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RESUMO 

ALMEIDA, Paloma Pereira de. “Essa empresa não é lugar de mulher parideira”: 
considerações feministas sobre as relações de gênero nas organizações. Recife/PE, 2012. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
 
A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender, através de uma análise descritiva, 
os efeitos que empresas públicas de grande porte do Estado de Pernambuco tem vivenciado na 
busca por uma gestão mais igualitária com relação às questões de gênero. De maneira 
específica, pretendeu-se investigar os efeitos do selo de qualidade Pró-Equidade de Gênero 
nas Organizações para as empresas; compreender de que modo os gestores entendem e 
vivenciam práticas mais igualitárias para homens e mulheres e, por fim, investigar a 
existência do fenômeno do Teto de Vidro em empresas que defendem práticas de equidade de 
gênero. De fato, as corporações contemporâneas mudaram sua forma de pensamento. A 
“feminização do trabalho” ocorrida nos anos 90, o aumento dos postos de chefia entre as 
mulheres, o aumento do número das empresas que buscam aderir ao selo de qualidade Pró-
Equidade de Gênero nas Organizações, iniciativas do Governo Federal em diminuir as 
desigualdades de gênero no mundo do trabalho e algumas iniciativas de empresas privadas de 
grande porte com relação às questões de gênero nos levam a crer que a questão feminista da 
conquista das mulheres no espaço público já estaria resolvida. Acontece que o teto de vidro, 
que é transparente, nos faz ter a falsa sensação de resolução, mas a dificuldade de ultrapassá-
lo nos convence da relevância do tema. Basta voltarmos um olhar crítico e mais minucioso 
para o cotidiano de diversas empresas para concluirmos que ainda existe uma grande 
incoerência entre o discurso e a prática. Foram pesquisadas três empresas estatais de grande 
porte localizadas na cidade de Recife-PE e que tem o reconhecimento de um selo de qualidade 
chamado Pró-Equidade de Gênero nas Organizações. Foram entrevistados 4 funcionários de 
cada empresa, dos quais dois ocupavam cargos no setor de Recursos Humanos e os outros 
dois eram de diversos setores da empresa. Além disso, metade era composta de homens e a 
outra metade de mulheres, formando um total de 12 entrevistas. Como instrumento de coleta 
de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada. Para tanto, lançamos mão de um roteiro de 
entrevista, contendo algumas questões norteadoras para a pesquisadora. A análise dos dados 
foi feita mediante análise temática. Os dados apontaram para o fato de que ainda existem 
diferenças significativas no meio organizacional entre homens e mulheres, mas, em 
contrapartida, existem práticas de gestão sendo realizadas a favor da igualdade entre homens e 
mulheres no espaço organizacional. Embora incipientes, estas práticas têm seus efeitos e 
fomentam uma reflexão mais crítica entre os trabalhadores dessas empresas. 
 
Palavras-chave: Gênero. Feminismo. Psicologia Organizacional. Selo Pró-Equidade de 
Gênero. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Paloma Pereira de. "This company  is no place  for calved women": feminist 
considerations on gender relations in organizations. Recife / PE, 2012. Thesis (Master in 
Psychology) - Postgraduate Program in Psychology of the Federal University of Pernambuco. 
 
This research had as objective understand the general effects felt by large public companies in 
the State of Pernambuco has experienced in the search for a more equalitarian condition 
regarding gender issues. Specifically, we intend to investigate the effects regarding the label 
of quality Pro-Gender Equity in Organizations; comprehend  how managers understand and 
put in pratice more egalitarian practices for men and women and, finally, investigate the 
existence of  the phenomenon called "glass ceiling" in business practices who defend gender 
equity. In fact, contemporary corporations have changed their way of thought. The 
"feminization of labor" that occurred in the 90's, the increase of the positions occupied by 
women, the increasing number of companies seeking to adhere to the label of quality Pro-
Gender Equity in Organizations, Federal Government initiatives to reduce inequalities of 
gender in the workplace, initiatives and some large private companies regarding gender issues 
lead us to believe that the feminist argument for the position of women in society already be 
solved. It turns out that the glass ceiling, gives us the false sense of resolution, but the 
difficulty of surpass it convince us of the importance of the topic. Just put a critical and more 
thorough look in the work routine of many companies to conclude that there is still a major 
disconnect between speech and practice. We investigated three large state companies in the 
city of Recife-PE each one was given a label called Pro-Gender Equity in Organizations. 
Were interviewed four employees from each company, two of whom held positions in Human 
Resources department and the other two were from different sectors of the company. 
Furthermore, we stipulated a rate of 50% gender, forming a total of 12 interviews. As a tool 
for capturing data was used a semi-structured interview. To this end, we used a interview 
script containing some guiding questions for the researcher. Data evaluation was done through 
an thematic analysis inspired by the Anglo Saxon speech analysis. The data pointed to the fact 
that there are still significant differences in the organizational environment for men and 
women, but in contrast, there are management practices being carried out in favor of equality 
between men and women in organizational structure. Although incipient, these practices have 
yielded some effects and foment more critical reflection among their employees. 
 
Keywords: Gender. Feminists. Organizational Psychology. Gender Equity label. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

“Não são os indivíduos que têm experiência, mas os sujeitos é que são 

constituídos através da experiência." 

(SCOTT, 1999, p. 27) 

 

Considero importante começar pelo título dessa dissertação. Para alguns, 

emblemático; para outros, chocante. Ele traz à tona as três questões centrais que uma análise 

feminista se propõe a fazer: o debate dos mundos público versus privado; a questão da mulher 

e sua igualdade versus desigualdade, com relação aos homens, e a questão da naturalização 

versus desnaturalização, com relação aos corpos de homens e mulheres. 

A expressão “essa empresa não é lugar de mulher parideira” trata de um recorte da 

fala de uma entrevistada, que se reporta a uma das expressões que ela mesma já ouviu em seu 

ambiente de trabalho e que foram ditas por gestores. É forte, mas revela um traço da cultura 

organizacional da empresa em questão. Quero deixar claro que não pretendo com isto focar 

apenas a questão da gravidez no ambiente de trabalho. Meu objetivo é apresentar ao(à) 

leitor(a) as diversas dificuldades vivenciadas pelas mulheres no espaço organizacional, sendo 

a gravidez apenas uma delas. Ao colocar tal título, minha intenção era despertar a curiosidade 

do(a) leitor(a) e instigá-lo(a) a “participar” juntamente comigo do presente debate de modo 

mais convidativo e curioso. 

 

1.1- O DESAFIO QUE NOS INSTIGA 

 

O desafio de pensar numa gestão mais igualitária no mundo empresarial é imenso. O 

foco de toda empresa é investir em projetos que promovam produtos significativos e tangíveis 

os quais, necessariamente, deverão compor o aumento dos números do faturamento anual. Isto 

porque este mundo empresarial é regido por leis que buscam, sempre, resultados financeiros 

e, neste sentido, buscar apoio por práticas e ações que não sejam a atividade-fim do negócio 

em questão torna-se algo difícil. Tão difícil que, por diversos momentos no processo de 

construção da dissertação, senti-me uma profissional ingênua, mas este sentimento logo 

passou ao perceber a relevância do tema para a sociedade como um todo. 

Longe de mim defender a ideia de que a organização não deva se preocupar com as 

questões mencionadas acima. Isto, sim, seria ingenuidade. A questão é o imenso paradoxo que 

se forma: Como defender um discurso de uma gestão moderna se ainda compomos e 
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reproduzimos relações hierarquizadas baseada no sexo, raça ou qualquer outra questão que 

torna as diferenças em desigualdades?  

Situo-me no campo do trabalho, mais especificamente no da psicologia 

organizacional em sua interface com os estudos de gênero, e tendo como pano de fundo o 

movimento feminista. Campos estes que, infelizmente, ainda não possuem um diálogo tão 

forte quanto deveriam. Encontro-me num momento em que o Brasil está sendo administrado, 

em sua maior instância, por uma mulher que tem demonstrado certa preocupação por práticas 

empresariais mais igualitárias mediante a criação do Selo de Qualidade Pró-Equidade de 

Gênero nas Organizações. Esse selo faz parte do Programa Pró-Equidade de Gênero que tem 

por finalidade o desenvolvimento de concepções e procedimentos na gestão de pessoas e na 

cultura organizacional da empresa para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. 

Iremos melhor discuti-lo em capítulo posterior. 

Diante deste contexto de atenções e desatenções pelo tema, meu objetivo geral é 

compreender, através de uma análise descritiva, os efeitos que empresas públicas de grande 

porte do Estado de Pernambuco tem vivenciado na busca por uma gestão mais igualitária com 

relação às questões de gênero. Delimitei-o em empresas públicas e de grande porte, porque 

são estas o alvo das ações governamentais. Problematizaremos melhor mais adiante. 

A experiência de realizar esta dissertação, as leituras envolvidas para fazê-la e a 

vivência do campo no diálogo com os(as) interlocutores(as) entrevistados(as) e com as 

conversas informais nos corredores das empresas têm me convencido, a cada dia, de que é 

muito difícil, ou quase impossível, estudar os sujeitos em seu ambiente de trabalho, sem levar 

em conta as discussões de gênero.  

Ao adentrarmos no campo da psicologia organizacional, percebemos inúmeros 

assuntos relacionados ao bem-estar psíquico do trabalhador no contexto de seu trabalho. 

Nestes, vários aspectos são levados em conta: cultura e clima organizacionais, liderança, 

formação de equipes, entre outros. Mas a lacuna com relação aos debates de gênero nas 

organizações, entre os profissionais, e na academia, entre os artigos relacionados ao campo1, é 

consideravelmente extensa. 

Não se trata de nenhuma grande novidade, apenas de entender o sujeito dentro de seu 

contexto, com suas particularidades, levando em conta sua integralidade. Objetivo, esse, que é 

                                                 
1 Realizei uma pesquisa de artigos no site da Revista Organizacional e do Trabalho – rPOT e no Scielo em março de 2011. 
No primeiro conseguimos encontrar 5 artigos relacionados à temática dentre os quais  apenas dois entendiam a categoria de 
gênero do mesmo modo que adotamos nessa pesquisa. Ambos constam em nossas referências. No segundo conseguimos 
encontrar 9 artigos relacionados ao tema. Esse fato acaba justificando a quantidade elevada de livros utilizados nesse projeto 
em detrimento da quantidade de artigos. 



15 
 

 
 

fundante na prática do psicólogo organizacional. Nossa cultura, nosso passado patriarcal estão 

em nós e, como um recorte de nossa sociedade, também se encontram em nossas empresas. 

A falta da promoção destes debates no âmbito organizacional gera algo que constatei 

em minha prática profissional, e que Paola Cappellin (2008) nos traz em suas pesquisas, que é 

a resistência das empresas em promover as igualdades de oportunidades. Particularmente, 

considero responsabilidade do psicólogo organizacional fomentar esses tipos de debates nas 

organizações e promover a tomada de consciência por parte dos dirigentes/gestores com 

relação ao tema. 

Já existem significativas mudanças nos modelos de gestão de pessoal. Os antigos2 

debruçavam-se em descobrir modos de aumento da lucratividade equiparando as pessoas aos 

recursos financeiros e materiais, por isto o termo Recursos Humanos (ARAUJO, 2008). Hoje, 

fala-se em Gestão de Pessoas e procura-se entender o sujeito como fator crucial para o 

sucesso de uma organização. A visão se torna mais humana e a busca pela retenção de 

talentos aumenta consideravelmente (ARAUJO, 2008; ZANELLI; BORGES-ANDRADE; 

BASTOS, 2004). 

Agregado a este novo olhar, o surgimento da globalização impulsionou significativas 

e novas transformações no mundo do trabalho, dentre as quais se destacam o incremento da 

diversidade como força de trabalho3. Essa realidade faz com que seja vital, do ponto de vista 

da empresa, perceber, compreender e aproveitar as diferenças entre as pessoas como 

vantagem competitiva, uma vez que, se utilizada adequadamente, podem formar equipes mais 

adaptativas, criativas e inovadoras na execução das tarefas (PUENTE-PALACIOS, SEIDL, 

SILVA, 2008). 

Essas características são fundamentais no atual cenário organizacional, que tem 

como marca a acirrada competição do mercado. Segundo os que defendem essa ideia, cabe 

aos gestores saberem otimizar o potencial das equipes de trabalho a fim de obterem melhores 

resultados (VAN KNIPPENBERG & SCHIPPERS, 2007; KURTZBERG, 2005).  

A questão que me move é que cada vez mais as empresas parecem se sensibilizar 

com relação às ações de fomento à equidade de gênero, como é o caso das empresas 

pesquisadas neste projeto4, e como é o caso da Xerox, uma das maiores empresas do mundo, 

                                                 
2 Administração Científica e Administração Clássica: a primeira foi desenvolvida por Taylor e esse estudava a empresa 
privilegiando as tarefas de produção, dando ênfase na adoção de métodos racionais e padronizados e máxima divisão de 
tarefas. A segunda, desenvolvida por Fayol, estudava privilegiando as tarefas da organização e focava a estrutura formal de 
empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões (ARAUJO, 2008). 
3 A ideia é a de formar equipes com pessoas diversas, no sentido amplo. Diversidade referente à raça, etnia, sexo, idade, 
formação acadêmica, entre outros. 
4 Apresentarei melhor ao leitor no capítulo da Metodologia. 
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que atualmente é presidida por uma mulher, negra, chamada Ursula Burns (GUANDALINI, 

2011). Porém, tais ações ainda são incipientes e seria ingenuidade concluir que esta questão 

estaria esgotada. 

No presente projeto, focarei o modo como três empresas estatais de grande porte da 

cidade de Recife-PE têm vivenciado essas ações de promoção da equidade de gênero em seus 

espaços problematizando, sempre sob a luz dos estudos de gênero e dos movimentos 

feministas. Esta delimitação foi escolhida a partir de minhas próprias experiências enquanto 

profissional da área de gestão de pessoas, mulher e feminista. 

De modo geral, defendo a equidade de gênero como sendo o reconhecimento das 

diferenças existentes entre, por exemplo, homens e mulheres. Porém, esse reconhecimento de 

diferenças não implica na hierarquização destas. Conceituarei melhor a noção de gênero em 

capítulo posterior. 

 

1.2-A DOLOROSA SENSAÇÃO QUE NOS MOVE 

 

Considero importante revelar ao(à) leitor(a) que os primeiros meses de minha 

pesquisa, principalmente os primeiros dias de entrada em campo, foram marcados por uma 

dolorosa sensação de lugar comum. Isto porque o caminho adotado para estudar esta temática 

desemboca, inevitavelmente, no espaço que as mulheres têm ocupado nas grandes 

corporações que, por sua vez, toca diretamente as discussões ligadas à grande dificuldade 

existente no progresso da carreira profissional das mulheres. 

Ao conversar sobre esta temática com diversos gestores, comumente recebia 

respostas do tipo: “as mulheres já ocuparam definitivamente seu espaço no mercado de 

trabalho”; “Não vemos problemas nisso, apoiamos todas elas e nossa empresa é igualitária 

com relação às carreiras profissionais de homens e mulheres”; “Não existem mais 

significativas diferenças entre homens e mulheres no ambiente corporativo”; “Elas já estão 

competindo de igual pra igual com os homens”. 

De fato, as corporações contemporâneas mudaram sua forma de pensamento. A 

“feminização do trabalho” ocorrida nos anos 90 (ARAÚJO, 2002; BRUSCHINNI 2007), o 

aumento dos postos de chefia entre as mulheres, o aumento do número das empresas que 

buscam aderir ao selo de qualidade Pró-Equidade de Gênero nas Organizações, iniciativas do 
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Governo em diminuir as desigualdades de gênero no mundo do trabalho5, e algumas 

iniciativas de empresas privadas de grande porte com relação às questões de gênero 

(FRANÇA, 2011) nos convencem de que a questão feminista da conquista das mulheres no 

espaço público já estaria resolvida. Neste sentido, defender e problematizar a diversidade de 

gênero nas organizações torna-se evidentemente fácil, já que contamos com uma realidade 

empresarial que é atenta a essas mulheres e que as querem sempre por perto. Ou seja, 

defender a diversidade de gênero num contexto empresarial já tão igualitário seria inócuo. 

Acontece que, ao longo das orientações, leituras, e principalmente a partir de minha 

entrada em campo, percebi que essa “crise” vivenciada é, na verdade, uma das armadilhas de 

nossa sociedade ainda patriarcal6. Nomeio armadilha porque é total engano achar que hoje 

não existem mais dificuldades de ascensão profissional entre as mulheres. O teto de vidro, que 

é transparente, nos faz ter a falsa sensação de resolução, mas a dificuldade de ultrapassá-lo 

nos convence da relevância do tema. Basta voltarmos um olhar crítico e mais minucioso para 

o cotidiano de diversas empresas para concluirmos que ainda existe uma grande incoerência 

entre o discurso e a prática. O conceito teto de vidro foi introduzido na década de 80 nos 

Estados Unidos para descrever uma barreira que, apesar de sutil, é suficientemente forte para 

impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos na hierarquia organizacional. Será 

mais bem trabalhado e conceituado em capítulo posterior. 

A literatura também nos direciona para esse mesmo caminho. Cristina Bruschini 

(2007), por exemplo, nos confirma, por meio de dados estatísticos, que as mulheres já 

conquistaram definitivamente seu espaço no mercado de trabalho, porém de modo desigual. 

Se por um lado o acesso das mulheres às profissões de prestígio tem aumentado 

significativamente, por outro se mantém a concentração em atividades precárias; se existe o 

acesso a novas ocupações, se mantém a concentração em ocupações tipicamente femininas7; 

se existe o acesso a cargos cada vez mais elevado, ainda se mantém a desigualdade com 

relação ao salário entre homens e mulheres. 

Pretendo refutar a perspectiva da vitimização e tampouco da heroicização da mulher, 

riscos frequentes no tratamento de estudos de grupos considerados minoritários, do ponto de 

                                                 
5 Ações principalmente ligadas à Secretaria de Política para as Mulheres – SPM que tem como objetivo a diminuição das 
desigualdades no mundo do trabalho. 
6 Esse termo pretende descrever não atitudes individuais ou de setores precisos da vida social, mas um sistema total que 
impregna e comanda o conjunto das atividades humanas, coletivas e individuais. Se opõe a termos como ‘sexismo’ ou 
‘machismo’, que denotam mais o nível das atitudes e/ou das relações interindividuais. É mais conceitual ou teórico que 
‘dominação masculina’ ou ‘opressão das mulheres’. (DELPHY, 2009) 
7 São aquelas funções que concentram um maior número de mulheres por se tratar de atividades ligadas ao cuidado, ensino, 
etc. Por exemplo: cargo de professora, psicóloga, enfermeira, entre outros. 



18 
 

 
 

vista da igualdade de oportunidades, e com dificuldades de inserção na esfera pública. A 

intenção é produzir reflexões que possam auxiliar num melhor entendimento das relações de 

poder existentes na interface entre campo do trabalho e estudos de gênero e assim facilitar a 

promoção de mais igualdade de oportunidades para homens e mulheres no espaço 

empresarial. 

Por isso escolhi a frase da Joan W. Scott para iniciar este capítulo. A autora 

considera a experiência pessoal como algo relevante no processo de construção teórica, algo 

que irá contribuir para a explicação do fenômeno que queremos estudar. Para a autora, a 

experiência seria “aquilo que buscamos explicar, aquilo sobre o qual se produz conhecimento. 

Pensar a experiência desta forma é historicizá-la, assim como as identidades que ela produz” 

(SCOTT, 1999, p. 27).  

Pois bem, foi “historicizando” minha experiência que pude compreender a real e 

urgente importância de se estudar este tema. E, ao estudá-lo, compreendi que toco duas 

vertentes: a primeira diz respeito ao movimento feminista, que defende os direitos das 

mulheres, e a segunda diz respeito ao modo pelo qual tem sido vivenciada esta aderência da 

diversidade de gênero pelas empresas que defendem o lugar da mulher no mundo corporativo. 

 

1.3-COMPREENDENDO A COMPLEXIDADE DESTA ARTICULAÇÃO 

 

As condições em que vivem homens e mulheres não são produtos de um destino 

biológico, mas, sobretudo, construções sociais (KERGOAT, 2009; BRUSCHINNI, 2007). 

Eles formam dois grupos sociais envolvidos numa relação social específica: as relações 

sociais de sexo8. Estas, como todas as relações sociais, possuem uma base material, no caso o 

trabalho, e se exprimem por meio da divisão social do trabalho entre os sexos, chamada, 

concisamente, divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 2009). 

Vera Soares (2010) nos traz que: 

Apesar da crescente aceitação de que ela [a mulher] pode entrar no território 
masculino do público e do produtivo, será sempre uma entrada incompleta, 
inadequada, com falhas. A imagem da mulher mãe, dona de casa, responsável pelo 
cuidado, estaria sempre atrapalhando, projetando a sua sombra sobre a imagem da 
mulher trabalhadora, produtiva, competitiva (aquela que realmente interessa à 
empresa) (p. 14). 

                                                 
8 Esse termo é comumente utilizado na França para nomear o que consideramos gênero. No presente projeto, não o 
utilizaremos como sinônimo. Sempre iremos lançar mão do termo gênero que será conceituado e problematizado no capítulo 
seguinte. 
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Neste sentido, problematizar o tema sob a ótica de gênero e retomar as questões da 

divisão sexual do trabalho9 significa avançar na compreensão da complexidade dessa 

articulação, permitindo uma desnaturalização de uma série de fenômenos históricos, uma 

superação da abordagem limitadora do aparato biológico para explicar as diferenças 

masculinas e femininas e uma valorização das diferenças na qual se ressalta a equidade e 

destacam-se as relações de poder. 

Por divisão sexual do trabalho entendemos que é a forma de divisão do trabalho 

social decorrente das relações sociais de sexo e, neste sentido, ela é historicamente adaptada a 

cada sociedade. Tem por características a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva 

e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções 

de forte valor social agregado (KERGOAT, 2009). 

Pretendo problematizar esta questão de forma a estar atenta e crítica à “real” 

motivação por parte das empresas nesta aderência, sempre à luz das teorias10 de gênero, 

divisão sexual do trabalho, do fenômeno do teto de vidro, e tendo como pano de fundo o 

movimento feminista. 

A necessidade de se trabalhar na interface destes temas – estudos de gênero e 

trabalho – originou-se também de minha inquietação surgida por considerar que a categoria de 

gênero ainda não foi suficientemente incorporada às análises da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho (TONELI, 2002). Os debates sobre gênero focando o espaço profissional sempre 

me chamou atenção e a motivação para este estudo surgiu a partir de minha experiência 

profissional em diversas organizações, atrelada à experiência adquirida num projeto de 

iniciação científica11, no qual investiguei os impactos profissionais na vida das mulheres que 

têm dificuldades na conciliação da vida profissional e do cuidado com os filhos. Os 

resultados, de modo geral, apontaram para o fato de que, apesar de todo o trabalho e 

malabarismos adotados por essas mulheres, a vida profissional ocupa um espaço tão 

importante na vida delas quanto à maternidade; já não basta ser apenas mãe para sentir-se 

satisfeita e completa enquanto mulher. Este novo olhar traz consequências importantes para a 

vida da família contemporânea e dados relevantes para os gestores de pessoas atuantes nas 

organizações (ALMEIDA, 2010). 

