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RESUMO 

A presente pesquisa objetivou analisar de que forma o empoderamento feminino 
influenciou na inserção da mulher no mercado de trabalho no âmbito da liderança. 
Para tanto, utilizou-se as pesquisas descritiva e exploratória alinhado a uma revisão 
bibliográfica de publicações de alguns autores sobre o tema. Os resultados mostraram 
que dentre os modelos de liderança disponíveis na literatura, não há um que seja 
exclusivamente feminino, o que existe são estilos de gestão e o feminino seria mais 
voltado para o participativo. Os estudos demonstraram também, que o 
empoderamento feminino influenciou diretamente na mudança da postura da 
sociedade sobre a mulher líder, rompendo com o posicionamento machista 
historicamente imperante.    

Palavras-chave: Empoderamento feminino; liderança; mulher; sociedade; mercado 
de trabalho. 

 

  



  
 

ABSTRACT 

The present research aimed at analyzing how female empowerment influenced the 
insertion of women into the labor market in the field of leadership. For this purpose, 
descriptive and exploratory research was used, in line with a bibliographical review of 
publications by some authors on the subject. The results showed that among the 
models of leadership available in the literature, there is not one that is exclusively 
female, what exists are management styles and the feminine would be more focused 
on the participatory. The studies also showed that female empowerment directly 
influenced the change in society's position on the leading woman, breaking with the 
historically prevailing macho position. 

Keywords: Women's empowerment; leadership; woman; society; job market. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, o papel da mulher no mercado de trabalho foi modificado, 

pois foi por meio de movimentos populares e das necessidades impostas pelas crises 

econômicas, que as mulheres foram conquistando cada vez mais direitos e galgando 

espaço num mundo que antes era dominando pelos homens e impulsionaram as 

mulheres para o mercado de trabalho, tal processo pode ser justificado pelo 

empoderamento feminino.  

Segundo a Organização das Nações Unidas Mulheres (ONU Mulheres) 

(2011), o empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de participação social 

às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, 

como a total igualdade entre os gêneros, por exemplo. Também, conhecido como 

“empoderamento das mulheres”, esta ação consiste no posicionamento das mulheres 

em todos os campos sociais, políticos e econômicos. 

Já para MANSSOUR (2015), o verdadeiro empoderamento feminino está no 

conhecimento e na autonomia socioeconômica que as mulheres podem alcançar e 

desenvolver, pois, assim, elas obtêm, de fato, o poder da escolha, da decisão e da 

influência, não só de compra e consumo, mas de direcionamento de suas vidas e das 

famílias que elas formam ou às quais pertencem. Dessa forma, as mulheres têm o 

poder para escolher consciente e racionalmente os seus companheiros ou 

companheiras, seus representantes políticos, suas profissões e carreiras, a educação 

formal e/ou informal que oferecem aos seus filhos, e com isso contribuir 

construtivamente para a sociedade em que vivem. 

Enquanto que para Ribeiro (2017), o empoderamento não pode ser algo 

autocentrado, ser parte de uma visão liberal, ou ser somente a transferência de poder. 

A questão do empoderamento feminino significa ter consciência dos problemas e criar 

mecanismos para combatê-los. Quando uma mulher empodera a si, tem condições 

de empoderar a outras. Cada mulher em seu espaço de atuação pode criar formas de 

incentivar as outras. Se for empregadora, pode criar um ambiente de trabalho no qual 

exista o respeito