                                                 
9 Segundo Danièle Kergoat (2009), essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o da 
separação (existem trabalhos de homens e outros de mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do 
que um de mulher). Iremos discuti-lo melhor em capítulo posterior. 
10 Todas serão trabalhadas e conceituadas em capítulos posteriores. 
11 Projeto de Pesquisa “Demitidas do Cargo de Mãe”: os impactos na vida profissional de mulheres diante do dilema da 
profissão e vida familiar, vinculado ao NUPIC – Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade Frassinetti do Recife 
- FAFIRE, realizado no período de janeiro a dezembro de 2009. 
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Conforme veremos adiante, existem empresas que já adotaram estratégias que 

buscam a equidade de gênero, mas, em termos proporcionais, a quantidade de empresas 

participantes é muito baixa se comparada com o universal geral das empresas estatais e 

privadas. 

É importante destacar que a autora citada acima é socióloga, bem como outras 

importantes pesquisadoras do tema (Helena Hirata, Daniéle Kergoat, Cristina Bruschinni, 

entre outras). Dado importante que reforça a urgência em pesquisarmos no campo da 

psicologia e, mais especificamente, da psicologia organizacional e do trabalho e que me move 

a contribuir para a temática. 

Além disso, destaco também a criação, em 2001, do Núcleo de Reflexão Feminista 

sobre o Mundo do Trabalho Produtivo e Reprodutivo, que tem como objetivo produzir 

conhecimento e formação, a partir de estudos e reflexões coletivas que possam dar suporte à 

ação dos movimentos de mulheres trabalhadoras e feministas, tendo como referenciais a 

divisão sexual do trabalho, a organização das mulheres e as políticas públicas. As instituições 

e pessoas que compõem este núcleo estão inseridas em diversos espaços institucionais, como 

organizações, sindicais, organizações feministas, universidades e fundações de pesquisas e 

combinam, em suas trajetórias, o trabalho profissional e a militância feminista e/ou sindical12 

(COSTA; et al, 2010). 

Tudo isso confirma a necessidade e importância social em aprofundar o debate no 

campo da psicologia e aplicá-la no contexto do trabalho. Referimo-nos a importância social 

no sentido da promoção de uma equidade de gênero no mundo do trabalho que corrobora para 

a criação de espaços mais igualitários. 

Deste modo, pretendo lançar luz sobre estas questões e pensar em estratégias que 

alterem essa realidade. Assim, busco compreender as formas de manutenção do poder 

existentes no ambiente de trabalho consequentes das relações desiguais de gênero e 

considerando a divisão sexual do trabalho como constituinte dessas relações. 

 

  

                                                 
12 A criação desse núcleo reflete a influência das ações feministas no Brasil no que se refere à sociedade (ações 
governamentais) e na academia (núcleos de pesquisa). Particularmente, dentre as ações governamentais, destacamos a criação 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres que, por sua vez, possui uma Coordenação Geral de Programas e Ações de 
Trabalho, vinculada a Subsecretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas, que tem como objetivo principal a 
promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho e, mais especificamente, em empresas privadas. No que se refere a 
academia, percebemos que a discussão ainda não tenha chegado de fato no mundo empresarial. 
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1.4- APRESENTANDO OS OBJETIVOS 

 

Diante de toda essa discussão, retomo ao(a) leitor(a) meu objetivo geral, que é 

compreender, através de uma análise descritiva, os efeitos que empresas públicas de grande 

porte do Estado de Pernambuco tem vivenciado na busca por uma gestão mais igualitária com 

relação às questões de gênero. Além disso, apresento-lhes meus objetivos específicos: 

Investigar os efeitos do selo de qualidade Pró-Equidade de Gênero nas Organizações para as 

empresas; Compreender de que modo os gestores entendem e vivenciam práticas mais 

igualitárias para homens e mulheres; Investigar a existência do fenômeno do Teto de Vidro 

em empresas que defendem práticas de equidade de gênero. 

Iremos percorrer diversos caminhos ao longo desta dissertação. No próximo capítulo, 

falarei dos marcos conceituais que são os pontos fundamentais desta discussão. Eles embasam 

e formam uma colcha de retalhos que tangenciam todas as discussões aqui presentes. 

Começarei com uma breve apresentação da entrada das mulheres no mercado de trabalho 

mostrando as dificuldades e as superações; em seguida, apresentarei o conceito de gênero que 

adoto neste projeto, conceito este que não se limita aos aparatos biológicos, que entende e 

reconhece as diferenças entre homens e mulheres, mas que defende que estas não devem ser 

hierarquizadas; logo mais, falarei do conceito de divisão sexual do trabalho, o qual é peça–

chave para entendermos o porquê das hierarquizações existentes nas atividades de homens e 

mulheres. É um conceito que traz à tona os fenômenos da reprodução social dentro dos 

espaços empresariais. Finalizando este capítulo, apresentarei ao(a) leitor(a) o fenômeno do 

teto de vidro, que assim se denomina por tratar de uma barreira que, apesar de sutil, é 

suficientemente forte para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos no 

organograma organizacional. 

No terceiro capítulo, busco situar o(a) leitor(a) no que se refere ao contexto 

empresarial no qual estamos. Penso que isso seja algo importante, pois é neste momento que 

problematizo a questão da resistência de diversas empresas em aderirem a estratégias de 

promoção da equidade de gênero, apesar dos esforços governamentais em fazê-lo; 

posteriormente, apresento de forma detalhada o Programa Pró-Equidade de Gênero nas 

Organizações para que o(a) leitor(a) entenda como se dá a aderência ao programa por parte 

das empresas, como são as ações e quais efeitos que essas ações produzem. 

O quarto capítulo narra o percurso metodológico feito por mim neste processo de 

confecção da dissertação. Apresentarei os caminhos e descaminhos nas escolhas dos métodos, 
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mudança do foco, entre outras questões mais técnicas da pesquisa. Dentro deste tópico é 

fundamental apresentar também as inspirações filosóficas e epistemológicas que me 

orientaram. 

O quinto capítulo é aquele mais esperado, acredito eu, pelo(a) leitor(a). É onde 

discuto minhas análises e impressões acerca das falas dos(as) entrevistados(as) e coloco o(a) 

leitor(a) a pensar juntamente comigo sobre aquelas situações. É aqui que arrisco algumas 

observações e reflexões acerca da nossa situação empresarial atual. 

Por fim, temos as considerações finais, que, como o próprio nome já diz, são apenas 

considerações com relação à temática. Não busco conclusões fechadas, e sim, 

problematizações contextualizadas sobre os(as) interlocutores(as) entrevistados e sobre as 

empresas pesquisadas. 

Convido o(a) leitor(a) a embarcar juntamente comigo nesta produção, que 

proporcionou significativas mudanças em minha vida e em minha visão de mundo enquanto 

profissional da área organizacional e mulher. Desejo que, tal qual foi prazeroso para mim, 

também o seja para você e que, de algum modo, também promova em você transformações e 

sensibilizações com relação ao tema. 

Boa leitura! 
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CAPÍTULO 2 – MARCOS CONCEITUAIS 

 

Contextualizar é sempre primordial. Neste capítulo, apresentarei ao(a) leitor(a) os 

principais conceitos teóricos que utilizo nesta pesquisa. Optei por assim iniciar por acreditar 

que as informações aqui reunidas situarão o(a) leitor(a) no que se refere à minha proposta, 

bem como facilitarão o entendimento dos capítulos posteriores.  

Durante toda a dissertação, resgatarei informações aqui contidas e tentaremos 

articulá-las com os dados pesquisados e achados. Trata-se de conceitos teóricos centrais desta 

pesquisa e, sendo assim, teorias que fundamentam minhas escolhas metodológicas, que, como 

consequência, têm influência direta nos resultados. 

Iniciarei com uma breve contextualização da entrada das mulheres no mundo do 

trabalho, a fim de apresentar a dificuldade encontrada por elas nesse início de vivência no 

mundo público. Esta apresentação nos auxilia a compreender melhor o porquê de tamanha 

dificuldade feminina encontrada ainda nos espaços organizacionais. Entender nossas raízes é 

também entender sobre nós mesmos. Conceituarei também a noção de gênero adotada neste 

projeto, a noção de divisão sexual do trabalho e do fenômeno do teto de vidro. 

Montadas as bases que fundamentam a presente dissertação, minha intenção é a de 

que o(a) leitor(a) se sinta à vontade em percorrer os diversos e longos caminhos existentes e 

que, junto comigo, entrem em contato com a história das mulheres, que, vale salientar, não é 

só delas, “é também aquela da família, da criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a 

história de seu corpo, da sua sexualidade, da violência que sofreram e que praticaram, da sua 

loucura, dos seus amores e dos seus sentimentos” (DEL PRIORE, 2009). 

 

2.1-A HISTÓRIA DA CLASSE TRABALHADORA PASSA A SER REESCRITA 

 

Frágeis e infelizes para os jornalistas, perigosas e ‘indesejáveis’ para os patrões, 
passivas e inconscientes para os militantes políticos, perdidas e ‘degeneradas’ para 
os médicos e juristas, as trabalhadoras eram percebidas de vários modos. (RAGO, 
2009, p. 579) 

 

Para compreender a problemática das mulheres no mercado de trabalho, faz-se 

necessário entender como aconteceu a entrada delas neste mercado. De modo breve, 

tentaremos sintetizar este processo e suas consequências. 

O período dos primórdios da industrialização brasileira é marcado por uma grande 

dificuldade em se encontrar documentos e materiais que descrevam a realidade da mulher 
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neste contexto. As décadas entre 20 e 80, momento de forte industrialização e urbanização da 

sociedade brasileira, foram momentos marcados pela grande participação da mulher no 

mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, em termos qualitativos o resultado não é dos 

melhores: um grande contingente de mulheres ocupa posições não qualificadas, com vínculo 

empregatício e condições de trabalho precários, mal remuneradas e sem proteção social. Elas 

estão predominantemente nas ocupações femininas tradicionais – trabalho doméstico, 

atividades de produção para consumo próprio e do grupo familiar – e em certos nichos – 

magistério, enfermagem, comércio, telefonia, alguns setores industriais, como os ramos têxtil 

e do vestuário, e nos serviços pessoais como cabelereiras, manicures, lavadeiras 

(BRUSCHINNI, 2007). 

Segundo Margareth Rago (2009), as dificuldades aparecem principalmente se 

considerarmos que o historiador trabalha com imagens diferenciadas, produzidas pelos 

documentos disponíveis. Dispõe-se, no entanto, de alguns poucos documentos escritos por 

mulheres trabalhadoras, em geral textos de denúncia redigidos pelas militantes políticas, entre 

outros, mas a maior parte da documentação disponível sobre o universo fabril foi produzida 

por autoridades públicas, como médicos higienistas, militantes anarquistas, industriais ou 

policiais. 

Isso significa que lidamos muito mais com a construção masculina da identidade das 
mulheres trabalhadoras do que com sua própria percepção de sua condição social, 
sexual e individual. Não é à toa que, até recentemente, falar das trabalhadoras 
urbanas no Brasil significava retratar um mundo de opressão e exploração 
demasiada, em que elas apareciam como figuras vitimizadas e sem nenhuma 
possibilidade de resistência. Sem rosto, sem corpo, a operária foi transformada numa 
figura passiva, sem expressão política nem contorno pessoal (RAGO, 2009, p. 579). 

A industrialização brasileira teve início no Nordeste do país entre as décadas de 

quarenta e sessenta do século XIX – especialmente, com a indústria de tecidos de algodão na 

Bahia – e deslocou-se progressivamente para a região Sudeste. Apesar do elevado número de 

trabalhadoras presentes nos primeiros estabelecimentos fabris brasileiros, não se deve supor 

que elas foram progressivamente substituindo os homens e conquistando o marcado de 

trabalho fabril. Ao contrário, as mulheres iam sendo progressivamente expulsas das fábricas, 

na medida em que avançavam a industrialização e a incorporação da força de trabalho 

masculina. Em geral, na divisão do trabalho, as mulheres ficavam com as tarefas menos 

especializadas e mal remuneradas; os cargos de direção e de concepção, como os de mestre, 

contramestre e assistente, cabiam aos homens. Embora se possa dizer que há um bom número 

de estudos relativos à história da imigração e da industrialização no Brasil, ainda muito pouco 

foi feito no sentido de focalizar a presença feminina nesse processo (RAGO, 2009). 



25 
 

 
 

Até a década de 70, os estudos sobre os trabalhadores realizados no Brasil revelavam 

uma visão bastante homogênea da classe trabalhadora, o que fazia com que as desigualdades 

de gênero no mundo trabalho se tornassem invisíveis. O feminismo13 teve papel central ao 

introduzir na vida sindical o questionamento do poder masculino, da invisibilidade das 

mulheres e de suas questões específicas. Como nos traz Angela Araújo (2002): 

O surgimento, primeiro, de departamentos femininos e, posteriormente, de 
Comissões de mulheres em distintos sindicatos e Centrais Sindicais e a ampliação 
das pautas que incluíam reivindicações específicas – trabalho igual com salário 
igual, licença em caso de aborto, estabilidade para a trabalhadora gestante além da 
licença maternidade, cláusulas contra o assédio sexual e a aprovação de cotas de 
participação para as mulheres nas diferentes instâncias decisórias da CUT14 – 
demonstram o crescimento da discussão de gênero no universo sindical e o papel 
desempenhado por um crescente número de sindicalistas feministas. (p. 131) 

Além disso, ainda segundo a autora supracitada, as primeiras organizações e jornais 

feministas – Brasil Mulher e Nós Mulheres –, a partir de meados dos anos 70, chamaram a 

atenção para a importância da presença da mulher no universo do trabalho extra doméstico, 

sua discriminação no mercado de trabalho e suas necessidades e reivindicações específicas. 

Os anos se passaram e “a história da classe trabalhadora passou a ser reescrita” 

(ARAÚJO, p. 132, 2002) a partir da visibilidade que a mulher ganhou por estar atuando em 

distintos segmentos do mercado de trabalho.  Pesquisadores e, principalmente, pesquisadoras 

feministas destacaram a crescente presença da mulher no mercado de trabalho desde os anos 

40, os guetos nos quais se confinava a mão-de-obra feminina, a questão da dupla jornada de 

trabalho, a exploração da trabalhadora doméstica, o trabalho na casa como uma forma não 

remunerada de trabalho, as mistificações do discurso empresarial que justificavam as divisões 

e desigualdades de condições de trabalho para trabalhadores e trabalhadoras e o sindicato 

como um espaço masculino que excluía as mulheres (ARAÚJO, 2010). 

No entanto, mudanças significativas no emprego da mão-de-obra feminina foram 

observadas, a partir de 1980, no plano mundial e, a partir de 1990, no Brasil, quando começou 

a se falar em feminização do mercado de trabalho (ARAÚJO, 2002). A taxa de entrada de 

mulheres no mercado de trabalho foi muito superior à apresentada por homens no período de 

1980 a 1990: 6,3% de mulheres ingressaram no mercado de trabalho brasileiro, enquanto essa 

taxa para os homens foi da ordem de 0,7%. Em 1990, as mulheres passaram a representar 

35,6% da população ocupada total (STEIL, 1997). 

                                                 
13 Será conceituado e melhor trabalhado no subcapítulo intitulado “conceituando gênero”. 
14 A Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT foi criada em 1986 no Iº Congresso Nacional desta Central. 
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 Estas mudanças recentes na ocupação feminina só podem ser entendidas como parte 

de um processo mais amplo de transformação do capitalismo, que vem sendo identificada 

com os processos de globalização e de reestruturação produtiva. A reestruturação produtiva e 

econômica, desencadeada em escala mundial a partir de meados dos anos 70, que se 

constituiu como um novo padrão de acumulação do capital representou um processo de 

transformações profundas no mundo do trabalho, incorporada e desenvolvida de forma 

heterogênea por muitos países e diferentes setores econômicos (HIRATA, 2010). 

Como várias pesquisadoras observaram, a globalização e as mudanças nos processos 

produtivos, que devem ser vistas como intimamente interligadas, sendo, ao mesmo tempo, 

impulsionadoras e produto uma da outra, têm consequências distintas para homens e mulheres 

(ARAÚJO, 2002; BRUSCHINNI, 2007; HIRATA, 2010.). 

A feminização do mercado de trabalho, que acompanha os processos de 

reestruturação produtiva e globalização, tornou a noção de gênero imprescindível para a 

compreensão das mudanças no mundo do trabalho. Isto quer dizer que:  

(...) habilidades de comunicação, linguísticas, subjetivas e afetivas, tradicionalmente 
aprendidas na esfera reprodutiva pelas mulheres e consideradas habilidades 
femininas, tornam-se habilidades valorizadas e requeridas pelos novos métodos de 
gerenciamento da produção e dos serviços. No entanto, isto não significa que a 
crescente importância da subjetividade e destas ‘qualificações femininas’, como 
elementos fundamentais para a melhoria da qualidade e para o aumento da 
produtividade, tenha alterado de modo significativo a situação de segregação e 
confinamento em que se encontram as mulheres no mercado de trabalho (ARAÚJO, 
p. 135, 2002). 

Mesmo com esse aumento de mulheres nos espaços do trabalho, as condições nas 

quais elas se encontram ainda são marcadas pelos baixos salários, pela intensificação da carga 

de trabalho, geralmente somada à dupla jornada de trabalho, e pela perda dos direitos legais. 

Os assédios, embora menores, ainda existem: as mulheres correspondem a 70% das vítimas de 

casos de assédio moral segundo a Organização Internacional do Trabalho - OIT (GIARDINO, 

2011). 

Assim, apesar do aumento do nível de escolaridade da população feminina e de sua 

crescente participação em ocupações técnicas ou consideradas não manuais, o caráter 

excludente desta feminização se expressa no seu confinamento em ocupações de menor 

prestígio social, na alta instabilidade, nas reduzidas chances de mobilidade, na desigualdade 

de oportunidades para homens e mulheres e nas assimetrias salariais entre eles, assim como na 

desvalorização das atividades qualificadas como femininas e nas dificuldades de acesso aos 

postos considerados masculinos (ARAÚJO, 2002; BRUSCHINNI, 2007; HIRATA, 2010). 
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Toda essa discussão acerca das mulheres no espaço público relaciona-se diretamente 

com o conceito de gênero. Falar em relações de poder no âmbito do trabalho ou na sociedade 

em si, é falar de aspectos ligados à cultura e à imagem que foi criada sobre essa mulher e 

sobre o que ela representa. Neste sentido, trabalharemos o conceito de gênero a seguir. 

 

2.2-CONCEITUANDO GÊNERO 

 

O conceito de gênero vem sendo construído historicamente e está relacionado à 

constituição do movimento feminista. Concordamos com Goiacira Macêdo e Kátia Macedo 

(2004), quando dizem que “as questões de gênero não estão necessariamente resolvidas 

quando os homens se tornam datilógrafos e quando as mulheres rompem barreiras 

consideradas basicamente intransponíveis” (p.63). Para Dominique Fougeyrollas-Schwebel 

(2009), o feminismo como movimento coletivo de luta de mulheres só se manifestou como tal 

na segunda metade do século XX. Essas lutas partem do reconhecimento das mulheres com as 

desigualdades específicas e sistematicamente oprimidas, na certeza de que as relações entre 

homens e mulheres não estão inscritas na natureza, e que existe a possibilidade política de sua 

transformação. A reivindicação de direitos nasce do descompasso entre a afirmação dos 

princípios universais de igualdade e as realidades da divisão desigual dos poderes entre 

homens e mulheres. Neste sentido, a reivindicação política do feminismo só pode emergir em 

relação a uma conceituação de direitos humanos universais; ele se baseia nas teorias dos 

direitos da pessoa, cujas primeiras formulações resultam das revoluções norte-americana e 

depois da francesa (FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2009). 

As questões de gênero tocam as noções de masculinidades e feminilidades, sempre 

levando em conta o contexto local: cultura, raça, etnia, entre outros aspectos que são 

atravessados por diversas tramas de poder (COSTA, 2008; SORJ, 2008; BRUSCHINI,2007; 

HIRATA, 2010; ARAÚJO, 2002).  

De acordo com Gláucia Diniz (2003), gênero pode ser definido como uma estrutura 

social que tem origem no desenvolvimento da cultura humana, ou seja, vai muito além das 

questões genéticas. Gênero pode ser considerado, então, como uma instituição que estabelece 

padrões de expectativas para os indivíduos e que ordena os processos sociais cotidianos. 

Usualmente, opomos o sexo, que é biológico, ao gênero, que é social15. De modo geral, as 

sociedades sobrevalorizam a diferenciação biológica, atribuindo aos dois sexos funções 

                                                 
15 Judith Butler (2001) defende a ideia de que o sexo também é algo construído a partir dos significados culturais. E essa é a 
idéia que adotamos nessa dissertação. 
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diferenciadas (divididas, separadas e geralmente hierarquizadas). É aplicada e ensinada a 

existência de uma forma típica do feminino e do masculino. Outros aspectos do gênero – 

diferenciação de vestimenta, dos comportamentos e atitudes físicas e psicológicas, 

desigualdades de acesso aos recursos materiais e mentais, etc. – são marcas ou consequências 

dessa diferenciação social elementar. Sobre isso, Nicole-Claude Mathieu (2009) nos diz que: 

O gênero se manifesta materialmente em duas áreas fundamentais: 1) na divisão 
sociossexual do trabalho e dos meios de produção, 2) na organização social do 
trabalho de procriação, em que as capacidades reprodutivas das mulheres são 
transformadas e mais frequentemente exacerbadas por diversas intervenções sociais 
(p. 223). 

Sabendo que nossa sociedade foi construída sob uma base patriarcal, o lugar 

feminino foi estigmatizado pela vivência reclusa em casa, no “papel” de cuidadora do lar, 

filhos e marido; as mulheres exercem um papel secundário como guardiãs do lar e do clã, e 

como “mães” dos “filhos” (homens) da nação (HALL, 2000). 

Com efeito, o gênero apresenta-se também como forma primordial de dar significado 

às relações de poder no trabalho. Em concordância com Judith Butler (2008), acreditamos que 

a complexidade do conceito de gênero exige um conjunto interdisciplinar de discursos. Isso 

porque, segundo a autora, o discurso representacional que circula em nossa sociedade acerca 

das “mulheres” restringe e normatiza as diferenças entre os sexos. Ela critica a questão da 

criação do sexo como uma “norma” que diferencia e que dita o modo como esse corpo deve 

moldar-se e apresentar-se. Em suas palavras, 

Os domínios da ‘representação’ política e linguística estabeleceram a priori o critério 
segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de a 
representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito (BUTLER, 
2008, p. 18). 

Em outras palavras, o que a autora defende é a ideia de que as normas regulatórias do 

“sexo” trabalham de uma forma performativa para constituir a materialidade dos corpos e, 

mais especificamente, para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual 

a serviço da consolidação do imperativo heterossexual (BUTLER, 2001). 

Essa questão desemboca num outro ponto, que compartilhamos e adotamos nesta 

produção, que é o de refletir que a crítica feminista também deve compreender como a 

categoria das “mulheres”, sujeitos do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas 

estruturas de poder por intermédio das quais se busca a emancipação (BUTLER, 2008). 

Outro fator central nesse debate é a discussão existente com relação ao termo 

mulheres, indicando que este não significa uma identidade comum. Para Judith Butler (2008), 

se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo o que este alguém é; o termo não logra 
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ser exaustivo, não porque “os traços predefinidos de gênero da ‘pessoa’ transcendam a 

parafernália específica de seu gênero” (p. 20), mas porque o gênero nem sempre se constituiu 

de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 

estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 

identidades discursivamente constituídas. O resultado disso é que se tornou impossível 

separar a noção de gênero das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 

produzida e mantida. 

Desse modo, gênero implica numa relação que, na maioria das vezes, é marcada pela 

supervalorização do masculino em detrimento do feminino e, consequentemente, as relações 

de gênero produzem uma distribuição desigual de poder, autoridade e prestígio entre as 

pessoas, de acordo com seu sexo. 

Ao procurar apresentar o conceito de gênero, objetivamos construir relações sociais 

baseadas na equidade, proporcionando, por sua vez, uma sociedade mais justa. Como nos traz 

Joan Scott (2005), “não é a ausência ou a eliminação da diferença, mas sim o reconhecimento 

da diferença e a decisão de ignorá-la ou de levá-la em consideração” (p.15). 

A construção das regulações de gênero é feita a partir da dinâmica das relações 

sociais. Os seres humanos só se constroem como tal em relação com os outros e a importância 

de entender esse conceito se dá enquanto instrumento teórico que permite uma abordagem 

empírica e analítica das relações sociais. E é a partir desse olhar que buscaremos entender e 

discutir as relações entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. 

Entender essas relações implica em discutirmos essa divisão de atribuições existente 

no mundo corporativo e compreendermos a “feminização” de certas funções e a 

“masculinização” de outras. E, ao entrarmos nesta discussão, estaremos tratando do conceito 

de divisão sexual do trabalho. 

 

2.3-CONCEITUANDO DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 

Faz-se relevante iniciar este tópico justificando minha escolha em adotar nesta 

pesquisa o conceito de Divisão Sexual do Trabalho. Diante de toda nossa explanação acerca 

do que vem a ser a categoria gênero, pode parecer contraditório o uso do termo “sexual” já 

que, como dito em capítulo anterior, a categoria analítica de gênero vai muito além do debate 

binário homem/mulher. 
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Mas, neste campo da pesquisa, o uso fez-se necessário por entendemos que nos 

espaços organizacionais as relações de gênero são expressas e marcadas nos corpos dos 

homens e das mulheres. Ao compreendermos que as diferenças entre os “sexos” são 

constituídas discursivamente e que esses discursos circulam na sociedade de modo que 

normatizam o que é entendido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres ou dos 

homens, entendemos o que Judith Butler (2001) nos traz quando diz que: 

O ‘sexo’ é um construto ideal que é forçosamente materializado através do tempo. 
Ele não é um simples fato ou a condição estática de um corpo, mas um processo 
pelo qual as normas regulatórias materializam o ‘sexo’ e produzem essa 
materialização através de uma reiteração forçada destas normas. (...) as normas 
regulatórias do ‘sexo’ trabalham de uma forma performativa para constituir a 
materialidade dos corpos e, mais especificamente, para materializar o sexo do corpo, 
para materializar a diferença sexual a serviço da consolidação do imperativo 
heterossexual (p. 154). 

Acreditamos que esse conceito proporciona uma análise que nos permite ir bem além 

da simples constatação de desigualdades, pois, como nos trazem Helena Hirata e Danièle 

Kergoat (2008), falar em divisão sexual do trabalho é primeiro mostrar que essas 

desigualdades são sistemáticas e, segundo, articular essa descrição do real como uma reflexão 

sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza essa diferenciação para hierarquizar 

as atividades, e portanto, os sexos; em suma, para criar um sistema de gênero.  

Neste sentido, torna-se relevante e exequível o uso do conceito de Divisão Sexual do 

Trabalho para tratar das questões ligadas às relações de gênero nas organizações nessa 

produção em particular. 

Essa constatação torna-se necessária, pois, segundo as autoras, desde o nascimento 

do conceito observa-se uma tensão entre, de um lado, análises que pensam mais em termos de 

observação das desigualdades e, de outro, análises que procuram compreender a natureza do 

sistema que dá origem a essas desigualdades. E é nesse segundo quadro de reflexão que nos 

inscrevemos. Kergoat (2009) problematiza essa questão: 

Mas na maior parte das vezes [o termo] é despojado de toda conotação conceitual e 
retorna a uma abordagem sociográfica que descreve os fatos, constata as 
desigualdades, mas não organiza esses dados de maneira coerente. (...) Daí um 
movimento de deslocamento e focalização sobre esse último (as desigualdades no 
trabalho, no salário, trabalho em tempo parcial, etc.) e sobre o acesso à política 
(cidadania, reivindicações de paridade, etc.) Por sua vez, o debate em termos de 
relações sociais (de sexo) é bastante negligenciado (p. 70). 

Embora a divisão sexual do trabalho tenha sido objeto de trabalhos precursores em 

diversos países, foi na França, no início dos anos 1970, sob o impulso do movimento 

feminista, que surgiu uma onda de trabalhos que rapidamente assentariam as bases teóricas 
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desse conceito (HIRATA e KERGOAT, 2008). Foi primeiramente utilizado por etnólogos16 

para designar uma repartição “complementar” das tarefas entre homens e mulheres nas 

sociedades que estudavam. Lèvi-Strauss fez dela o mecanismo explicativo da estruturação da 

sociedade em família. Mas as antropólogas feministas foram as primeiras que lhe deram um 

conteúdo novo, demonstrando, na verdade, que traduzia não uma complementaridade de 

tarefas, mas uma relação de poder dos homens sobre as mulheres. Utilizada em outras 

disciplinas, como a História e a Sociologia, a divisão sexual do trabalho adquiriu, nessas 

pesquisas, o valor de um conceito analítico (KERGOAT, 2009).  

Segundo Helena Hirata e Danièle Kergoat (2008), foi com a tomada dessa 

consciência de uma opressão específica que teve início o movimento das mulheres. Torna-se, 

então, evidente que uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas mulheres, 

que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, mas para outros, e sempre 

em nome “da natureza, do amor e do dever materno”. Surgem, assim, as primeiras análises 

dessa forma de trabalho nas ciências sociais e, simultaneamente, as atividades da esfera 

doméstica e da profissional, o que abriu caminho para se pensar em termos de divisão sexual 

do trabalho. 

Com o tempo, mesmo articulando essas duas esferas, a noção logo se mostrou 

insuficiente, levando os(as) pesquisadores(as) a um segundo nível de análise: a 

conceitualização dessa relação social recorrente entre o grupo dos homens e o das mulheres. 

Essa nova forma de pensar trouxe muitas consequências: depois que a família tornou-se um 

lugar de exercício de um trabalho, foi a vez de trazer à tona a esfera do trabalho assalariado, 

pensado até então apenas em torno do trabalho produtivo e da figura do trabalhador 

masculino, qualificado e branco (HIRATA e KERGOAT, 2008). 

Segundo Danièle Kergoat (2009), essa forma de divisão social do trabalho tem dois 

princípios organizadores: o da separação (existem trabalhos de homens e outros de mulheres) 

e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um de mulher). Esses 

princípios podem ser aplicados graças a um processo específico de legitimação – a ideologia 

naturalista que relega o gênero ao sexo biológico e reduz as práticas sociais a “papéis 

sociais”17 sexuados, os quais remetem ao destino natural da espécie. No sentido oposto, a 

teorização em termos de divisão sexual do trabalho afirma que as práticas sexuadas são 

construções sociais, elas mesmas resultados de relações sociais. 

                                                 
16 Estudam os fatos e documentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, buscando uma 
apreciação analítica e comparativa das culturas. 
17 A autora utiliza esse termo “papéis”, mas não o adotamos por não estar em consonância com a noção de gênero que 
compartilhamos, utilizamos a idéia de ações e/ou práticas discursivas. 
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Em suma, não mais que outras formas de divisão do trabalho, a divisão sexual do 

trabalho não é um dado rígido e imutável. Se seus princípios organizadores permanecem os 

mesmos, suas modalidades (concepção de trabalho reprodutivo, lugar das mulheres no 

trabalho mercantil etc.) variam fortemente no tempo e no espaço. Assim, problematizar em 

termos de divisão sexual do trabalho não remete a um pensamento determinista, ao contrário, 

trata-se de pensar a dialética entre invariantes e variações, pois se supõe trazer à tona os 

fenômenos da reprodução social. Esse raciocínio implica estudar ao mesmo tempo seus 

deslocamentos e rupturas, bem como a emergência de novas configurações que tendem a 

questionar a própria existência dessa divisão (KERGOAT, 2009). 

Trabalhar com esse termo nos remete a um fenômeno que vem sendo discutido ao 

longo dos últimos anos e que toca diretamente as questões de ascensão profissional das 

mulheres e, portanto, fala também na existência de uma divisão sexual do trabalho no mundo 

corporativo. O conceito de teto de vidro trabalha com os limites sociais impostos às mulheres 

no mundo do trabalho. 

 

2.4- CONCEITUANDO O FENÔMENO DO TETO DE VIDRO 

 

A crescente entrada das mulheres no mercado de trabalho potencializa a necessidade 

de discussão mais aprofundada de um fenômeno antigo, mas pouco explorado nas análises 

organizacionais brasileiras. Trata-se do Fenômeno do Teto de Vidro - Glass Ceiling 

Phenomenon. 

A discussão sobre o efeito teto de vidro iniciou-se na década de 80 nos Estados 

Unidos com Morrison, White, Velsor e The Center for Creative Leadership (1987) e 

incentivou a criação de uma comissão, criada em 1991, pela Secretaria do Trabalho nos 

Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo americano buscava uma forma de regulamentar 

o mercado com o fim de reduzir barreiras que artificialmente impedissem as mulheres de 

aproveitarem oportunidades de carreira e de promoção da mesma forma que os homens 

(MADALOZZO, 2011). 

O fenômeno do Teto de Vidro denomina-se assim, pois se trata de uma barreira que, 

apesar de sutil, é suficientemente forte para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis 

mais altos na hierarquia organizacional. Tal barreira afetaria as mulheres como grupo, 

impedindo avanços individuais exclusivamente em função de seu gênero, e não pela 

inabilidade de ocupar posições no topo da hierarquia organizacional (STEIL, 1997). 
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Em outras palavras, esse fenômeno refere-se a barreiras artificias que avançam sobe 

as mulheres e os grupos minoritários. Essa barreira reflete discriminação, é uma profunda 

linha de demarcação entre aqueles que crescem e aqueles deixados para trás (COTTER, 

HERMSEN, OVADIA, VANNEMAN, 2011). 

Segundo Luiz de França (2011), num artigo publicado na revista VOCE S/A, as 

mulheres ocupam apenas 23% dos postos de gerência, 12% dos de diretoria e 7% dos de 

presidência18 nas corporações brasileiras. Em outros países não é diferente: uma pesquisa da 

consultoria americana Catalyst mostra que das 500 corporações listadas pela revista Fortune, 

menos de 3% têm presidentes do sexo feminino e somente 13,5% dos cargos mais altos são 

ocupados por mulheres. 

Desde o final da década de 1980, a possibilidade de existência de teto de vidro para 

as mulheres no mercado de trabalho é discutida. Uma das razões alegadas no passado para 

esse quadro era a pouca experiência das mulheres no mercado de trabalho.  

Entretanto, esse argumento não pode mais ser utilizado e, desse modo, seria esperado 

que meio século como mão-de-obra fosse suficiente para eliminar essa possibilidade, mas o 

que se verifica é a persistência do efeito. Desta forma, muitos estudos se concentram em 

explicar as motivações para uma barreira invisível e dificilmente transponível para a ascensão 

profissional feminina (MADALOZZO, 2011). 

Segundo Andreá Steil (1997), uma das características do fenômeno do teto de vidro é 

a sua pervasividade (presente e percebido em todos os lugares). A autora continua dizendo 

que diversas pesquisas apontam para a sustentação da crença de que ‘homens controlam, 

mulheres obedecem’, fazendo com que “os obstáculos relacionados com o teto de vidro 

impedirão, pelas próximas décadas, o progresso das mulheres aos postos de comando e sua 

visibilidade” (p. 63). 

Um dado que consideramos importante é a visão crítica da autora Regina Madalozzo 

(2011) ao trazer, a partir de outros autores, que a existência do teto de vidro não está somente 

relacionada à discriminação de gênero ou com relação a uma etnia, mas também à dificuldade 

de avaliação de habilidades no meio organizacional. “Quanto mais escassas as oportunidades 

de mostrar características benéficas ao novo cargo e quanto menor a crença com relação aos 

sinais emitidos pelos indivíduos, maior a chance de existir uma barreira invisível para a 

promoção de determinados grupos demográficos (mulheres, por exemplo)” (p. 129). Neste 

sentido, a dificuldade não estaria unicamente ligada a um suposto preconceito. Tal raciocínio 

                                                 
18 Pesquisa realizada pela Você S/A que resultou na lista das melhores empresas para se trabalhar no ano de 2010. 
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evidencia a relevância em estudar mais profundamente o tema a fim de promover a criação de 

estratégias de avaliações de habilidades/desempenho no ambiente organizacional que sejam 

exequíveis do ponto de vista prático e que prezem pela igualdade de oportunidades. 

Diante de todo esse contexto que cerca as mulheres trabalhadoras, pensar nelas é 

levar em consideração seu passado, seu presente e seu futuro. Falaremos a seguir sobre o 

presente delas, sobre seu contexto atual no qual estão inseridas em empresas que, em sua 

maioria, ainda possuem uma cultura organizacional patriarcal e relações marcadas por tramas 

de poder regidas a partir da divisão sexual do trabalho e pela busca acelerada por resultados e 

lucros. 
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CAPÍTULO 3 - CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Neste capítulo discuto e problematizo a questão da resistência das diversas empresas 

em aderirem a estratégias de promoção da equidade de gênero no mundo organizacional. 

Essa postura só vem a corroborar com o fenômeno do Teto de Vidro, já discutido e 

conceituado em capítulo anterior. Além disso, apresento um importante instrumento criado 

pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, no ano de 2005, que é o selo de 

qualidade Pró-Equidade de Gênero. Ironicamente, este selo ainda é desconhecido pela maioria 

dos gestores (homens ou mulheres) que atuam na área de Recursos Humanos - RH de grandes 

empresas, principalmente as do tipo privadas. 

Apresento-lhes também os conceitos de Cultura e Clima organizacional, conceitos 

estes que são importantes porque trata mais especificamente do espaço organizacional e das 

influências que as relações de poder que circulam nesse meio têm na vida dos homens e 

mulheres empregados nesses espaços.  

 

3.1- CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Decidi trabalhar os dois conceitos de forma conjunta para facilitar a compreensão 

do(a) leitor(a) no que se refere à reciprocidade existente entre os dois temas. O clima 

organizacional é de certa forma o reflexo da cultura da organização, ou seja, o reflexo dos 

efeitos dessa cultura na organização como um todo. Nesse sentido, falar em clima 

organizacional implica em, necessariamente, falarmos em cultura organizacional e vice-versa. 

De modo geral, cultura organizacional é o “conjunto de valores, crenças e padrões de 

comportamento que formam o núcleo de identidade de uma organização” (ARAÚJO, 2008). 

Em outras palavras, a cultura organizacional deve ser compreendida como sendo composta 

por diferentes níveis. Num nível mais profundo, a cultura é concebida como “um conjunto 

complexo de pressupostos, valores e crenças que orientam o modo como os dirigentes e 

demais participantes de uma organização conduzem suas atividades” (SILVA e ZANELLI, 

2004). Neste sentido, podemos entender que a cultura organizacional se constitui a partir de 

uma rede de concepções, normas e valores considerados inquestionáveis e que, por isso, 

permanecem nos subterrâneos da vida organizacional. Para que essa possa ser criada e 

mantida, a cultura deve ser veiculada por meio de elementos tais como: ritos, rituais, mitos, 

histórias e demais artefatos visíveis. 
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Os pilares mencionados anteriormente (valores, crenças e padrões de 

comportamento) são características marcantes em qualquer organização, porque formam o seu 

núcleo, a sua identidade. Entretanto, segundo Luis Araújo (2008), ao compará-los com um 

iceberg, os padrões de comportamento das pessoas refletem a ponta deste, que é visível, 

estando, portanto, mais vulnerável às transformações do ambiente. Já os valores e as crenças 

constituem a base submersa mais protegida e, ao mesmo tempo, proporcionam maiores 

dificuldades no que diz respeito a mudanças. 

A cultura pode ser percebida a partir de algumas características da organização, tais 

como: arquitetura e layout da instituição, maneira como os funcionários se vestem, código de 

ética e filosofia da empresa, declaração da visão, missão e valores, entre outros aspectos. Os 

principais fatores que influenciam a cultura organizacional de uma empresa são os seus 

fundadores, sua atividade-fim, os dirigentes atuais e o espaço geográfico no qual a empresa 

está instalada. 

Todas essas questões mencionadas acima refletem diretamente no cotidiano dos 

funcionários. Esse reflexo tem influencia direta sobre o bem-estar dos mesmos e sua 

satisfação ou insatisfação com o trabalho e/ou empresa. Ao tocarmos esses assuntos estamos 

falando em clima organizacional. Podemos entender que o clima organizacional é o reflexo da 

cultura organizacional. A primeira está num nível mais visível, a segunda encontra-se num 

nível mais profundo. 

O clima organizacional “é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, 

que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e influencia o seu 

comportamento” (ARAÚJO, 2008). Em outras palavras, é o sentimento, a sensação que os 

funcionários têm ao estar em seu ambiente de trabalho. Nesse sentido, ele pode ser bom ou 

ruim. O clima é o cotidiano, as ações vivenciadas no dia a dia, os comportamentos 

apresentados pelos funcionários; envolve as relações interpessoais e está diretamente ligado 

com o grau de satisfação do trabalhador. 

A partir da leitura acima podemos refletir acerca da influência desses dois temas nas 

relações de gênero dentro do espaço organizacional. Pensar dessa forma é procurar entender 

como se estabelecem essas relações no contexto específico de cada empresa, ou seja, é 

entender de modo articulado o quanto a atividade-fim da empresa influencia à medida que se 

trata de uma atividade entendida como masculina ou não, é entender o quanto o contexto 

regional tem peso significativo na formação dessas relações interpessoais e, finalmente, é 



37 
 

 
 

procurar entender o quanto as empresas funcionam como uma micro sociedade, representando 

um recorte de nosso meio social. 

 

3.2- EMPRESAS A FAVOR DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES? 

 

Cristina Bruschini, Arlene Ricoldi e Cristiano Macedo (2008) nos trazem que o 

mercado de trabalho atual é marcado por diversos progressos no que se refere à igualdade de 

oportunidades para homens e mulheres, mas, ao mesmo tempo, diversos atrasos ainda são 

perpetuados: 

Em um período de 10 anos (1995-2005), as trabalhadoras brasileiras obtiveram 
algum progresso no mercado de trabalho, embora tenham persistido inúmeras 
condições desfavoráveis. No primeiro caso (...) as trabalhadoras mais instruídas 
passaram a ocupar postos em profissões de prestígio (...). No segundo caso, o maior 
contingente de trabalhadoras, mais de 30% da força de trabalho feminina, no Brasil, 
ainda é composta de um grupo de ocupações precárias: empregadas domesticas, 
trabalhadoras não-remuneradas e aquelas que trabalham para o próprio consumo e 
consumo familiar, principalmente no setor agrícola (p. 31). 

Esse paradoxo entre a ampla feminização e a constante reprodução e/ou produção de 

assimetrias no mercado de trabalho coloca-nos diante de “permanências impertinentes” 

(MARUANI, 2003, p. 23 citado por CAPPELLIN, 2008, p.125), o que significa que as 

modalidades de segmentação persistem mesmo tendo ocorrido algumas alterações nos 

indicadores da taxa ocupacional das mulheres. 

Diversas ações foram idealizadas para fomentar essa promoção da igualdade 

profissional, tais como: 

� 1995 – é lançada pela Central Única dos Trabalhadores a plataforma “Cidadania, 

igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical”; 

� 1997 – as bancárias passam a exigir da Federação Nacional dos Bancos que a 

questão da igualdade de oportunidades constitua uma cláusula nos dissídios 

coletivos; 

� 2002 – é formado uma Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de 

Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho; 

� 2005 – a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres lançou o programa Pró-

Equidade de Gênero: Oportunidades Iguais, Respeito às Diferenças, estimulando a 

adesão voluntária de empresas públicas preocupadas em ajustar suas práticas de 

gestão do pessoal e a cultura organizacional no sentido de equidade.  
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Mas, apesar dessas, Paola Cappellin (2008) nos chama a atenção ao constatar o 

quanto é “complexa a alquimia para interpelar as empresas a interagir em favor da igualdade 

de oportunidades” (p. 126). Em seus estudos ela conclui que, de modo geral, é notável o 

desinteresse por parte das empresas em corrigir essas assimetrias de oportunidades, como se 

constata nas políticas de recursos humanos de muitas multinacionais. Além disso, nos traz que 

o argumento hoje para não contratar mulheres não é mais a possibilidade de uma gravidez, 

como antes, mas a menor mobilidade territorial delas, ambiente de trabalho inadequado por 

ser predominantemente masculino, atitudes desfavoráveis dos clientes, pouca segurança do 

ambiente externo à empresa, resistência dos colegas, etc. 

O caso do Brasil é preocupante, pois é só em 2000 que as empresas vêm dar alguma 

atenção ao problema quando as solicitações dos interlocutores diretos, as trabalhadoras, 

conduzem a efetivas interpelações institucionais (CAPPELLIN, 2008). Em outras palavras, é 

só quando a reivindicação de oportunidades passa a ter o amparo da força normativa do 

Estado, pela atuação, sobretudo, de suas instâncias especializadas, como o Ministério Público 

do Trabalho e a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres que as empresas vêm 

iniciar uma ação19. 

Paola Cappellin (2008) problematiza essa questão: 

Essas resistências às vezes se opõem à interlocução pública, outras vezes são 
programas alternativos. O protagonismo empresarial varia conforme o contexto 
sociopolítico. No Brasil, as empresas resistem a introduzir as políticas de igualdade 
de oportunidades, mobilizando-se em favor da prática discricionária de 
‘responsabilidade social’ (p. 136). 

Essas políticas, quando adotadas pelas empresas, reforçam a perspectiva filantrópica 

das políticas de inclusão. Sua contribuição gratuita é beneficente, distribuidora de serviços à 

população, com motivações humanitárias. Em muitos casos, ressalta-se a imagem da mulher, 

de suas tradicionais competências femininas, que a fazem portadora de necessidades, mas 

advindas, sobretudo, de papéis essencializados e mediados pela maternidade. Se, por um lado, 

a pluralidade de filosofias que inspiram e orientam a interpelação às empresas é para nós um 

convite a exercitar a precaução analítica, por outro, algumas dessas adesões poderão seguir 

                                                 
19 É importante ressaltar que o Movimento Feminista tem grande responsabilidade sobre essas iniciativas a partir da criação 
de ações voltadas às mulheres que impulsionaram o Estado a agir em busca dessa equidade de gênero. De acordo com Karla 
Galvão Adrião (2008), no Brasil, a história do movimento mostra uma retração das ações após a conquista do voto, no início 
do século XX, retornando após a segunda metade do mesmo século e fortalecendo-se com o fenômeno do ressurgimento dos 
movimentos sociais, através, principalmente, das ações em torno da busca por igualdade para as mulheres na reformulação da 
constituição federal de 1988. O terceiro grande momento relatado na literatura nacional por busca de direitos deu-se em torno 
da cota de participação para as mulheres nos partidos políticos, tentativa de trazer mais mulheres aos espaços públicos de 
poder. Essas entre outras ações têm grande peso sobre as iniciativas do Estado. 
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ignorando as demandas de igualdade de oportunidades das mulheres trabalhadoras 

(CAPPELLIN, 2008). 

Regina Madalozzo (2011) nos traz que, apesar do crescente número de mulheres no 

mercado de trabalho, ainda persiste a discussão a respeito da baixa entrada das mulheres em 

cargos elevados nas empresas nas quais trabalham. A autora cita uma pesquisa realizada pelo 

Grupo Catho, empresa especializada em Recursos Humanos, em 2007, que mostra que apenas 

8% dos presidentes de empresas eram do sexo feminino. 

Um argumento recorrente para manutenção dos baixos salários das mulheres era o de 

que os custos da mão-de-obra feminina seriam mais elevados que os da mão-de-obra 

masculina. Entretanto, Laís Abramo e Rosalba Todaro (2008), em pesquisa realizada,20 nos 

mostram que os custos femininos levam a uma parcela ínfima de gastos da empresa não 

considerados como relevantes. O objetivo principal da pesquisa era discutir o argumento 

recorrente de que os custos da mão-de-obra feminina são superiores aos da mão-de-obra 

masculina, apesar de as remunerações das mulheres serem em média significativamente 

inferiores às dos homens. Isso decorreria dos custos indiretos associados à contratação de 

mulheres, em particular os dispositivos legais de proteção à maternidade e ao cuidado infantil 

(licença-maternidade, jornada especial durante o período de amamentação, proteção contra a 

demissão, creches). Segundo esse raciocínio, os menores salários das mulheres em 

comparação com os dos homens se justificariam pela necessidade das empresas de compensar 

tais custos supostamente mais elevados (ABRAMO; TODARO, 2008). 

Mas as autoras problematizam trazendo à tona uma nova questão: 

Ainda que a equidade de gênero seja um objetivo fundamental em si mesmo para 
qualquer sociedade que se pretenda democrática, é necessário analisar o tema 
também a partir de sua importância para o desenvolvimento e a sustentabilidade 
econômica social. Isso leva à necessidade de ampliar o âmbito do debate sobre os 
custos do trabalho de homens e mulheres, localizando-os no terreno da discussão 
sobre a reprodução social e a sua relação com o tema da competitividade, de uma 
forma que tem sido pouco tratada nos estudos sobre os custos do trabalho 
disponíveis na América Latina (p. 152). 

Neste sentido, mudanças nas políticas de Recursos Humanos devem ser adotadas 

para que as empresas tornem-se mais igualitárias, como, por exemplo, levar em conta a vida 

extra profissional dos indivíduos, incorporando essa dimensão na redefinição dos processos 

de trabalho e das políticas de recursos humanos, tanto para as mulheres como para os homens. 

Isso poderia repercutir positivamente na produtividade do trabalho e também na diminuição 

dos custos monetários diretos associados à saúde (ABRAMO e TODARO, 2008). 

                                                 
20 Pesquisa coordenada pela Organização Internacional do Trabalho, entre 2000 e 2001, em cinco países da América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai), 
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Encontramos exemplos disso em algumas empresas, que reviram suas políticas de 

RH para reter e promover mais mulheres (FRANÇA, 2011). Devido à necessidade de reter os 

bons profissionais e a preocupação das organizações em proporcionar um ambiente de 

trabalho mais diversificado, as mulheres competem em pé de igualdade com os homens no 

momento da contratação. Porém, por volta dos 35 anos elas começam a deixar as corporações. 

Os principais motivos para essa evasão são a culpa de passar pouco tempo com o bebê, a 

inflexibilidade das companhias com relação à jornada de trabalho e a falta de perspectiva de 

crescimento (FRANÇA, 2011). 

Algumas empresas têm adotado programas de meia-jornada (que possibilitam a elas 

trabalharem em casa uma vez por semana até que a criança complete um ano de idade), 

homme-office (trabalho em casa), criação de creches na própria empresa, entre outros. 

Apresentaremos agora uma das estratégias criadas pelo Estado Brasileiro que 

funcionam em favor das mulheres. Embora não seja conhecida pela maioria dos gestores que 

atuam na área de RH, é uma importante ferramenta para trabalhar essas questões no ambiente 

corporativo. 

 

3.3- SELO DE QUALIDADE – PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Como já mencionado anteriormente, o Selo de Qualidade Pró-Equidade de Gênero 

nas Organizações faz parte das iniciativas idealizadas em prol da busca de igualdade de 

oportunidades no mundo do trabalho. Sendo esta uma ação adotada nas empresas pesquisadas, 

faz-se necessário compreendê-la um pouco mais profundamente. 

Antes de apresentar de modo mais detalhado o selo, é importante que o leitor entenda 

o processo político que moveu a criação do mesmo. A ideia de se compreender novas 

concepções na gestão de pessoas e cultura organizacional para alcançar a igualdade de gênero 

no mundo do trabalho, segundo material de apresentação do Programa Pró-Equidade21, foi o 

norte do Governo Federal no ano de 2005. Durante a gestão de Dilma Roussef, quando a 

mesma ocupava o cargo de Ministra de Minas e Energia, houve a criação do Comitê 

Permanente de Gênero. A partir deste Comitê, surgiu um espaço de interlocução entre as 

empresas, o que refletiu na adesão ao Programa. Além do Comitê, outros dois fatores também 

influenciaram na adesão ao Pró-Equidade de Gênero. O primeiro fator foi político e se 

destinou à escolha de uma mulher como titular da pasta do Ministério de Minas e Energia, 

                                                 
21 Informações retiradas do arquivo disponível em http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/equidade/Aba%201%20-
%20Relatorio%201%20ed.pdf. Ultimo acesso em 13/11/2011. 
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cargo tradicionalmente masculino. O segundo refere-se ao fato de a ministra ter sensibilidade 

e compromisso com a questão da igualdade de gênero - que interfere no político e no 

institucional. 

O selo faz parte do Programa Pró-Equidade de Gênero22, que tem por finalidade o 

desenvolvimento de concepções e procedimentos na gestão de pessoas e na cultura 

organizacional da empresa para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho. O 

Programa é uma iniciativa do Governo Federal que, por meio da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e com base no Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, reafirma os compromissos de promoção da igualdade 

entre mulheres e homens inscrita na Constituição federal de 1988. O programa conta, 

também, com a parceria do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A adesão ao Programa é voluntária, não gera obrigações e permite a implementação 

de medidas de equidade, articuladas estrategicamente, que promovem um ambiente de 

trabalho motivador, favorecendo a gestão empresarial. 

As organizações participantes que se destacarem na proposta e implementação de 

iniciativas inovadoras objetivando a equidade de gênero receberão o Selo Pró-Equidade de 

Gênero – um instrumento de progresso, que evidenciará o compromisso com a equidade de 

gênero e que visa à promoção da cidadania e à difusão de práticas exemplares entre as 

diferentes organizações. 

Na sua primeira edição, lançada em 22 de setembro de 2005, o Programa Pró-

Equidade de Gênero foi dirigido às empresas públicas federais, possibilitando ao próprio 

governo demonstrar, no âmbito da sua atuação, as possibilidades e efeitos de uma experiência 

que está se consolidando em outros países e que atualmente começa a frutificar no Brasil. Na 

sua segunda edição, estendeu-se o Programa Pró-Equidade de Gênero às demais instância da 

administração pública – federal, estadual e municipal, assim como às empresas da iniciativa 

privada. Atualmente encontra-se em sua 4ª edição, lançada em 17 de maio de 2011. 

O objetivo geral do programa é o de contribuir para a eliminação de todas as formas 

de discriminação no acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego.  

Os objetivos específicos são: 

                                                 
22 Informações retiradas do arquivo disponível em www.bndes.gov.br/SiteBNDES/.../programa_proequidade.pdf. Último 
acesso em 02/05/2011. 
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� Conscientizar e sensibilizar dirigentes, empregadores/as e estimular práticas de 

gestão que promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

dentro das organizações; 

� Reconhecer publicamente o compromisso das organizações com a equidade de 

gênero no mundo do trabalho; 

� Criar a rede Pró-Equidade de Gênero; 

� Construir um banco de boas práticas de gestão que possibilite a troca de 

experiências de promoção da equidade de gênero no mundo do trabalho. 

Na edição de 2010, poderiam participar organizações públicas e privadas com ou 

sem fins lucrativos, com perfil de médio e grande porte, desde que inscritas no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). O Programa Pró-Equidade é realizado anualmente e as 

organizações podem solicitar sua adesão a cada edição. 

Os benefícios trazidos à organização são a marca de uma entidade comprometida 

com a equidade de gênero no mundo do trabalho, pois se acredita que a adoção de práticas de 

equidade de gênero de forma sistemática, como um instrumento de gestão, contribui para o 

alcance de bons resultados em termos de qualidade do ambiente de trabalho e de 

produtividade. Além disso, o programa também proporciona para a empresa os seguintes 

benefícios: 

� Participação em uma rede de organizações visando o intercâmbio de informações e 

experiências de boas práticas no âmbito do Programa Pró-equidade de Gênero; 

� Assessoramento técnico da SPM/PR, por meio do Comitê Pró-Equidade de Gênero, 

no desenho e implementação das ações e projetos das organizações; 

� Possibilidade de participar nas ações de capacitação oferecidas pela SPM/PR. 

Para participar, a empresa deve preencher um formulário chamado “Ficha-Perfil”. A 

partir deste, a organização terá um diagnóstico das suas condições atuais, devendo formular 

um Plano de Ação que possibilite o enfrentamento de eventuais problemas apontados pelo 

referido diagnóstico, tendo sempre em mente o objetivo principal de promover a equidade de 

gênero e raça no âmbito de suas relações de trabalho. 

Esse Plano de Ação é apresentado e discutido com o Comitê Pró-Equidade de 

Gênero, nas dependências da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência 

da República, e uma vez estando as partes de acordo, a data de pactuação do Plano de Ação 

servirá como referência para as etapas posteriores do Programa: monitoramento e avaliação. 
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Ao final de um ano, a partir da data de pactuação do Plano de Ação, a organização é 

avaliada pelo Comitê Pró-Equidade de Gênero quanto aos cumprimentos dos compromissos 

assumidos. Os critérios e metodologia de Avaliação serão apresentados no momento da 

pactuação dos compromissos entre a organização e o Comitê Pró-Equidade de Gênero. Ao 

longo do período de realização das atividades previstas no Plano de Ação, a organização será 

acompanhada e poderá contar com o apoio técnico do Comitê Pró-Equidade de Gênero. 

As organizações que cumprem o acordado recebem o Selo Pró-Equidade de Gênero 

relativo ao período de referência. A SPM/PR, o UNIFEM e a OIT divulgam, nacional e 

internacionalmente a relação das organizações que obtiverem o “Selo Pró-Equidade de 

Gênero”, por meio eletrônico e mídia espontânea. 

O Comitê Pró-Equidade de Gênero é composto de especialistas nas áreas do 

conhecimento relacionadas com gênero e mundo do trabalho e representantes de instituições 

governamentais, organismos internacionais, organizações não-governamentais e sociedade 

civil. Não poderão integrar o Comitê membros das organizações que aderirem ao programa 

Pró-Equidade de Gênero. O Comitê tem como finalidade assessorar a Coordenação do 

Programa Pró-Equidade de Gênero, sob a responsabilidade da SPM/PR, nas suas diversas 

etapas. 

As ações visam introduzir, aprofundar e demonstrar o compromisso com a equidade 

de gênero. O diálogo com as/os trabalhadoras/es é desejável na implementação do Programa. 

Engloba aspectos ligados à Gestão de Pessoas, tais como: Recrutamento e seleção; Processos 

de capacitação e treinamento interno; Ascensão funcional e planos de carreira, cargos, salários 

e remuneração; Programas de saúde e segurança no trabalho; Política de benefícios. 

Além disso, apresenta ações ligas à gestão da cultura organizacional, a saber: 

Mecanismos de combate às práticas de discriminação (sexo, raça, estado gestacional e 

orientação sexual) e a ocorrência de assédio moral e sexual; Práticas de sensibilização 

voltadas para a equidade de gênero na cadeia de relacionamento da organização; Propaganda 

institucional interna e externa. 

As empresas que conseguiram receber o Selo de Qualidade Pró-Equidade de Gênero 

– 2011, em sua 3ª edição, foram as seguintes: 

1- Banco do Brasil – BB; 

2- Banco do Nordeste do Brasil – BNB; 

3- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 

4- Caixa Econômica Federal – CEF; 
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5- Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA; 

6- Centro de Pesquisa de Energia Elétrica –CEPEL; 

7- Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás ; 

8- Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A –ELETRONORTE; 

9- Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE; 

10- Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF; 

11- Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR; 

12- Eletrosul Centrais Elétricas S. A.; 

13- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –EMBRAPA; 

14- Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO; 

15- FURNAS Centrais Elétricas S.A; 

16- Grupo Hospital N. Sra. da Conceição; 

17- Itaipu Binacional; 

18- Manaus Energia; 

19- Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS; 

20- PETROS – Fundação de Seguridade Social; 

21- Prefeitura Municipal de Quixadá; 

22- Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO; 

23- Secretaria de Estado de Trabalho, Renda e Esporte – SETRE/Bahia. 

É importante destacar que todas as empresas supracitadas são enquadradas como 

públicas, apesar de existir a possibilidade de adesão do selo por parte das privadas. Esse fato 

suscita questões importantes em nosso atual contexto político/econômico. Encontro-me num 

momento no qual nosso país celebra uma intensa valorização e melhora de nossa economia e 

um grande avanço no que se refere às questões de trabalho, além de avanços econômicos de 

nosso país23. Mas, apesar disso, apenas as empresas estatais buscaram ações de equidade de 

gênero em seus espaços. E só o fizeram porque essa participação foi entendida como 

obrigatória e, como já dito, impulsionada pelo Governo Federal na gestão de Luiz Inácio Lula 

da Silva no período de 2003 a 2010 e, mais especificamente, na gestão de Dilma Roussef 

quando era Ministra de Minas e Energia no mesmo período em que o Brasil era gerido pelo 

então presidente Luiz Inácio. 

                                                 
23 O Brasil está num momento no qual é considerado a sétima economia do mundo, cresceu 7,5% no último ano e passou de 
um país que precisava de empréstimos do FMI para um país que tem hoje US$ 300 bilhões em reservas, e que enfrentou a 
crise econômica de maneira muito forte e estável. Retirado de www.geopoliticabrasil.com.br. Acessado em 05/12/2011. 
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Tal contexto nos remete ao que Paola Cappelin (2008) nos traz e que já foi citado em 

capítulo anterior: “O protagonismo empresarial varia conforme o contexto sociopolítico” (p. 

136). Em outras palavras, é só quando a reivindicação de oportunidades passa a ter o amparo 

da força normativa do Estado, pela atuação, sobretudo, de suas instâncias especializadas, 

como o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 

que as empresas vêm iniciar uma ação (CAPPELIN, 2008). Não pretendo discutir se essa 

busca por práticas de uma gestão mais igualitária por parte dessas empresas tem sido 

“genuína”, apenas problematizo o fato de ainda termos essas discussões limitadas a poucos 

espaços organizacionais os quais ainda são marcados por ações governamentais que tem como 

traço principal a obrigatoriedade na participação. 

É evidente que a lógica capitalista do mercado tem sido um dos grandes empecilhos 

nessa adesão por parte das empresas sejam elas estatais ou privadas: a regra é investir em 

ações que promovam retornos financeiros. Como a busca por uma gestão mais igualitária não 

gera de forma direta o lucro financeiro desejado as empresas não têm demonstrado interesse 

no investimento de ações como essa. 

A importância de compreender o contexto empresarial no qual estamos inseridos se 

dá a medida em que procuramos compreender as relações de poder existentes nesse campo. É 

importante destacarmos que para debatermos as relações de gênero nas organizações torna-se 

imprescindível a compreensão da interface entre Governo, Psicologia Organizacional e 

Movimentos Feministas.  
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CAPÍTULO 4 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 
Detalho aqui o caminho metodológico escolhido e todos os encontros e desencontros 

existentes nesse momento da dissertação. A entrada no campo foi para mim uma oportunidade 

de repensar o sentido de minha própria atuação profissional e, pincipalmente, um momento no 

qual pude aguçar meu senso crítico com relação aos discursos que circulam nas empresas e 

em nosso cotidiano, com relação à mulher e seu lugar no mundo atual. 

Explicarei, de forma detalhada, quais os procedimentos e ações utilizadas nesse 

processo de coleta dos dados. Tal esforço se faz necessário para que o(a) leitor(a) entenda 

mais facilmente a articulação entre meus objetivos e meu percurso metodológico. 

É importante ressaltar que foi nesse momento de entrada no campo que revi alguns 

objetivos anteriores e alterei o foco do meu projeto. Essa dinâmica é dolorosa, mas fundante 

nesse processo de descoberta e análises. Como já dito na introdução, essa “crise” foi 

importante no processo de amadurecimento dos objetivos e tornou-me mais segura enquanto 

pesquisadora. 

 
 

4.1- APORTES EPISTEMOLÓGICOS 
 

Uma das questões colocadas sobre a cientificidade das ciências sociais diz respeito à 
plausibilidade de se tratar de uma realidade na qual tanto investigadores como 
investigados são agentes: esta ordem de conhecimento não escaparia radicalmente a 
toda possibilidade de objetivação? (NAIO & SANCHES, 1993) 

 
Entender a relação do objetivo com o que é subjetivo e da verdade universal com as 

“verdades” contextualizadas foi um dos grandes aprendizados que obtive nesta pesquisa. 

Inicialmente, a minha grande dificuldade foi conseguir pensar e entender o mundo de modo 

pós-estruturalista24 e, acredito eu, que tal dificuldade se deu a partir de minha própria 

formação enquanto profissional, ou seja, a minha experiência profissional enquanto psicóloga 

organizacional me fazia raciocinar de modo a quantificar e mensurar resultados e, assim, criar 

modelos universais com as soluções dos problemas organizacionais25. Sem essa 

universalidade a credibilidade do debate, do ponto de vista empresarial, ficaria comprometida.  

                                                 
24 Trata-se de uma abordagem feminista pós-estruturalista baseada em Judith Butler (2008), e Donna Haraway (1995). 
25É importante ressaltar que o campo da psicologia organizacional dialoga com outras posturas epistemológicas tais como a 
Análise Institucional (MAX PAGÈS (et. al.), 1926; BARBIER, 1985; CASTORIADIS, 1982), porém esse não é o modelo 
hegemônico. Refiro-me à prática profissional mais comumente encontrada do psicólogo organizacional no cotidiano das 
empresas. 
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Essa lógica encontrada nas empresas de busca por resultados mensuráveis nos torna 

profissionais que sempre estão em busca “dA Verdade”. 

Ao longo das orientações e leituras, fui me dando conta de que esse modo de 

pensamento não dialoga com a base feminista com a qual trabalho. Longe de colocar juízo de 

valores sobre essa ou outra postura científica. A minha intenção é a de compartilhar com o(a) 

leitor(a) o caminho percorrido por mim de transformação pessoal e profissional. 

Transformação esta que se reflete no meu modo de enxergar o mundo, de atuar enquanto 

profissional e nas minhas escolhas epistemológicas para este projeto. Não quero, assim, 

defender essa ou aquela postura como sendo a melhor ou a pior, pretendo apenas apresentar 

ao(a) leitor(a) o porquê de minha escolha epistemológica e meu processo de mudança de 

visão de mundo enquanto pesquisadora. Dialogo com o feminismo que acredita que “quando 

a evidência oferecida é a evidência da ‘experiência’, ganha mais força a noção de 

referencialidade – o que poderia ser mais verdadeiro, afinal, do que o relato do próprio sujeito 

sobre o que ele ou ela vivenciou?” (SCOTT, 1999). 

Encontro-me no campo feminista com o olhar epistemológico pós-estruturalista e 

acredito que a abordagem qualitativa seja a que melhor dialogue para a pesquisa em questão. 

Esse campo feminista é entendido como um campo híbrido, pois engloba o movimento 

feminista, as ações governamentais e o mundo acadêmico. Sem essa interdependência não 

conseguimos entender o movimento como um todo. Neste sentido, o feminismo com o qual 

dialogo é o estudado dentro de uma rede de conexões que envolve o Governo, a Academia e 

os movimentos feministas (ADRIÃO, TONELI & MALUF, 2011). 

A abordagem qualitativa foi a escolhida por possuir, principalmente, duas 

características principais: a visão holística e a abordagem indutiva. A visão holística parte do 

princípio de que a compreensão do significado de um comportamento ou evento só é possível 

em função da compreensão das inter-relações que emergem de um dado contexto. A 

abordagem indutiva pode ser definida como aquela em que o pesquisador parte de 

observações mais livres, deixando que as dimensões e categorias de interesse emerjam 

progressivamente durante o processo de coleta e análise dos dados (ALVES, 1991). Entendo a 

abordagem qualitativa como sendo 

(...) a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas 
quantitativas de características ou comportamentos. (RICHARDSON, 1999, p. 90). 

 



48 
 

 
 

Um bom método será sempre aquele que, permitindo uma construção correta dos 

dados, ajude a refletir sobre a dinâmica da teoria (MINAYO & SANCHES, p. 239, 1993). 

Além disso, segundo os autores, o conhecimento científico é sempre uma busca de articulação 

entre uma teoria e a realidade empírica; o método é o fio condutor para se formular esta 

articulação. 

Adoto um olhar que visa politizar o discurso científico, ou seja, adoto a perspectiva 

feminista, que é politicamente engajada, que entende que a ciência produz efeitos e que, por 

isso, ela é política (ADRIÃO, 2008). Não busco verdades universais, mas saberes localizados 

(HARAWAY, 1995), e isso não tornam os resultados desta pesquisa frágeis, ao contrário, 

torna resultados contextualizados que contribuirão para algumas realidades e facilitarão o 

entendimento do funcionamento de alguns fenômenos. 

A partir desta visão, entendo que não existe “A Verdade”, e, sim, contextos parciais 

(HARAWAY, 1995). Deste modo, não busco respostas universais, mas, sim, encontrar 

contextos parciais. 

Para compreender as falas dos(as) interlocutores(as) e, assim, analisá-las, utilizei-me 

da Análise Temática. Essa análise foi feita, inicialmente, a partir da leitura flutuante das 

entrevistas. Após esse momento, foram destacados recortes de falas relativos às categorias 

analíticas escolhidas. Para tanto, ver item 4.2.6 deste capítulo. 

A análise temática pode ser entendida como o processo de recorte transversal de uma 

entrevista à outra, daquilo que se refere ao mesmo tema. Ela ignora, assim, a coerência 

singular da entrevista e busca uma coerência temática interentrevistas. A manipulação 

temática consiste, assim, em jogar o conjunto dos elementos significantes em uma espécie de 

sacos de temas que destrói, definitivamente, a arquitetura cognitiva e afetiva das pessoas 

singulares (BLANCHET & GOTMAN, 1992). 

 
 

4.2- PROCEDIMENTOS 

4.2.1- Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Antes de iniciar a coleta dos dados, o projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, que sugeriu algumas alterações. Depois de 

atender às demandas do Comitê, o mesmo foi aprovado.  

Meus contatos iniciais se deram a partir de telefonemas e e-mails enviados a pessoas 

estratégicas de cada empresa, a fim obter a autorização para a pesquisa. Após conseguir a 
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anuência, as entrevistas foram marcadas conforme disponibilidade dos(as) funcionários(as) e 

todas foram realizadas no espaço da própria empresa. 

Mediante os esclarecimentos a respeito dos objetivos da pesquisa, foi solicitado que 

cada participante lesse e assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

Nesse momento, os entrevistados foram informados que seria mantido sigilo sobre suas 

identidades e todos os nomes citados seriam substituídos por nomes fictícios no corpo do 

texto e em futuras apresentações do trabalho em encontros e congressos científicos. Cada 

entrevista foi concedida individualmente e gravada no espaço da própria empresa, geralmente, 

no escritório de trabalho de cada entrevistado. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas 

de modo ipsis litteris à fala do entrevistado. 

As entrevistas foram do tipo semiestruturadas, as quais combinam perguntas abertas 

e fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar atento 

para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa 

fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha 

dificuldades com ele. De acordo com Valdete Boni e Sílvia Jurema Quaresma (2005), 

Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das 
informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim 
de que os objetivos sejam alcançados. A principal vantagem da entrevista aberta e 
também da semi-estruturada é que essas duas técnicas quase sempre produzem uma 
melhor amostra da população de interesse (p. 75). 

 
Também foram utilizados alguns outros dispositivos que me deram suporte ao 

quando me encontrava no campo. São eles: o diário de campo, a análise dos organogramas 

das empresas (que, como já dito, fala muito acerca da cultura organizacional) e as leituras 

teóricas que me orientarem durante todo o percurso. 

O diário de campo, num contexto de pesquisa qualitativa, auxilia no registro de 

informações e/ou situações importantes que aconteceram num momento específico da 

vivência do pesquisador no campo. São informações importantes e que devem ser tomadas 

notas, pois contribuirão, principalmente, no momento da análise dos dados. 
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4.2.2- Apresentação do Campo 
 
 

As empresas pesquisadas foram três estatais de grande porte, situadas na cidade do 

Recife. Essa delimitação se deu porque meu interesse era o de investigar empresas que 

possuíssem o selo de qualidade Pró-Equidade de Gênero nas Organizações, e só algumas 

estatais o possuem. Explico esse fato no segundo item do capítulo anterior. 

As empresas pesquisadas têm muitos aspectos em comum: suas atividades-fim são 

consideradas como atividades majoritariamente masculinas, são todas de grande porte26 e com 

aspecto formal no que se refere à arquitetura e ao modo de como os funcionários de vestem. 

Como já vimos, esses são alguns dos aspectos que nos revelam um pouco da cultura 

organizacional. De modo geral, essas empresas apresentam empregados satisfeitos com seu 

trabalho, o que gera um clima organizacional satisfatório. A maioria dos empregados, e todos 

os entrevistados, não utiliza fardamento, mas as roupas utilizadas no ambiente de trabalho 

reforçam o aspecto formal que faz parte das culturas organizacionais das empresas. Para o 

meu acesso a todas as empresas, foi preciso o uso de crachá de visitante, sem ele eu não 

poderia adentrar nos setores. Todas contam com uma rede de policiamento e vigilância 

bastante atenta a quem está entrando e saindo, sempre sendo necessária uma autorização 

prévia de meu entrevistado na recepção principal, para que eu pudesse entrar. 

A dificuldade em conseguir marcar entrevistas também foi bastante homogênea nas 

três empresas. A impressão é a de que a maioria de meus entrevistados consta de pessoas 

muito voltadas ao trabalho, alguns(as), inclusive, considerados(as) como workalcoholics27, 

mas, apesar da dificuldade inicial em conseguir algum espaço em suas agendas a acolhida que 

me foi ofertada trouxe à tona um ambiente bastante tranquilo e com uma menor formalidade. 

A Carta de Anuência foi conseguida de modo um pouco demorado, diante de muitos 

aspectos burocráticos de autorização à pesquisa, mas nada considerado fora do padrão. Em 

duas empresas, foi preciso o preenchimento de alguns formulários, os quais continham 

perguntas acerca da natureza de minha pesquisa, de minhas perguntas e de meu objetivo 

principal. Após o preenchimento desses, foi necessário que eu aguardasse o retorno dos 

responsáveis pela liberação da pesquisa. De modo geral, esse processo durou de dois a três 

meses. 

                                                 
26Empresa de grande porte ou Grande empresa é uma empresa que recebe tratamento diferenciado por alguns governos por 
possuírem uma estrutura de maior capacidade de produção. Geralmente a diferença é baseada pela quantidade de empregados 
ou faturamento da empresa. O tratamento diferenciado pode ser caracterizado por cobrança de mais impostos ou incentivos 
fiscais específicos. Retirado de Wikipédia – a enciclopédia livre. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_grande_porte. Acessado em 08/12/2011. 
27Termo em inglês que se refere àqueles(as) considerados(as) como sendo “viciados” em trabalho. 
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Das três, apenas uma empresa autorizou que seu nome fosse divulgado em minha 

dissertação. Nesse sentido, diante da negativa das outras duas, decidimos (eu e minha 

orientadora) não citar o nome de nenhuma delas, tampouco dos entrevistados. As outras duas 

são classificadas como regionais, ou seja, sua matriz encontra-se em alguma cidade específica 

no Brasil, possuindo “braços” em vários outros estados. Nesse sentido, o fluxo de 

informações e ações consideradas como institucionais são repassadas da matriz e 

multiplicadas para as regionais. 

Atualmente, nenhuma das empresas possui mulheres em sua direção e/ou 

presidência. A média de quantitativo de mulheres no total do universo dos empregados fica 

em torno de 30% e a média das que ocupam cargos de chefia fica em torno de 26%. 

Um ponto interessante nas empresas é que em duas delas houve empregados que não 

conheciam ou não sabiam falar do selo Pró-Equidade. Alguns gestores, entre eles mulheres e 

funcionários do setor de Recursos Humanos, não se sentiam seguros em falar do selo por falta 

de conhecimento do mesmo e houve quem dissesse que nunca ouviu falar. Discutiremos 

melhor essa questão em capítulo posterior, que trata da análise dos dados. 

Em princípio, a ideia era pesquisar apenas uma empresa estatal e nela entrevistar os 

funcionários que faziam parte do RH e de outros setores. Mas, ao mudar os objetivos28, e 

neste sentido, o foco do projeto, surgiu a necessidade de se conhecer a realidade de outras 

empresas estatais e, assim, entender mais de um contexto e compará-los. 

Foram entrevistados 4 sujeitos de cada empesa, totalizando 12 entrevistas. 

Delimitamos a escolha em quatro pessoas por empresa, pois consideramos que este é um 

número suficiente para que aconteça a saturação dos conteúdos das entrevistas. Esse 

fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente definido como a suspensão de 

inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do 

pesquisador, certa redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na 

coleta de dados (FONTANELLA, et al, 2008). Em outras palavras, as informações fornecidas 

pelos novos participantes da pesquisa pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais 

contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos 

dados que estão sendo coletados. 

Deste universo, metade dos funcionários atua na área de RH de suas respectivas 

empresas. A outra metade trabalha em diversos setores. Além disso, de cada empresa foram 

entrevistados 2 homens e 2 mulheres, todos em cargos de chefia. 

                                                 
28 Refiro-me à “crise” vivenciada por mim e descrita no capítulo introdutório. Foi um momento no qual pude refletir também 
sobre os objetivos e, assim, revê-los. 
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A necessidade de entrevistar os profissionais do RH surgiu para que eu pudesse 

conhecer melhor o modo de implantação do selo (já que toda aquisição de selo de qualidade, 

normalmente, é de responsabilidade do setor de Recursos Humanos) e investigar as políticas 

de benefícios oferecidas aos empregados, no sentido de investigar se a empresa oferecia 

algum suporte aos seus empregados no que se refere à conciliação de seus mundos público e 

privado. Em contrapartida, a necessidade de entrevistar os profissionais de outras áreas foi de 

extrema importância para verificar se esses benefícios de fato eram vivenciados e se a 

divulgação do Selo tinha sido feita de modo ostensivo. Os cargos de chefia foram escolhidos 

para que eu pudesse visualizar melhor os modos de gestão de ambos (homens e mulheres) e 

também por saber que são, principalmente os gestores, pela maior demanda de atividades, os 

que mais sofrem com essa conciliação do trabalho x família. 

Desse modo, surgiu também a necessidade de criar dois tipos de modelos de 

entrevistas: um direcionado aos profissionais do RH e o outro direcionado aos profissionais 

dos demais setores. Ambos seguem como apêndices deste documento, para conhecimento 

do(a) leitor(a). 

 

4.2.3- Breve Apresentação das Empresas 

4.2.3.1- Empresa A 

 

Empresa estatal de grande porte. Possui um total de mais de cinco mil empregados. 

As mulheres compõem 20% do quadro de funcionários total e nenhuma ocupa e nunca 

ocupou espaço na diretoria. É a que, a meu ver, apresentou uma política de fomento à 

equidade de gênero mais estratégica e forte. O comitê de gênero é composto apenas por 

mulheres e coordenado por uma das entrevistadas, e esta ocupa um alto cargo gerencial na 

empresa. Abaixo segue o organograma. 

 

� Escolaridade das mulheres: 3% possuem especialização/MBA;                                          

0,45% possuem mestrado; 0,09% possuem doutorado. 

� Escolaridade dos homens: 2% possuem especialização/MBA;                                  

0,59% possuem mestrado; 0,07% possuem doutorado. 
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Figura 2 - Organograma da empresa A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

Fonte: Site da empresa 
 

4.2.3.2- Empresa B 

 

Empresa estatal de grande porte. As mulheres compõem 25% dos cargos e nenhuma 

ocupa atualmente espaço na diretoria, embora já tenha existido uma diretora mulher. Possui 

um total de mais de mil empregados e as mulheres compõem apenas 27% dos cargos de 

chefia. Trata-se de uma regional, sua matriz encontra-se em outro Estado brasileiro. Abaixo 

segue o organograma da regional nordeste, empresa pesquisada. 

 

� Escolaridade das mulheres: 67,9% possuem ensino superior completo;                                        

9,15% possuem ensino superior incompleto. 

� Escolaridade dos homens: 43% possuem ensino superior completo; 5% possuem 

ensino superior incompleto. 
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Figura 3 - Organograma da empresa B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela empresa 
 

4.2.3.3- Empresa C 

 

Empresa estatal de grande porte. Possui mais de oitocentos empregados dos quais 

47% são mulheres e nenhuma ocupa e nunca ocupou espaço na diretoria. Apesar do número 

considerado alto de mulheres, apenas 26% ocupam cargos de chefia. Trata-se de uma regional 

que tem sua matriz em outro Estado Brasileiro. Abaixo encontra-se o organograma da 

regional nordeste, empresa pesquisada. 

 

� Escolaridade das mulheres: 20,5% das mulheres possuem graduação completa; 

2,5% das mulheres possuem pós-graduação completa. 

� Escolaridade dos homens: 25% dos homens possuem graduação completa; 3,2% 

dos homens possuem pós-graduação completa. 
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Figura 4 - Organograma da empresa C 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela empresa 
 
 
4.2.4- Apresentação dos(as) Entrevistados(as) 

 

Participaram da amostra um total de 12 sujeitos, sendo 4 de cada empresa. A metade 

é composta por funcionários do setor de Recursos Humanos e os demais são funcionários de 

outras áreas, tais como: comunicação social/jornalismo, direção administrativa, 

superintendência regional, projetos e logística. 

Todos os entrevistados são funcionários públicos, porém não foram todos que se 

tornaram funcionários das empresas mediante concurso público, alguns deles, os mais antigos, 

passaram por um processo seletivo comum, pois, segundo eles, nessa época a empresa não 

abria processo seletivo via concurso. Os que entraram por esse meio são aqueles que possuem 

menor tempo de casa. 

De modo geral, apresentam uma média de idade em torno nos 44 anos, possuem, em 

sua maioria, uma pós-graduação e compõem a classe média/média-alta. Apenas uma 

entrevistada não possui filhos e seus tempos de permanência na empresa variam entre um até 

vinte e oito anos. 

As entrevistas foram realizadas no próprio espaço organizacional dos sujeitos e 

agendadas conforme disponibilidade dos mesmos. Todos leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Utilizarei sempre o termo “interlocutor” ou “interlocutora” quando me referir a 

algum entrevistado(a), por entender que este termo refere-se a um(a) informante-chave com 

quem se estabelece um espaço para troca, para o diálogo (BECKER, 2008). 

Para uma melhor visualização dos sujeitos entrevistados, abaixo seguem os quadros 

que resumem as informações pessoais de cada entrevistado e sua respectiva empresa. 
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Quadro 1 - Apresentação dos entrevistados da empresa A 
 

Nomes29     / 
Dados 

Albérico Túlio Kátia Josina 

Cargo/Função 
Gestor de Cargos 
e Salários (RH) 

Gestor de 
Benefícios (RH) 

Jornalista – Setor 
de comunicação 

Adjunta da 
Direção 

Administrativa 
Quanto tempo 

trabalha na 
empresa 

28 anos 05 anos 8 anos 26 anos 

 
Idade 

 

 
55 anos 

 
33 anos 35 anos 62 anos 

Situação Conjugal Casado Casado Casada Casada 

Filhos 
2 filhos 

adolescentes 
2 filhas crianças 1 filho de um ano 2 filhos adultos 

Escolaridade Graduado 
Pós-graduado - 
especialização 

Pós-graduada - 
especialização 

Pós-graduada - 
especialização 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

Quadro 2 - Apresentação dos entrevistados da empresa B 
 

Nomes30     / 
Dados 

Adalto Tancredo Karina Josilene 

Cargo/Função 

Gerente 
Regional de 

Comunicação 
Social 

Analista 
Administrador 

(RH) 

Coordenadora de 
Seleção e 

Desenvolvimento 
(RH) 

Superintendente 
Regional 

Quanto tempo 
trabalha na 
empresa 

16 anos 1 ano e 4 meses 14 anos 27 anos 

 
Idade 

 
50 anos 32 anos 50 anos 50 anos 

Situação Conjugal Casado Casado Solteira Divorciada 

Filhos 
1 filho jovem-

adulto 
1 filho de 1 ano Sem filhos 

2 filhas jovens-
adultas 

Escolaridade Pós-graduado 
Mestrado em 
andamento 

Pós-graduada – 
especialização 

Pós-graduada - 
especialização 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Todos os nomes são fictícios a fim de manter o sigilo dos(as) interlocutores(as). 
30 Todos os nomes são fictícios a fim de manter o sigilo dos(as) interlocutores(as). 



57 
 

 
 

Quadro 3 - Apresentação dos entrevistados da empresa C 
 

Nomes31     / 
Dados 

Adailton Tomé Katarina Juliana 

Cargo/Função 
Gerente da Divisão 

de Gestão de Pessoas 
(RH) 

Gerente da 
Divisão Regional 

de Logística 

Analista de Gestão 
de Pessoas (RH) 

Gerente de 
Projetos 

Quanto tempo 
trabalha na 
empresa 

27 anos 6 anos 26 anos 4 anos 

 
Idade 

 
49 anos 35 anos 48 anos 37 anos 

Situação Conjugal 
Solteiro 

(relação estável) 
Casado Divorciada Casada 

Filhos 2 filhos adolescentes 2 filhas crianças 1 filha adolescente 
3 filhos – duas 
crianças e um 
adolescente 

Escolaridade Graduado 
Pós-graduado - 
especialização 

Pós-graduada - 
especialização 

Pós-graduada - 
especialização 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora 

 

 

4.2.6- Procedimento de Análise dos Dados 
 
 

Apresento ao leitor o passo-a-passo da análise dos dados. Esta se deu em 5 (cinco) 

momentos distintos: 

1- Transcrição total das entrevistas; 

2- O material transcrito foi lido e relido de forma flutuante, com o objetivo de 

encontrar falas que fossem importantes para o objetivo da pesquisa. Os trechos 

eram separados e reescritos em local separado para melhor organização e 

compreensão; 

3- A partir das releituras, pude separar as falas por categorias que estavam em 

concordância com os meus objetivos e que se repetiam nas falas da maioria dos 

candidatos. A partir das repetições, compreendi que eram fenômenos importantes 

que deveriam ser entendidos de modo mais particular; 

4- Após essa separação, foram criadas cinco categorias de análise: a) Mundo Público 

x Privado; b) Compreensão acerca do Selo Pró-Equidade; c) Fenômeno do Teto 

de Vidro; d) Clima Organizacional; e e) Cultura Organizacional.  

5- Por fim, após a criação das categorias analíticas e identificados os discursos 

correspondentes foi feito o estudo desses discursos e suas implicações discursivas, 
                                                 
31 Todos os nomes são fictícios a fim de manter o sigilo dos(as) interlocutores(as). 
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numa tentativa de articular as falas com a teoria proposta e com o alcance dos 

meus objetivos. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os dados fornecidos pelos entrevistados que compõem o quadro de funcionários das 

empresas pesquisadas foram analisados e articulados com o pensamento dos(as) teóricos(as) 

estudados(as), conforme os objetivos da pesquisa. Trabalhei com recortes das falas dos(as) 

entrevistados(as), priorizando aquelas mais representativas no sentido de tocarem as questões 

ligadas aos meus objetivos. 

Partiremos para a análise mais minuciosa dos recortes de fala destacados, sempre os 

articulando com a teoria já apresentada ao leitor em capítulos anteriores. Essa análise foi feita 

a partir das cinco categorias estabelecidas (Mundo Público x Privado; Selo Pró-Equidade; 

Teto de Vidro; Clima organizacional e Cultura Organizacional), a fim de facilitar a 

compreensão do(a) leitor(a). 

 

5.1- ANÁLISE DAS CATEGORIAS 

 

Apresento as cinco categorias discutidas e acompanhadas de recortes das falas 

dos(as) interlocutores(as). Para discuti-las, lancei mão da teoria já apresentada em capítulos 

anteriores e de observações minhas enquanto pesquisadora. Para cada categoria foram criados 

também um ou mais subtemas que surgiram a partir da análise temática feita e dos encontros 

das falas dos(as) interlocutores(as). Tais subtemas servem como dispositivos no processo de 

problematização das questões. 

Todos os trechos em negrito nas falas dos(as) interlocutores(as) servem para destacar 

questões que considerei importantes e em sintonia com as teorias utilizadas. Além disso, 

todos os asteriscos - * - foram colocados para manter o sigilo das empresas pesquisadas, eles 

substituem os nomes das empresas e/ou palavras marcantes que de algum modo revelariam 

informações bastantes características destas empresas. Os termos em colchetes - [] - são 

anotações minhas, a fim de deixar claro o assunto que está sendo tratado e/ou refere-se a 

alguma pergunta adicional feita por mim durante a entrevista. 

Como resumo, apresento cada categoria analítica acompanhada de seus subtítulos 

para melhor visualização em quadro abaixo: 
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Quadro 4 - Apresentação das categorias analíticas e dos subtemas 
 

Categorias Analíticas Subtemas 

1. O Mundo Público x Privado 
 

1.1 E a dificuldade nessa conciliação; 
1.2 E os (poucos) tipos de ações organizacionais 

adotadas; 
1.3 E as contradições nos discursos; 

1.4 E a sensação de uma menor dificuldade para os 
homens. 

2. O Impacto do Selo Pró-Equidade de Gênero 
para seus funcionários e para as organizações 

 

2.1 E o seu conhecimento (ou não) por parte dos 
gestores; 

2.2 E a lógica capitalista e seus interesses; 
2.3 E as mudanças geradas a partir da adesão, 

porque nem tudo é ruim; 
2.4 E a busca por uma gestão mais igualitária. 

3. O Fenômeno do Teto de Vidro 
 

3.1 E sua (in)existência nas empresas; 
3.2 E a questão da gravidez. 

4. Clima Organizacional 
4.1 E seus aspectos positivos; 
4.2 E seus aspectos negativos. 

5. Cultura Organizacional 5.1 E seu impacto nas relações de gênero. 
 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
 

Nos próximos tópicos, serão trabalhados os conteúdos do quadro acima sempre os 

articulando com minhas impressões em interface com a teoria já apresentada. Resgatarei 

assuntos já conceituados, a fim de fortalecer o debate e a argumentação das observações 

feitas. 

 

5.1.1- Categoria 1: O Mundo Público x Privado 

 

...e a dificuldade nessa conciliação... 

 

“É muito difícil, muito difícil, muito difícil... [conciliar a vida profissional com a 

familiar]. Pra quem trabalha oito horas é dureza, ainda mais com a quantidade de 

filhos que eu tenho e em fases tão diferentes! (risos) Então tem momentos que eu 

digo assim ‘ai meu Deus, não tô conseguindo dar conta!’”  (Juliana, 37 anos, 3 

filhos, empresa C). 

 

Para muitos homens e, principalmente, para muitas mulheres a questão da 

conciliação da vida familiar com a vida profissional tem sido um problema. Para as mulheres 

isso é ainda pior, pois a questão do cuidado com os filhos e a casa ainda parece estar mais 

atrelada à mulher, como podemos ver na fala da interlocutora. 

Entende-se por mundo público aquele que é constituído pelo espaço público no qual 

o trabalho tem maior marca e no qual se produzem atividades remuneratórias e, por isso, 
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vistas como mais importante. O mundo privado é o referente ao espaço doméstico, que é 

marcado pelo trabalho não-remunerado e por uma visão de menor prestígio, o qual ainda 

carrega a imagem da mulher como sendo a principal responsável (ÁVILA, 2010). 

O mundo privado ainda é marcado também pelo tema do cuidado e este constitui 

uma preocupação central e constante nas reflexões feministas. Uma das razões disso é que as 

mulheres continuam a participar de maneira desproporcional do trabalho doméstico quando 

comparado aos homens (SORJ, 2010). Encontramos isso na fala das entrevistadas e 

percebemos a grande dificuldade quando concluímos que não existem ações/políticas 

organizacionais concretas que possam auxiliar essas mulheres e esses homens: 

 

“Suporte pessoal não [que a empresa oferece]. Eu inclusive fiz uma sugestão pra o 

superintendente do RH de em cada regional ter um psicólogo ocupacional...” 

(Tomé, 35 anos, 2 filhos, empresa C). 

 

"Pra mim foi uma fase assim, extremamente de valorização profissional, mas assim 

muito louca, porque eu não tinha vida pessoal. (...) Mas assim, eu praticamente eu 

não tinha vida pessoal. Então passei um ano nessas duas atividades, bastante assim, 

numa pressão muito grande, muitas metas pra serem cumpridas. Agora eu... quem 

me conhece me chama de workalcoholic e eu confesso que tenho esse perfil. Eu 

tenho procurado melhorar nesse contexto, mas é muito difícil conciliar. (...) Mas foi 

um desafio extremamente assim... bacana na minha vida profissional, tá? Apesar de 

ter deixado de lado minha vida pessoal, porque de fato, eu trabalhava praticamente 

24 horas." (Josilene, 50 anos, 2 filhas, empresa  B). 

 
“... a empresa não tem estratégias pra facilitar um papel paralelo de mãe, de pai, 

não... Pelo contrário, é visto como um problema. Você exercer paralelamente esse 

papel é visto, é encarado como um problema inclusive pelas chefias como um 

problema.” (Kátia, 35 anos, 1 filho, integrante do comitê de gênero de sua empresa, 

empresa A). 

 
A autora Bila Sorj (2010), continua trazendo que apesar do aumento da participação 

das mulheres no mercado de trabalho e do enfraquecimento do modelo tradicional de família 

– no qual o homem é provedor e a mulher se dedica às tarefas domésticas -, o quadro que 

emerge hoje está longe de realizar um modelo equitativo de distribuição do trabalho social 

entre os sexos. Aliado a isso, sentimos falta de ações organizacionais mais concretas e 

estruturadas que possam contribuir para a amenização dessa questão. 
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Donna Haraway (2009) também trata deste tema ao trazer a fragmentação e a 

dissipação dessa dualidade/dicotomia entre público e privado mostrando que eles estão mais 

imbricados do que imaginamos. “As imagens que supõem uma manutenção das fronteiras 

entre a base e a superestrutura, o público e o privado, ou o material e o ideal nunca pareceram 

tão frágeis” (p. 67). Ela continua dizendo que: 

...o conceito quer indicar que a fábrica, a casa e o mercado estão integrados em uma 
nova escala e que os lugares das mulheres são cruciais – e precisam ser analisados 
pelas diferenças existentes entre as mulheres e pelos significados das relações 
existentes entre homens e mulheres, em várias situações (p.69). 

Tratar deste tema é tocar nas relações de gênero nas organizações trazendo à tona as 

relações de poder existentes nessas relações. Entender essa dificuldade de conciliação é 

buscar pensar em estratégias para amenizar essa situação e, assim, contribuir para melhora na 

qualidade de vida desses profissionais que tem sua maioria composta por mulheres. 

 

...e os (poucos) tipos de ações organizacionais adotadas... 

  

Existem, sim, algumas ações por parte das empresas pesquisadas que ajudam nessa 

conciliação, mas essas ainda são consideradas incipientes, inclusive, pelos próprios 

entrevistados. Eis algumas ações adotadas pelas empresas pesquisadas: 

 

“Apesar de que a gente tem um sistema de frequência flexível em termos de 

horários, né, de entrada, de saída, mas eu acho que não há essa preocupação com 

ações muito afirmativas em relação a esse tema ainda não.” (Josina, 62 anos, 2 

filhos, integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 

“(...) o simples fato de a gente não precisar fazer hora extra constante isso já ajuda 

muito com relação a família, a possibilidade de estar com eles mais tempo, existe 

alguns eventos que os pais podem participar com os filhos, tem eventos que os filhos 

podem vir aqui pra conhecer a empresa do pai, isso são ações, tem algumas ações 

pontuais que simulam. Mas assim, eu não sei se essa seria, se uma empresa teria 

condições de fazer isso, mas eu acho que pra que a gente realmente pudesse simular 

de forma mais adequada essa relação família-trabalho a gente teria que dar um 

peso maior pra família que hoje de uma forma geral, na nossa sociedade, a gente 

não dá.” (Tancredo, 32 anos, 1 filho, profissional do RH, empresa B). 

 

“É... cumpre a legislação, né? Porque hoje em dia tem aquela dos seis meses 

[licença maternidade], né? Por exemplo. Tem o direito de sair duas horas antes. 
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Acho que a gestante ela já tem agora. Cumpre toda essa parte. Não tem problema 

nenhum com relação a quem tem filhos, quem vai pro médico, quem vai, quem 

precisa sair, precisa ir na escola... nunca vi problema nenhum. Sempre foi muito 

bem vindo, nunca como um problema sempre como alguma coisa que é preciso 

participar. Há um estímulo realmente de ter essa parte também, né?” (Karina, 50 

anos, sem filhos, profissional do RH, empresa B). 

 

“Tem tickets por exemplo, tem plano de saúde de boa qualidade que sã assim, dos, 

dos... benefícios que são... muito... bons pras pessoas que trabalham na empresa e 

que dá uma condição melhor em termos de assistência a família. E tem um que eu 

acho que é o melhor de todos que é a questão do plano de previdência privada... (...) 

Assim, pontualmente já ouvi questões como eu te disse no início, como a empresa 

tinha muitas horas extras e aí uma ou outra pessoa reclamava que tinha um a 

programação com a família mas tinha que mudar toda a programação por causa do 

trabalho. Acho que hoje a gente ainda tem uma quantidade de hora extra que a 

gente poderia reduzir, existem algumas questões pontuais que geram essa tipo de 

problema mas particularmente que eu já ouvi em termos de reclamação foi mais 

nesse sentido de uma programação que tinha sido desmarcada em função da 

jornada de trabalho.” (Adailton, 49 anos, 2 filhos, profissional do RH, empresa C). 

 

A questão da flexibilidade de horário é ainda uma ação bastante solicitada por parte 

dos sujeitos que se encontram nessa situação. Talvez seja preciso maior atenção das 

organizações com relação a isso. Acredito que tal ação pode ser mais reivindicada por parte 

do psicólogo organizacional. Outra questão que é importante destacar é que as demais “ações” 

organizacionais são relativas à legislação trabalhista, ou seja, encontram-se num patamar de 

obrigatoriedade. 

De modo geral, as ações organizacionais apresentadas pelos(as) interlocutores(as) 

foram as seguintes: horário flexível, eventos da empresa que envolvem toda a família, 

cumprimento da legislação com relação à licença maternidade, plano de saúde, ticket 

alimentação, conquistas dos sindicatos e previdência privada. Além destas, é preciso se pensar 

em estratégias organizacionais que amenizem tal problema já que, como percebemos, elas não 

dão conta da demanda. Tratar desse tema é pensar no bem-estar dos funcionários e 

problematizar as relações de poder. E, ao pensar em bem-estar, estamos articulando essas 

ações com o clima organizacional da empresa e, consequentemente, com sua cultura 

organizacional. Ao pensar em novas estratégias de resolução dessa questão, estamos pensando 
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em novas formas de melhora da qualidade de vida do(a) profissional em seu espaço de 

trabalho e, neste sentido, estamos gerindo o clima organizacional, tornando-o mais positivo. 

É importante colocarmos aqui que essa falta de ações não se restringe apenas ao 

espaço organizacional. Ela também se dá em nossa sociedade como um todo na expressão da 

falta de políticas públicas: 

No Brasil, em particular, esse cenário é ainda agravado pela timidez das políticas 
públicas de suporte à dupla responsabilidade de homens e mulheres no trabalho e na 
família, contribuindo para perpetuar a crença, já duradoura, que os cuidados são um 
assunto privado das famílias e que concernem especificamente às mulheres (SORJ, 
p. 58-59, 2010). 

Desse modo, a análise de políticas públicas e das ações organizacionais, a partir de 

um enfoque de gênero, supõe refletir em que medida elas contribuem para dissolver o sistema 

de gênero que vincula simbólica e materialmente as mulheres ao espaço doméstico. 

 

...e as contradições nos discursos... 

 

Alguns discursos compuseram contradições bastante interessantes. Estas são 

marcadas no início por um pensamento mais racional e organizado que, com o passar do 

tempo, desorganiza-se e aparece o que está realmente mais forte: 

 

"A gente tem um acordo de trabalho que apresenta algumas condições que 

favorecem, temos 6 dias no ano abonados para resolver coisas de ordem particular, 

quem tem filhos com alguma deficiência tem uma flexibilidade maior em termos de 

se ausentar da empresa. Tudo isso conquistado através de acordo coletivo de 

trabalho, que também vem a ser elementos que ajudam a conciliar essa vida pessoal 

com a vida profissional. (...) Assim, durante a gravidez você sente falta de ter uma... 

uma... as vezes a gente sente falta de ter uma flexibilidade maior, trabalhar menos... 

meu momento de gravidez foi um momento que eu trabalhei muito na empresa, eu 

tava envolvida num projeto nacional, então assim, chegava aqui de manhã e 

passava as 8hs do dia ocupada o dia inteiro. Sem conseguir nem respirar um 

pouquinho. Mas de qualquer forma deu pra conciliar direitinho." (Katarina, 48 

anos, 1 filha, profissional do RH, empresa C). 

 

É irônico concordarmos com a interlocutora quando esta diz que conseguiu 

“conciliar direitinho” seus dois mundos. Todas as dificuldades expostas acima nos 

convencem de que não foi tão fácil.  
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O recorte de fala abaixo nos revela outro tipo de contradição que se refere à 

percepção que o entrevistado tem com relação à sua empresa a respeito do tema. Quando o 

entrevistado fala de si, essa percepção é tida como positiva, mas quando esta se estende a 

outros setores e outros profissionais o mesmo reconhece os “olhares feios”: 

 

“Pelo menos aqui, não, de certa forma a gente não vê uma pressão muito grande 

com relação a isso [conciliação da vida pessoal com o trabalho]. Muitas das pessoas 

saem como coordenadoras [refere-se à licença maternidade], com cargo de chefia e 

retornam com esse cargo e tudo... então eu acredito que não deve existir uma 

grande pressão aqui com relação a isso. (...) Eu sei que na minha área eu tenho 

tranquilidade com relação a isso, mas eu sei de diversas chefias que não estão 

preocupados com isso [dificuldades na conciliação da família x trabalho] eles 

realmente olham feio pra algumas questões ou não agem de uma forma a..., não vou 

dizer de respeitar mas de auxiliar o funcionário nessa situação...” (Tancredo, 32 

anos, 1 filho, profissional do RH, empresa C). 

 

Parece-me que os discursos acima compõem contradições com relação à temática. 

Inicia-se de um modo mais racional, mas, logo após algum tempo discorrendo sobre o tema, 

as contradições aparecem e a real dificuldade é colocada para fora. Cabe enfatizar que os dois 

entrevistados acima são funcionários do setor de RH, setor este que, de modo geral, tende a 

compor um discurso de defesa da empresa, discurso embebido pelo sentimento de “vestir a 

camisa” da organização. 

 

...E a sensação de uma menor dificuldade para os homens... 

 

Foram entrevistados seis homens, dos quais apenas um mencionou ter alguma 

dificuldade na conciliação dos mundos público e privado. Apesar de justificar tal dificuldade 

na falta de um “amadurecimento profissional” maior, esse foi o único a trazer insatisfações 

nessa área: 

 

"Atualmente eu tô sentindo dificuldades. Pela responsabilidade do cargo e pelo meu 

não amadurecimento com essas tais responsabilidades. Isso impõe um esforço 

maior." (Tomé, 35 anos, 2 filhos, gestor de logística, empresa C). 

 
Os demais homens não revelaram sentir dificuldades: 
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“Consigo conciliar bem.... A empresa me proporciona essa condição de eu dar esse 

valor à minha família... (...) E, assim, graças a Deus que aqui eu consigo associar 

tudo.” (Túlio, 33 anos, 2 filhas, profissional do RH, empresa A). 

 
“A gente consegue conciliar, sim.” (Albérico, 55 anos, 2 filhos, profissional do RH, 
empresa A). 

 
 

As falas acima denotam algo que a literatura já aponta há algum tempo, que, apesar 

de existirem avanços, muita coisa ainda continua igual: as mulheres continuam sendo as 

principais responsáveis pelas atividades domésticas e pelos cuidados com os filhos e demais 

familiares, o que representa uma sobrecarga para aquelas que realizam atividades 

remuneratórias (BRUSCHINI, RICOLDI & MERCADO, 2008). Esta é uma questão 

reveladora das relações de poder que tangenciam as relações de gênero nas organizações. À 

medida que criamos relações desiguais, estamos criando condições desiguais e, neste sentido, 

hierarquizadas, nas quais os homens parecem ter um conforto maior. 

Diante de tudo isto, os dados nos levam a crer o quanto a questão da tentativa de 

conciliação dos mundos público e privado tendem a interferir no bem-estar dos(as) 

trabalhadores(as). Saber que o espaço privado ainda pertence, em sua maior parte, às 

mulheres torna o espaço profissional ocupado por elas em desvantagem com relação aos 

homens, já que eles não possuem essa responsabilidade a mais. O que os torna profissionais 

com mais tempo e uma maior disponibilidade para viagens, horas extras, etc. 

  

5.1.2- Categoria 2: O Impacto do Selo Pró-Equidade de Gênero para seus Funcionários 

e para as Organizações 

 
...e o seu conhecimento (ou não) por parte dos gestores... 

 

É importante entendermos como tem acontecido a aderência por parte das empresas 

pesquisadas ao Selo Pró-Equidade para que conheçamos a real busca por práticas mais 

igualitárias. E, sendo assim, é primordial sabermos o nível de conhecimento que os gestores 

detêm do mesmo. Esta compreensão nos fornece dados importantes de como as pessoas no 

espaço organizacional têm dado atenção às questões de gênero e de como, principalmente, as 

próprias organizações têm dado atenção a estas questões e a divulgação interna do selo é um 

dos indícios do real interesse destas pelo tema. 
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É importante destacar que só houve o pleno conhecimento do selo por parte dos 

gestores em apenas uma empresa, ou seja, apenas os entrevistados da empresa B denotaram 

conhecimento e segurança em falar do selo. Nas demais havia pelo menos um empregado que 

não conhecia, não sabia falar do mesmo ou não tinha segurança suficiente para tratar do tema. 

 

“Significa que a empresa promoveu, deu passos importantes na promoção da 

questão da mulher, nas relações de trabalho mais igualitárias, mais direitos e mais 

propensão à condição da mulher dentro do trabalho.” (Kátia, 35 anos, 1 filho, 

integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 

“Eu acho que o selo é um reconhecimento de que a empresa está dando passos no 

sentido da igualdade de oportunidades para homens e mulheres e da eliminação de 

desigualdades existentes.” (Josina, 62 anos, 2 filhos, integrante do comitê de gênero 

de sua empresa, empresa A). 

 

“Pelo que eu identifiquei é uma procura, né? Pelo governo que foi reforçada na 

empresa de que deve existir uma equidade maior entre os diferentes gêneros 

existentes, né? É um estímulo a uma equidade a uma justiça maior entre todas as 

pessoas que participam da organização.” (Tancredo, 32 anos, 1 filho, profissional 

do RH, empresa B). 

 

"De modo geral eu entendo que é um programa governamental, do governo federal. 

A gente tem o conhecimento que é. Que, acho que é a garantia de minimizar e até 

mesmo de eliminar essas diferenças que há entre homens e mulheres principalmente 

em termos de salário, de oportunidade de crescimento nas empresas, pra ter um 

trabalho mais igualitário não focado no gênero mas focado na competência, nas 

condições das pessoas, não do sexo relacionado a sexua..., ao sexo não ao gênero, 

né?" (Karina, 50 anos, sem filhos, profissional do RH, empresa B). 

 

De modo geral, os entrevistados que tinham mais segurança em falar o que sabiam 

do selo eram aqueles ligados ao setor do RH, embora não tenha sido regra. Dois profissionais 

deste setor, dos seis entrevistados, não souberam responder ou não se sentiam à vontade para 

falar do tema. Houve até quem entendeu o selo no sentido literal da palavra, não sabendo falar 

do significado e importância do mesmo: 

 

“Já, conheço. Já usei até um período aqui. Acho... já, usei, sim. Aqui nós somos 

bem instrumentalizados nesse sentido. Deve estar aqui nessa papelada. Porque o 
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selo geralmente você coloca e depois ele cai, né? Você coloca, quer dizer, ele fica 

no máximo um dia porque chegou em casa você vai trocar a roupa e aí já não tem... 

eu conheço agora se você me perguntar como ele é só se você me mostrar. Se você 

me mostrar dois ou três aí eu digo “é aquele ali”. Agora pra descrever como é que 

ele é eu não gravei a gravura não... (...) Esse é um programa que tá a questão da 

qualidade de gênero é um programa bastante forte na organização e todos os 

empregados da empresa conhecem. (...) Sim, muitas coisas mudaram, né? Tem 

mudado pra melhor. Inclusive na oportunidade para as pessoas, né? As pessoas 

com deficiência por exemplo, né? As pessoas elas se sentem mais assim, pras 

pessoas mesmos que participam elas se sentem mais com seus direitos garantidos, 

né? Certo? De não serem discriminadas, tá entendendo? E por outro lado, as 

pessoas também que estão do outro lado aprendem a respeitar as pessoas, né? As 

suas individualidades, tá certo? E assim sucessivamente.” (Albérico, 55 anos, 2 

filhos, profissional do RH, empresa A). 

 

“Muito pouco... Muito pouco, sendo bem sincero a você muito pouco. Eu sei porque 

aqui na empresa vem sempre uma demanda de relatórios que precisam ser 

entregues e como a gente é uma divisão de quadro pessoal então todas as 

informações relativos a homens e mulheres, quantitativo gerentes homens, gerentes 

mulheres, então nós é quem cuidamos dessas informações nós é que fazemos o 

levantamento essas informações porque a gente tem esse controle do quadro, 

quantos homens foram convocados e admitidos no concurso, ne? Mulheres também, 

quantas foram admitidas. Então esse controle, no geral, nós é que fazemos então eu 

sei pouco devido a essas informações que a gente repassa pra composição desses 

relatórios”. (Túlio, 33 anos, 2 filhas, profissional do RH, empresa A). 

 

Alguns entrevistados de outras áreas também demonstraram dificuldades em falar do 

tema e houve, inclusive, quem nunca tivesse ouvido falar: 

 

"[silêncio quando questionada sobre o selo] Assim... eu, eu... Não, eu nunca ouvi 

falar." (Juliana, 37 anos, 3 filhos, empresa C). 

 

Tal achado é preocupante, pois denota certo desinteresse por parte das empresas e de 

seus funcionários com relação à temática das relações de gênero. A falta de conhecimento por 

parte de gestores só demonstra o baixo investimento em ações de publicidade para este tema 

e, sendo assim, a baixa preocupação com relação à questão. Isto implica em um menor 

investimento nesse projeto que corrobora na dificuldade de fomento a ações de busca por uma 

gestão mais igualitária para homens e mulheres. 
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...e a lógica capitalista e seus interesses... 

  

A aderência das empresas ao programa Pró-Equidade ou a qualquer outra prática de 

fomento a relações mais iguais nos espaços empresariais esbarra na lógica capitalista de 

sempre focar o resultado e, neste sentido, o aumento da lucratividade. Em sendo uma ação 

que, em princípio, não foca números financeiros esta tem sido deixada a reboque com relação 

às ações consideradas como prioridades da empresa, ações estas que fazem parte de sua 

atividade-fim. 

Apesar de diversos esforços e da circulação de diversas iniciativas de políticas para a 

igualdade de oportunidades, a experiência recente no Brasil ajuda a visualizarmos o quanto é 

complexa a alquimia para interpelar as empresas a interagir em favor dessa igualdade 

(CAPPELLIN, 2008). Tal fato é percebido e apresentado por alguns dos entrevistados. Estes 

reconhecem que a lógica do mercado impede o crescimento de ações que não tragam retorno 

financeiro. 

 

“Então assim: se foi divulgado pros funcionários? Foi divulgado. Se efetivamente 

essa divulgação conseguiu fazer com que as pessoas se conscientizassem sobre o 

programa, eu acredito que não, acredito que não existiu esse estágio de 

conscientização mas também assim são muitas informações, são muitas prioridades 

pra empresa e provavelmente essa não foi considerada como uma das mais 

importantes...” (Tancredo, 32 anos, 1 filho, profissional do RH, empresa B). 

 

“Já, já ouvi falar. O * nos últimos dois anos foi premiado com esse selo, não sei se 

2009 foi, pela secretaria, né? Eu acho que é um selo que ratifica algumas ações 

internas da empresa mesmo que ainda, ao meu ver... incipientes. Mas, de certa 

forma, ratifica. Eu acho que é incipientes. Eu acho que tem muito ainda de 

marketing e pouco... pouca efetividade nisso.” (Tomé, 35 anos, 2 filhos, gestor de 

logística, empresa C). 

 

“Eu acho que não é uma coisa que, no meu entendimento, nenhuma empresa ela 

vai focar isso aí a menos que de alguma maneira isso seja parte de seu resultado 

comercial. (...) Então, uma empresa que não tenha a equidade como diretamente 

relacionada ao resultado comercial dela ela vai ter e colocar a etiqueta mas não 

porque ela acredita nisso. Eu acho que esse negócio de selinho é mais uma questão 

de moda... (...) Você viu alguma coisa, passando pelas instalações da * que tivesse 

alguma ênfase em cima da equidade de gênero? Você viu alguma coisa que 

demonstrasse ‘essa empresa está preocupada com isso’? Pois é, porque não é foco. 
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Você viu falando o mapinha do planejamento empresarial e tal, tudo visível, as 

politicas da *. Então, você tá vendo. Não tem muito mistério. Você vê que todas as 

atividades-foco estão bem claras, o que você não vê é porque pra empresa é 

secundário. (...) Vale a pena a gente dizer que participa? É que nem o negócio da 

acessibilidade... tudo isso tem um final econômico. A gente tem que separar muito a 

emoção da prática da vida, né? Então até por esperteza uma empresa que seja 

antenada ela pode dizer que tem uma politica de equidade de gênero para que seus 

produtos não sejam rejeitados.” (Adalto, 50 anos, 1 filho, empresa B). 

 

Toda esta discussão nos remete ao terceiro capítulo, no qual tratamos do contexto 

empresarial e também ao que Paola Cappellin (2008) nos traz quando diz que: 

O caso do Brasil é, sem dúvida, emblemático, na medida em que as empresas só 
começam a dar alguma atenção ao problema a partir de 2000, quando as solicitações 
dos interlocutores diretos, as trabalhadoras, conduzem a efetivas interpelações 
institucionais. Em outras palavras, quando a reivindicação de igualdade passa a ter o 
amparo da força normativa do Estado, pela atuação, sobretudo, de suas instâncias 
especializadas, como o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria Nacional de 
Políticas para as Mulheres. E mais emblemático ainda porque aqui setores do 
empresariado aglutinam-se em torno do lema da responsabilidade social. Neste, as 
iniciativas de igualdade de oportunidades perdem a força, reduzem-se a um simples 
adendo a programas filantrópicos promovidos pelas empresas (p. 138). 

 

Essa preocupação incomoda à medida que reforça o pensamento de ser 

“desnecessária” a participação das empresas nesses movimentos. Sendo assim, a dificuldade 

existente é ainda mais ampla do que pensamos: ela se encontra em nossa sociedade como um 

todo, de modo generalizado, nascendo nas relações interpessoais desiguais entre homens e 

mulheres e sendo perpetuada e multiplicada nos espaços organizacionais, já que entendemos 

estes como um recorte de nossa sociedade. 

 

...e as mudanças geradas a partir da adesão, porque nem tudo é ruim... 

 

É importante colocarmos que o Selo Pró-Equidade também tem promovido 

mudanças importantes no meio organizacional. Mesmo tímidas, elas têm desencadeado o 

discurso sobre o tema nos espaços organizacionais, o que leva as pessoas a uma reflexão mais 

crítica com relação ao tema e produz mudanças de comportamento e de posturas que já 

estavam naturalizadas nas culturas organizacionais. 

Não sou ingênua em defender a ideia de que vários ou quase todos os problemas 

estejam sendo resolvidos rapidamente, mas considero-me otimista em acreditar que essas 

mudanças têm despertado algo interessante e significativo no meio empresarial. 
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"A gente vê assim que a empresa tomou a medida no sentido de dar visibilidade a 

isso, por exemplo, a gente tem um banco de dados com informações onde a empresa 

colocou lá dados estatísticos mostrando claramente alguns dados que estão 

relacionados à condição da mulher dentro da empresa. Então isso aí são 

informações que estão lá disponíveis..." (Adailton, 49 anos, 2 filhos, profissional do 

RH, empresa C). 

 

“Assim... num nível baixo mas a gente percebe que as pessoas pelo menos existe 

esse conhecimento na empresa do assunto.  

[Tipo?] 

Tipo assim, é... quando há um evento específico, quando a empresa no seu discurso 

institucional isso a gente já observa ela mostra uma valorização do gênero 

feminino. Todos os discursos, por exemplo, da diretoria a maioria doa discursos é 

utilizada a referência ao gênero feminino “as empregadas e os empregados”, isso 

num discurso falado e escrito. Então, de alguma forma isso chega nas pessoas, nas 

mulheres principalmente que são empregadas da empresa e elas se sentem de 

alguma forma tocadas naquele discurso, ‘sou eu que estou ali naquele discurso, eu 

como empregada to sendo mais vista, estou mais em evidencia nessa condição de 

ser no gênero feminino’. Eu percebo mais nessa temática, não percebo em outras 

formas não, mas, de toda forma, o discurso tá colocado dentro da empresa e eu 

acho que isso tem pelo menos despertado a atenção das pessoas." (Katarina, 48 

anos, 1 filha, profissional do RH, empresa C). 

 

“Hoje as pessoas já estão mais atentas às questões de gênero, já compreendem que 

essas questões, é..., não são perfumaria, que são questões centrais que precisam ser 

trabalhadas porque elas tem que ver primeiro com direitos humanos as mulheres, 

segundo com a eliminação de desigualdades e se a empresa busca ser uma empresa 

que é contrária a qualquer tipo de discriminação então ela precisa efetivamente 

implantar ações que eliminem qualquer tipo de discriminação, né? (...) E em 

especial esses momentos [de divulgação do selo e trabalho de fomento à práticas 

igualitárias] são extremamente importantes porque, como você viu, né, Paloma, que 

é uma empresa majoritariamente masculina. Então, o que é que a gente percebe 

hoje. Quer dizer, as pessoas já param para refletir e outros dizem o seguinte ‘ó, vou 

criar o comitê de homem também! Só tem coisa sendo feita pra mulher’ que de 

alguma forma eu entendo isso primeiro como uma certa resistência mas segundo 

com um reconhecimento de que as questões têm avançado, não é? Tá tendo 

ganho. Então me perguntam ‘vamos ver se o comitê faz a semana do homem 

também’, né? E coisas desse tipo.” (Josina, 62 anos, 2 filhos, integrante do comitê 

de gênero de sua empresa, empresa A). 
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O fato de termos “o discurso colocado na empresa” faz com que essa ação esteja, de 

algum modo, contribuindo para uma reflexão crítica sobre o assunto. E esta reflexão é 

transformada em atitudes e ações por algumas empresas, as quais veremos a seguir: 

 

...e a busca por uma gestão mais igualitária...  

 

Com relação à minha percepção das atividades de fomento à equidade de gênero nas 

empresas32 considero que apenas uma, das três empresas pesquisadas, vivenciam essas ações 

de modo mais forte e mais estratégico. As outras duas, por serem consideradas regionais, têm 

o comitê de gênero instalado no setor de Recursos Humanos - RH de sua cidade da matriz, o 

que dificulta na comunicação, na divulgação e na implementação dessas ações. 

 

“O conhecimento do selo até tem, não sei se fora porque é uma atividade da 

empresa a gente aqui não tem, a empresa que divulga, né? Corporativamente. É 

uma rede. Mas o trabalho da gente de divulgar aqui internamente a gente não tem 

porque isso é uma ação da sede da empresa.” (Karina, 50 anos, sem filhos, 

profissional do RH, empresa B). 

 

"Houve divulgação, sim. A divulgação foi feita não por nós aqui em Recife, ela é 

feita pelo órgão central da empresa que funciona lá em * e a coordenação do 

programa de equidade é feita na sede, as unidades regionais não se envolvem 

diretamente quem se envolve são pessoas, um grupo de pessoas da sede da 

empresa." (Katarina, 48 anos, 1 filha, profissional do RH, empresa C). 

 

Na única empresa que não é considerada regional, o comitê de gênero mostrou-se 

bastante atuante e com planos de ação fortes. Tive a oportunidade de participar de uma 

reunião do comitê nessa empresa, com diversos setores, sobre as ações propostas e sobre as 

efetividades das mesmas. Existem prazos, cobranças e metodologias para a realização de tais 

ações. Entre outras, algumas ações solicitadas pelo comitê estão dispostas no quadro abaixo 

feito por mim para uma melhor visualização do(a) leitor(a): 

 

  

                                                 
32 Essas atividades são responsabilidade do Comitê de Gênero que é criado nesse processo de aquisição do selo e que 
continua com suas ações durante todo o ano após a aquisição. É um dos pré-requisitos para a obtenção do Selo. 
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Quadro 5: Ações propostas pelo comitê de gênero da empresa A 
 

Meta Setor responsável Por quê? Ação 
Aumento do número de 

mulheres para o 
exercício de funções 

gerenciais. 

RH – divisão de 
treinamento e 

desenvolvimento 

A quantidade de mulheres em 
cargos de chefia ainda é 

considerada muito pequena 
diante do total de funcionários. 

Treinamento de 
Liderança para as 

Mulheres 

Reduzir absenteísmo e 
doenças femininas. 

RH – divisão de saúde 
no trabalho + Medicina 

Ocupacional 

O absenteísmo feminino nessa 
empresa é 3 vezes maior que o 

dos homens. 
É importante colocar que as 
saídas para levar os filhos ao 

médico entram na estatística de 
absenteísmo feminino. 

 
“teve uma mulher que pediu 

demissão pra cuidar do filho...” 
Engenheira chefe e integrante do 

comitê, durante a reunião. 

A combinar 

Comunicar as ações de 
gênero para toda a força 

de trabalho. 
Setor de Comunicação 

Para fortificar a imagem da 
empresa com relação ao tema 

dentro e fora de suas instalações. 

Campanha 
institucional para 
dentro e fora da 

empresa 

Sala para amamentação RH 
Para melhorar a qualidade de 
vida das mulheres com filhos 

pequenos. 
Criação da sala 

Melhorar a iluminação 
dos estacionamentos dos 

prédios da empresa. 

Divisão de 
infraestrutura 

A maioria das vítimas de assalto 
nos estacionamentos escuros 

eram mulheres. 

Aumentar a 
quantidade de 

postes e melhorar a 
iluminação. 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora 
 

Essas são algumas das ações propostas pelo comitê de gênero da empresa A. O 

aumento do número de mulheres em cargo de chefia denota a preocupação existente no 

comitê de gênero com relação ao espaço ocupado pelas mulheres na empresa. O objetivo 

final, sem dúvida, é o de alguma alcançar a diretoria. O absenteísmo feminino é outra grande 

preocupação, visto que o número de ausência por parte das mulheres é três vezes maior que o 

dos homens. Na própria reunião isso foi amplamente discutido na presença da profissional do 

RH que trata da saúde no trabalho e do médico ocupacional. As conclusões a que chegaram 

sobre o alto índice de absenteísmo feminino revelam que este se deu pelos fatos que já 

conhecemos: as mulheres cuidam mais de seus filhos, pais e cônjuges quando estes estão 

doentes; são elas que saem do trabalho para buscar, por exemplo, seus filhos adoecidos; e 

também são elas que tendem a cuidar mais de si mesmas e, por isso, se ausentam do trabalho 

por conta de consultas médicas. A questão de ampliar a comunicação interna sobre as ações 

de gênero são de muita importância à medida que difunde as ideias de equidade entre os 

funcionários da empresa, fortificando o discurso de busca por uma gestão mais igualitária. 
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Como se trata de uma grande empresa, as divulgações de informações precisam ser ostensivas 

e amplamente divulgadas. A sala para amamentação se deu pelo fato da dificuldade de 

conciliação do cuidado com os filhos e o trabalho entre as mulheres. Esse é um fato que a 

literatura já aponta há algum tempo e que o comitê tem procurado tratar. E, por fim, a questão 

da iluminação dos estacionamentos foi, pra mim, uma grata surpresa. Essa preocupação surgiu 

a partir do momento que concluíram que as principais vítimas eram as mulheres. O número de 

homens assaltados era quase nulo. Diante disso, o comitê voltou seu olhar para essa questão e 

buscou solucionar o problema. 

A meu ver, as outras empresas encontram-se num patamar ainda tímido com relação 

às ações propostas. Cabe ressaltar ainda que essa empresa conta com a consultoria de uma 

Organização Não Governamental (ONG) Feminista de Recife que os auxilia na 

implementação dessas ações e na criação de outras para a melhora e reflexão da temática no 

espaço organizacional. 

As outras duas empresas, como se tratam de regionais, não me apresentaram 

nenhuma ação mais estruturada. Particularmente, acredito que essas ações existam, mas, como 

já dito, não são do conhecimento dos funcionários da regional, já que são regidas e 

administradas pelos funcionários da sede. A falta de comunicação, neste sentido, impede que 

as regionais tenham um conhecimento maior do que realmente vem a ser a importância desse 

selo. A intenção é fazer com que as pessoas reflitam em seus espaços de trabalho e, 

principalmente, promover mudanças significativas na estrutura organizacional. No que se 

refere a essas mudanças no esqueleto organizacional, as regionais encontram-se num patamar 

mais atrasado em relação à empresa sede.  

Penso que ações como essas promovem um espaço no ambiente organizacional de 

debate com relação à temática das relações de gênero nas organizações. E isso é positivo, à 

medida que esses discursos chegam em vários setores da empresa e na gestão de vários 

líderes. Além disso, acredito que são ações que possam diminuir, de alguma forma, o Teto de 

Vidro existente nessas empresas e, à medida que melhoram a qualidade de vida das mulheres, 

também alteram no clima organizacional da empresa.  
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5.1.3 Categoria 3: O Fenômeno do Teto de Vidro 

 

...E sua (in)existência nas empresas... 

 

Como já discutido em capítulo anterior, esse fenômeno diz respeito a uma barreira 

que, apesar de sutil, é suficientemente forte para impossibilitar a ascensão de mulheres a 

níveis mais altos na hierarquia organizacional. Tal barreira afetaria as mulheres como grupo, 

impedindo avanços individuais exclusivamente em função de seu gênero, e não pela 

inabilidade de ocupar posições no topo da hierarquia organizacional (STEIL, 1997). 

Em outras palavras, esse fenômeno refere-se a barreiras artificias que avançam sobre 

as mulheres e os grupos minoritários. Essa barreira reflete discriminação, é uma profunda 

linha de demarcação entre aqueles que crescem e aqueles deixados para trás (COTTER et al., 

2011). Verificar a existência ou não desse fenômeno nas empresas pesquisadas implica em 

analisar as relações de poder existente e em entender como se estabelecem as relações de 

gênero nessas organizações. 

De modo geral, pude verificar a existência, sim, desse fenômeno no meio 

organizacional embora ele seja “maquiado” por um discurso de igualdade. As percepções 

dos(as) entrevistados(as), em sua maioria, são a de que esse tipo de discriminação não exista 

embora reconheçam as dificuldades. 

 

"Se você tiver uma ideia a superintendente do * ela é a primeira mulher 

superintendente do * de recife. Ela é a primeira. Antes dela só tiveram homens." 

(Karina, 50 anos, sem filhos, profissional do RH, empresa B). 

 

“As mulheres têm um espaço que eu não vou dizer, não sei dizer até que ponto 

poderia ser igual mas até mesmo pelos próprios cargos de chefia... então é normal 

que tenham mulheres em cargos de chefia e realizando atividades das mais diversas 

dentro da organização.” (Tancredo, 32 anos, 1 filho, profissional do RH, empresa 

B). 

 

"No pólo a gerente sênior é uma mulher, então isso é muito positivo. Então mostra 

que a empresa é uma empresa que valoriza a mulher. (...) Vai pro nível de 

superintendência, diretoria, diretoria a gente teve uma mulher mas saiu, hoje todos 

homens. Então é como se fosse assim, aos poucos as mulheres estão crescendo na 

estrutura, estão subindo essa estrutura. Mas ainda tem um passo ainda a subir, 

sim. Tanto que na diretoria é só homem, na superintendência é só homem e na 
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presidência é só homem. Mas quando a gente traz pro nível de gerente sênior a 

gente tem mais de uma mulher... no nível de gerente de projetos temos várias 

mulheres, no nível de substitutos temos mais ainda. Então eu acho que é um 

processo também natural. Não dá pra você da noite pro dia querer ver mulher em 

tudo que é lugar da estrutura, mas eu acho que é um processo que tá acontecendo." 

(Juliana, 37 anos, 3 filhos, empresa C). 

 

Esse fenômeno também diz respeito à dificuldade de ascensão profissional de 

mulheres por causa de sua ligação mais forte com a administração da casa e do cuidado com 

os filhos. Essa ligação gera impedimentos com relação a promoções porque exigem mais 

tempo de dedicação à empresa, viagens a trabalho ou o exemplo abaixo vivenciado por uma 

das entrevistadas: 

 

"Mas na * em si não existe isso. Na * nós sempre fomos trabalhados como iguais, as 

mesmas oportunidades que a mulher tem o homem tem, basta que você desenvolva e 

você procure seu caminho na empresa. Ela te dá todas as oportunidades. (...) Eu fui 

convidada várias vezes pra assumir alguns * da rede da * mas como eu nunca quis 

sair de Recife porque eu tenho duas filhas, sou apaixonada pela cidade então eu 

sempre me contive muito aqui e acabei perdendo algumas oportunidades 

profissionais. (...) [a entrevistada fala que a discriminação contra a mulher não 

existe em sua empresa mas ela já passou por isso em alguns contextos de reuniões 

fora de sua empresa:] Mas existe, você realmente, você tem que se impor. É uma 

coisa interessante que você tem que mostrar mais do que os homens que você é 

capaz. É um absurdo, mas é real. Agora, quando você domina, minha amiga, você 

chega dando show, você não quer nem saber a opinião dos outros, você chega 

chegando, entendeu? (risos)" (Josilene, 50 anos, 2 filhas, empresa B). 

 

Outros exemplos típicos que o Fenômeno do Teto de Vidro nos apresenta é a 

ausência ou a baixa participação das mulheres nos altos cargos gerenciais (COTTER et al., 

2001). Infelizmente isso ainda é fato e existem na grande maioria das empresas brasileiras e 

nas pesquisadas não foi diferente.  

 

"Por exemplo, se você for ver estatisticamente, nos cargos de alta gestão não tem 

uma mulher. Se você for ver no dia a dia da empresa você vai ver diversas ações 

que de certa forma não impõem uma cultura a quem tem preconceitos de desfazer 

essa cultura. Eu acho que falta muito disso. Fica muito num nível estratégico de 

empresas pra empresas, de empresa pra secretaria, mas no dia a dia eu não vejo 
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nada de muito efetivo. Eu acho que é um passo, eu acho que o * de alguma forma tá 

muito a frente de diversas empresas, respeita muito mais do que várias outras 

empresas mas eu acho que os passos poderiam ser dados muito mais largos, 

entende? Eu acho que a gente ainda vê muito preconceito.” (Tomé, 35 anos, 2 

filhos, gestor de logística, empresa C). 

 

“...um outro discurso que na minha opinião ele é revelador de um certo preconceito 

que quando a gente discute a questão de que precisamos ampliar o número de 

mulheres em cargos gerenciais. A primeira resposta que ouvimos é ‘não, mas tem 

que ser competente.’ Mas se eu disser ‘precisamos aumentar o número de homens 

em cargos gerenciais’ essa resposta não vem. É como se por antecipação os 

homens já tivessem competência pra isso.” (Josina, 62 anos, 2 filhos, integrante do 

comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 

Em todas as empresas pesquisadas ainda existe um número muito baixo de mulheres 

em altos cargos. Na empresa A, as mulheres compõem 20% do quadro de funcionários total e 

nenhuma ocupa e nunca ocupou espaço na diretoria; na empresa B, as mulheres compõem 

25% dos cargos e nenhuma ocupa atualmente espaço na diretoria, embora já tenha existido 

uma diretora mulher; e a empresa C possui 47% de seu quadro funcional composto por 

mulheres, mas, apesar do número considerado expressivo, nenhuma ocupa e nunca ocupou 

espaço na diretoria, além disso, seu quadro de chefia é composto apenas por 26% de 

mulheres. Tais realidades são relatadas nos recortes apresentados acima. 

 

...E a questão da gravidez... 

  

É chocante pensar que um dos aspectos que tornam a mulher uma profissional em 

desvantagem no mundo corporativo ainda é a questão da gravidez. Laís Abramo e Rosalba 

Todaro (2008) realizaram uma pesquisa que tinha como objetivo discutir o argumento de que 

a contratação de mulheres era mais “cara” por causa dos custos indiretos associados a elas: 

licença-maternidade, jornada especial durante o período da amamentação, proteção contra a 

demissão durante a gestação, custos com substituições nesse período, creches, etc. 

Notem que todos esses custos indiretos referem-se à questão da maternidade, 

entendida, portanto, por grande parte dos gestores, como sendo um aspecto negativo na 

contratação delas. Sinteticamente, Abramo e Todaro (2008) concluíram que: 
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Os resultados da pesquisa indicam que os custos adicionais para o empregador 
relacionados à contratação das mulheres são muito reduzidos e não explicam as 
desigualdades entre homens e mulheres. Eles representam uma parcela ínfima de sua 
remuneração bruta mensal: 0,2% no México, 0,5% no Uruguai, 1% na Argentina, 
1,2% no Brasil e 1,8% no Chile (p. 148). 

 

Um entrevistado reforçou esse argumento refutado pelas autoras acima nos revelando 

que, de fato, esse pensamento ainda persiste no meio organizacional: 

 

“Uma ou outra ação podem ajudar, podem minimizar o problema mas ajudar 

mesmo eu acho que tem que ser ações que nem todo governo, nem toda empresa tem 

interesse em fazer, são mudanças muito mais substanciais...” 

[porque tu achas que não têm interesse?] 

“Porque você tá mexendo com muito dinheiro... um mês de licença maternidade é 

um mês para as empresas que você está sem produzir. Se hoje existe uma busca das 

empresas em aumentar o máximo possível o lucro e reduzir o máximo possível as 

despesas qualquer decisão do governo que vá contra esses princípios não é bem 

visto pelos empresários. Tanto é que a própria licença maternidade de seis meses 

apesar de as empresas públicas adotarem as privadas só estão conseguindo porque 

existe um incentivo do governo pra reduzir o imposto para que a funcionária 

possa tirar. Então, na maioria dos casos, dificilmente o governo vai conseguir fazer 

uma mudança tendo que tirar de alguém, as mudanças não são pra tirarem da 

empresa geralmente são pra tirar de alguém da sociedade.” (Tancredo, 32 anos, 1 

filho, profissional do RH, empresa B). 

 

Algumas entrevistadas trouxeram essa realidade à tona, dividindo comigo suas 

dificuldades vivenciadas em seus períodos de gestação e as conversas com outras mulheres 

nos corredores das empresas e com alguns homens em cargo de chefia. 

 

“Há um problema quando você está grávida em relação a sua questão profissional 

você sabe que existe isso então eu acredito que também houve isso comigo. (...) por 

eu estar grávida, eu tive menos reconhecimento.” (Kátia, 35 anos, 1 filho, 

integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 

“Percebemos o preconceito ao fazer uma indicação de uma gerência. Ouvimos 

coisas da seguinte ordem: ‘olha, essa empresa não é lugar de mulher parideira. 

Como é que voltou da licença e já tá grávida de novo? Se fosse minha empresa ia 

pra rua’. Né? Então coisas assim que são muito, muito fortes.” (Josina, 62 anos, 2 

filhos, integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 



79 
 

 
 

Essas realidades só nos mostram o quanto o Fenômeno do Teto de Vidro é real e o 

quanto está vivo em nosso meio empresarial. Estar atento a essas questões é buscar a equidade 

de gênero nesses espaços, levando em conta o pano de fundo que é composto pelas relações 

de poder que geram relações desiguais. 

Além disso, é importante retomar a discussão dos mundos público e privado, já que 

essa é uma grave consequência dessa tentativa de conciliação. Parece-me que é uma forma de 

reiteração da mulher no espaço do cuidado. Ou seja, parece que a biologia na relação com a 

cultura reitera um destino negativo, pois não existem ações realmente afirmativas nas 

empresas, como a criação de uma creche no local de trabalho ou uma flexibilização maior dos 

horários, que busquem essa equidade no mundo corporativo. 

 

5.1.4 Categoria 4: Clima Organizacional 

 

...e seus aspectos positivos... 

 

O clima organizacional “é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, 

que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e influencia o seu 

comportamento” (ARAÚJO, 2008). Em outras palavras, é o sentimento, a sensação que os 

funcionários têm ao estar em seu ambiente de trabalho. Neste sentido, ele pode ser bom ou 

ruim. 

O clima é o cotidiano, as ações vivenciadas no dia a dia, os comportamentos 

apresentados pelos funcionários; envolve as relações interpessoais e está diretamente ligado 

com o grau de satisfação do trabalhador. Neste sentido, as relações de gênero são um dos 

fatores que podem contribuir para a manutenção de um bom clima organizacional ou de um 

clima insatisfatório.  

Pensar esses aspectos em sua interface é entender a complexidade de variáveis que 

envolvem o espaço organizacional. De modo geral, os(as) entrevistados(as) trouxeram um 

clima organizacional de suas empresas como sendo satisfatório, ou seja, como sendo um 

ambiente de valorização profissional e de oportunidades de crescimento para homens e 

mulheres: 

 

"Na * você não percebe isso [discriminação com a mulher]. Existe uma união e um 

espaço... (...) Não existe diferença nas atividades da * pra quem é homem e pra 



80 
 

 
 

quem é mulher e as oportunidades também são idênticas." (Josilene, 50 anos, 2 

filhas, empresa B). 

 

"Então assim, a entrada no * foi muito gratificante, é um lugar muito bom pra se 

trabalhar, dá oportunidade pra quem quer crescer e é um clima muito amigável, 

então eu só tenho elogios a fazer a *." (Juliana, 37 anos, 3 filhos, empresa C). 

 

“Aqui você tem resultado, resultado, mas você tem também outras coisas em volta. 

Você tem qualidade de vida, você tem tratamento com outras pessoas, você respeita 

as pessoas e vice-versa. Então, assim, eu gosto de trabalhar aqui muito, né? Eu 

acho que me atende o dia inteiro, em todos os sentidos, seja no sentido do trabalho, 

no sentido remuneratório...” (Túlio, 33 anos, 2 filhas, profissional do RH, empresa 

A). 

 

É notável o quanto a possibilidade de crescimento profissional existente na empresa 

influencia a satisfação de seus funcionários. E, como já trabalhado em capítulo anterior e em 

categoria analítica anterior, não é difícil concluir que este fato está diretamente ligado à 

existência do fenômeno do teto de vidro na empresa. É interessante pensar que a existência 

desse fenômeno influencia diretamente na questão do bem-estar do trabalhador à medida que 

compromete o clima organizacional e que tal assunto está diretamente ligado com as relações 

de gênero nas organizações, à medida que essa é influenciada pelas relações entre homens e 

mulheres no espeço organizacional. 

 

...e seus aspectos negativos... 

 

Do mesmo modo de como as relações de gênero influenciam positivamente no clima 

da empresa, esta influência também pode ser negativa. Ou seja, quando as relações de gênero 

se estabelecem de modo mais igualitário na percepção dos funcionários tende-se a considerar 

o clima organizacional como sendo agradável; quando esta se estabelece de modo 

insatisfatório, a avaliação do clima também tende a ser ruim. É importante lembrar que as 

relações de gênero são apenas um dos aspectos a serem avaliados na gestão e avaliação deste 

clima organizacional. Veremos abaixo alguns exemplos que nos mostram a influência 

negativa que desemboca no clima organizacional. 
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“Já percebi insatisfações das mulheres com a situação dentro da empresa por conta 

da questão do gênero.” (Kátia, 35 anos, 1 filho, integrante do comitê de gênero de 

sua empresa, empresa A). 

 

“Então no caso do pai, depois dos dois anos [do filho] ele tem menos vantagens, na 

verdade, ele tem o desconto sobre o benefício e a mulher não tem o desconto. Então, 

tá faltando a equidade pro lado masculino e não pro lado feminino, né?” 

(Tancredo, 32 anos, 1 filho, profissional do RH, empresa B). 

 

“...eu acho que a gente tem uma, uma, condição na * de poder discutir esses temas 

todos sem restrições. Sem restrições no sentido de que a gente mostra de que tudo 

isso é em beneficio da empresa. Então eu acho que há um ambiente propício para 

que a gente possa tocar. O que não significa que é fácil. As vezes a gente anda 

parecendo que tem bolas amarradas nos pés, porque há, num ambiente 

extremamente masculino, extremamente machista, extremamente sexista...” (Josina, 

62 anos, 2 filhos, integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 
 

Obviamente, a partir das falas acima, essa influência negativa recai mais sobre as 

mulheres que percebem esse cotidiano “machista, sexista” no qual convivem e tentam 

estabelecer relações mais iguais. Tal cotidiano está diretamente ligado e influenciado pela 

cultura organizacional em questão. Como já tratado em capítulo anterior, o clima é o reflexo 

da cultura organizacional e, em sendo uma cultura “machista” é provável que o clima não seja 

bem avaliado pelos funcionários. Vejamos a seguir observações com relação às culturas das 

empresas pesquisadas: 

 
 
5.1.5 Categoria 5: Cultura Organizacional 

 

...e seu impacto nas relações de gênero... 

 

Cultura organizacional é o “conjunto de valores, crenças e padrões de 

comportamento que formam o núcleo de identidade de uma organização” (ARAÚJO, 2008). 

Em outras palavras, a cultura organizacional deve ser compreendida como sendo composta 

por diferentes níveis. Num nível mais profundo, a cultura é concebida como “um conjunto 

complexo de pressupostos, valores e crenças que orientam o modo como os dirigentes e 

demais participantes de uma organização conduzem suas atividades” (SILVA e ZANELLI, 
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2004). Neste sentido podemos entender que a cultura organizacional se constitui a partir de 

uma rede de concepções, normas e valores considerados inquestionáveis e que, por isso, 

permanecem nos subterrâneos da vida organizacional. Para que esta possa ser criada e 

mantida, a cultura deve ser veiculada por meio de elementos tais como: ritos, rituais, mitos, 

histórias e demais artefatos visíveis. 

Conforme se pode observar abaixo, constatamos algumas falas interessantes que 

contribuem para o posicionamento colocado acima. 

 

“ É árido tratar desse tema [o espaço da mulher no mundo organizacional] porque 

estamos numa empresa predominantemente masculina. De hábitos, de cultura 

masculina e que as mulheres também têm essa cultura. (...) A cultura 

organizacional daqui é que quando a mulher fica grávida, mesmo que ela tenha 

trabalhado bastante no período da gravidez mesmo que ela tenha faltado o mínimo 

possível ainda é assim é uma coisa da cultura de que ela não vai ganhar a 

promoção no ano seguinte. De que é uma condição de que é evidente que ela não 

merece isso, que ela não vai ganhar essa promoção.” (Kátia, 35 anos, 1 filho, 

integrante do comitê de gênero de sua empresa, empresa A). 

 
“Eu acredito que sim, apesar dos esforços da alta direção... não... exemplificado 

através das estatísticas, mas existem esforços de que isso seja desfeito, eu acredito 

que, como na grande maioria das empresas, isso ainda não foi desfeito. E eu acho 

que não é fácil desfazê-lo. É uma cultura do coronelismo que vem historicamente 

lá do... de nossa descoberta, então ainda tem muito tempo pra, muito trabalho e 

muito tempo pra que isso seja desconstruído. Mas eu acredito que ainda sim, na 

minha visão ainda é uma cultura patriarcal, sem dúvida nenhuma.” (Tomé, 35 

anos, 2 filhos, gestor de logística, empresa C). 

 

A partir disso, é evidente concluirmos que é impossível compreendermos as relações 

de gênero construídas no meio organizacional sem levar em conta a cultura dessa empresa. 

Neste sentido, podemos compreender também que essa cultura pode servir como um reforço 

positivo ou não na construção dessas relações. 

Compreender essas relações buscando o poder existente entre elas torna necessário o 

entendimento dessa cultura organizacional que, de algum modo, rege os padrões internos e 

marca a postura dos profissionais e suas relações entre si. De modo geral, os próprios 

entrevistados avaliaram as culturas de suas empresas como sendo “machista” e isso é algo que 

interfere diretamente no dia a dia deles, provocando o surgimento ou reforço dos fenômenos 

já vistos como, por exemplo, o teto de vidro. 
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Todas as questões analisadas estão imbricadas, como em uma colcha de retalhos, e 

fazem parte de uma rede de conexões que tangencia a vida das mulheres no mundo atual. A 

conciliação dos mundos publico e privado está ligada à questão da gravidez que, por sua vez, 

tem relação com o fenômeno do Teto de Vidro. Essa realidade influencia e é influenciada pelo 

clima e cultura organizacional das empresas pesquisadas e que, como consequência, gera uma 

falta de apoio maior a ações de busca por uma gestão mais igualitária para homens e 

mulheres. Este fato se reflete na baixa importância e baixo reconhecimento dado ao Selo Pró-

Equidade por parte das empresas. 

Ao mesmo tempo, as categorias analisadas, bem como os dados discutidos, também 

estão diretamente relacionados com as questões centrais do feminismo: o debate dos mundos 

público versus privado; a questão da mulher e sua igualdade versus desigualdade, com relação 

aos homens, e a questão da naturalização versus desnaturalização, com relação aos corpos de 

homens e mulheres. Todos estes aspectos são tocados dentro do espaço organizacional. Esta 

discussão se dá sobre a influência destes no cotidiano das empresas e vice-versa. Tal 

articulação denota a riqueza de se pensar as relações, desigualdades de gênero dentro do 

campo organizacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

"Não se vê nada. Não se escuta nada. E, no entanto, no silêncio, 
alguma coisa irradia..." 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
A desigualdade entre homens e mulheres no ambiente corporativo se dá de diversas 

formas. Velado ou escancarado, maquiado nos discursos de grandes diretores, mediante 

algumas práticas de gestão organizacional, por meio de políticas de recrutamento e seleção 

adotadas por algumas empresas, a partir do formato das divisões de cargos e salários... Enfim, 

as inúmeras manifestações tornam a análise complexa e multifacetada, à medida que toca 

diversas áreas do conhecimento. 

Além disso, essa desigualdade guarda também algumas particularidades. Para 

compreendê-la devemos levar em consideração aspectos que tornam a análise contextual, 

focal. Como já dito ao longo da dissertação, não busco verdades universais, mas, sim, 

contextos parciais e, deste modo, não busco respostas universais, mas, sim, encontrar 

considerações parciais. 

Neste sentido, compreender as relações de gênero estabelecidas numa organização 

requer também um conhecimento da cultura organizacional da mesma, suas políticas de 

gestão, requer levar em consideração o local de sua instalação, a atividade-fim da empresa, 

entre outros aspectos. Não se podem compreender tais relações sem levar em consideração o 

contexto organizacional em toda a sua integralidade. A busca por essa compreensão também 

envolve algumas dimensões da Psicologia Organizacional: saúde e bem-estar dos 

trabalhadores, clima organizacional, cultura organizacional e as práticas por uma gestão mais 

igualitária. 

Entender os múltiplos campos envolvidos e as diferentes perspectivas contidas nele 

acaba por tornar o estudo um pouco mais complexo do que poderia imaginar num primeiro 

instante. 

Estudar este tema dentro do espaço empresarial se torna também um grande esforço, 

à medida que tocamos assuntos que, diretamente, não aumentam os números dos lucros 

anuais das empresas. E, neste sentido, acaba por tornar-se um tema desinteressante para os 

gestores já que não existe nenhuma promessa de retorno financeiro. Infelizmente, o contexto 

capitalista no qual nos encontramos também marca a realidade das empresas pesquisadas, 

marca a realidade do cotidiano dos homens e mulheres entrevistados nesta pesquisa e, neste 
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sentido, também deve ser levado em consideração, à medida que marca também seus 

discursos e posturas. 

Entre os dados encontrados, temos aqueles que a literatura já aponta e que apenas os 

confirmamos. 

As mulheres ainda são as principais responsáveis pela administração da casa, o que 

dificulta sua vida profissional com relação a promoções, cargos de chefias, viagens a 

negócios, etc. Todos estes aspectos envolvem ações profissionais que influenciam suas 

avaliações de desempenho nas empresas, o que coloca os homens em certa vantagem 

competitiva. O teto de vidro ainda existe, de modo “maquiado” ou não, a barreira invisível 

que impede o crescimento profissional das mulheres ainda é uma realidade no contexto das 

empresas pesquisadas. 

A gravidez ainda é vista como um impeditivo na carreira profissional das mulheres. 

Além disso, a gravidez é considerada como uma garantia da queda de produtividade dessas 

mulheres em seu ambiente de trabalho e, neste sentido, as mulheres acabam perdendo 

algumas oportunidades de recompensas financeiras ou reconhecimento profissional quando 

estão neste contexto. 

Outras questões encontradas nesta dissertação que considero muito relevantes não 

são facilmente achadas na literatura. Estas dizem respeito à pouca quantidade de ações 

organizacionais adotadas nas empresas que amenizem essa dificuldade da conciliação dos 

mundos publico e privado das mulheres e alguns homens. Existem algumas iniciativas, mas 

estas ainda são incipientes. Acredito que este assunto deve ser encarado como 

responsabilidade do psicólogo organizacional, já que é este quem lida com o bem-estar dos 

trabalhadores. É necessária a criação de mais estratégias por parte dos setores de Recursos 

Humanos – RH, que levem este aspecto em consideração. 

Além disso, o conhecimento do Selo Pró-Equidade de Gênero por parte dos gestores 

das empresas pesquisadas ainda encontra-se num patamar inferior revelando o baixo grau de 

interesse ainda existente nas empresas com relação ao tema. Faz-se necessária uma maior 

conscientização e sensibilização com relação à temática. Esta compreensão nos fornece dados 

importantes de como as pessoas no espaço organizacional têm dado atenção às questões de 

gênero e de como, principalmente, as próprias organizações têm dado atenção a estas questões 

e o modo como tem sido realizada a divulgação interna do selo é um dos indícios do real 

interesse das empresas pelo tema. 
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Ainda com relação ao Selo Pró-Equidade, é importante apresentarmos os benefícios 

gerados a partir das mudanças importantes geradas no meio organizacional. Estas ainda são 

tímidas, porém geradoras de um discurso sobre o tema nos espaços organizacionais levando 

as pessoas a uma reflexão mais crítica com relação ao tema e produzindo mudanças de 

comportamento e de posturas que antes eram naturalizadas nas culturas organizacionais. Este 

fato faz com que essa ação esteja, de algum modo, contribuindo para uma reflexão crítica 

sobre o assunto. Uma das empresas pesquisadas, por exemplo, possui diversas ações 

organizacionais (já apresentadas em capítulo anterior) que foram motivadas pela adesão ao 

Selo. Considero-me otimista em acreditar que, mesmo tímidas, são ações que tem potencial 

para fomentar várias outras e promover, no futuro, uma mudança nesse meio. 

A cultura organizacional também é algo que não podemos deixar de lado numa 

análise como esta. Entender as redes criadas e as relações de poder que circulam no espaço 

organizacional é compreender como se estabelecem tais relações e em que medida elas são 

perpetuadas e/ou transformadas. E a atividade-fim da empresa tem um peso muito grande 

nessa cultura. As empresas pesquisadas possuem uma atividade-fim considerada como 

majoritariamente masculina. Este fato marca as relações entre os pares de tal modo a 

influenciar positiva ou negativamente no clima organizacional, gerando (in)satisfações que 

tangenciam o dia a dia dos funcionários. A gestão desse clima organizacional também é um 

dos papéis do psicólogo organizacional, que deve estar atento às suas nuances e promover 

ações e mudanças que corroborem para uma mudança positiva desse aspecto. Entendemos, 

então, o peso que a cultura e clima organizacionais possuem na análise das relações de gênero 

numa organização. 

É importante ressaltar que o conceito de gênero tratado enquanto categoria analítica 

abre espaço para um debate sobre Igualdade versus Desigualdades, onde as desigualdades são 

construídas em cima de crenças sobre naturalização do lugar do feminino em nossa sociedade 

e, portanto, da mulher. As dicotomias discutidas pelas teorias feministas e de gênero aqui 

apresentadas (BUTLER, 2008; SCOTT, 1999; dentre outras) ajudam a refletir sobre quais as 

práticas no mundo do trabalho que legitimamos em discursos e, portanto, em ações; e que 

precisam ser repensadas. Esta dissertação procurou evidenciar estas questões a partir do 

debate entre Psicologia Organizacional, Estudos de Gênero e Feminismo. 

Muito ainda existe a ser feito, sem dúvida. Mas considero-me otimista em acreditar 

que alguns passos já foram dados e alguns avanços já são perceptíveis. Acredito que “... no 
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silêncio, alguma coisa irradia...”. Pequenos são os passos, mas marcos de um início de uma 

nova gestão organizacional brasileira. 

Trata-se de um tema difícil, por ser travado num espaço que não prioriza ações que 

não tenham o retorno financeiro como meta principal. Por isso, como nos trouxe uma 

entrevistada, “é árido tratar desse tema”, mas penso que os ganhos obtidos a partir das 

iniciativas do Governo, dos movimentos feministas e das ações dos comitês de gêneros 

realizadas nas diversas empresas que possuem o selo funcionam como dispositivos que 

promovem ambientes e discursos em defesa de uma gestão mais igualitária. É um “trabalho de 

formiguinha”, que já foi iniciado nessas empresas e que, acredito eu, ao longo de alguns anos 

possam promover mudanças organizacionais maiores. 

O trabalho em conjunto realizado por alguns personagens fundamentais nesse 

cenário acarretará num avanço ainda mais significativo. O psicólogo organizacional, o 

Governo, o movimento feminista e os(as) gestores(as) das empresas são aqueles que detêm 

boa parte da responsabilidade pela manutenção e/ou transformação desta realidade. 

 “Essa empresa não é lugar de mulher parideira” é uma pesquisa que busca 

compreender algumas realidades organizacionais focando as relações de gênero. É uma 

tentativa de fomento ao diálogo entre a Psicologia Organizacional e os estudos de gênero. É a 

tentativa de uma psicóloga organizacional, mulher e feminista pela criação e por novas 

reflexões acerca de uma gestão mais igualitária para homens e mulheres no espaço 

empresarial. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIO NAIS DE RH 
 
 
Nome (iniciais): ______________________________________________________  
Cargo/Função: _______________________________________________________  
Quanto tempo trabalha na empresa: _______________________________________  
Idade: ______________________________________________________________  
Situação Conjugal: ____________________________________________________  
Filhos: ______________________________________________________________  
Escolaridade: ________________________________________________________  
 
 
 

1- O que você entende do Selo de Pró-Equidade de Gênero nas Organizações? Por que 
houve a intenção de aderi-lo? 
 

2- Percebes alguma diferença de produtividade nas equipes após a aquisição desse selo? 
 

3- Já perceberam alguma dificuldade em retenção de talentos femininos? 
 

4- Como você se sente em trabalhar na empresa? 
 

5- A empresa adota estratégias que facilitem a conciliação dos mundos público e privado 
de seus funcionários? 
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APÊNDICE – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFISSIONA IS DE 
DIVERSAS ÁREAS 

 
 
 
Nome (iniciais): ______________________________________________________  
Cargo/Função: _______________________________________________________  
Quanto tempo trabalha na empresa: _______________________________________  
Idade: ______________________________________________________________  
Situação Conjugal: ____________________________________________________  
Filhos: ______________________________________________________________  
Escolaridade: ________________________________________________________  
 
 
 

1- Conte-me sua história na empresa. 
 

2- Que cargo ocupas atualmente e que cargos já ocupaste anteriormente? 
 

3- Como foi o processo de promoção/alteração de cargo? Quanto tempo durou? 
 

4- O que você entende do Selo de Pró-Equidade de Gênero nas Organizações? 
 

5- Como você se sente em trabalhar na empresa? 
 

6- Como é conciliar trabalho e família? 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O (TCLE) 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CURSO DE MESTRADO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado participante, 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem por objetivo 

geral  compreender como se estabelecem as relações de gênero nas organizações. Você deverá 

responder a uma entrevista sobre as seguintes questões: Conte-me sua história na empresa; 

Que cargo ocupas atualmente e que cargos já ocupastes anteriormente?; Como foi o processo 

de promoção/alteração de cargo? Quanto tempo durou?; O que você entende do Selo de Pró-

Equidade de Gênero nas Organizações? Como você se sente em trabalhar nessa empresa? 

Como é conciliar trabalho e família?. 

A princípio, a pesquisa oferece baixos riscos aos participantes no tocante a possíveis 

constrangimentos com relação à temática, no entanto, o participante estará resguardado caso 

não se sinta à vontade em responder qualquer questionamento. 

Pretende-se com esta pesquisa ampliar as discussões acerca das relações de gênero no 

contexto organizacional buscando enfatizar a necessidade de ações que direcionem a práticas 

mais igualitárias no tocante aos modos de gestão empresarial. Ressalte-se, porém, que toda 

informação fornecida será de caráter sigiloso, privado, sendo resguardado o anonimato de 

todos. Saliente-se, ainda, que não haverá nenhum dano pessoal ou profissional, podendo o 

voluntário interromper sua participação na pesquisa, a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo de qualquer ordem. 

 Como benefícios, podemos citar a possibilidade dos participantes de falarem sobre 

suas angústias, sentimentos e inquietações acerca de sua condição e, se necessário, o 

encaminhamento para psicoterapia. Tentar-se-á alcançar os objetivos da pesquisa da forma 

menos invasiva possível, indo até o ponto que o participante consentir. Todos os cuidados 

serão tomados, tanto durante o decorrer da coleta dos dados quanto posteriormente, no sentido 

de oferecer atenção e esclarecimentos ao participante que o necessitarem. 
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Aceito de livre e espontânea vontade, participar da pesquisa intitulada “Divisão sexual 

do trabalho e as relações de gênero nas organizações” sob a orientação da professora Drª. 

Karla Galvão Adrião, do Curso de Mestrado em Psicologia, da Universidade Federal de 

Pernambuco, e conduzida pela Mestranda Paloma Pereira de Almeida. Fui informado sobre a 

minha participação no estudo acima descrito, e estando de acordo com aquilo que me foi 

explicado, concordo em participar. 

 

 

____________________________________     ________________________________ 

                      Ass. Participante                                     Ass. Pesquisador Responsável 

 

 

____________________________________   _________________________________ 

                      Testemunha 1                                                     Testemunha 2 

 

� Contato com o pesquisador responsável: Paloma Pereira de Almeida. Telefones: (081) 9643-
1504 ou (081) 8533-7248; Rua Agricolândia, 171 / Apt. 202 / Recife – PE. E-mail: 
palomapalmeida@hotmail.com 
 

� Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa: (Av. da Engenharia, s/n, 1ºandar / Cidade 
Universitária, Recife – PE, CEP: 50.740-600. Tel: 2126-8588). 

 

 


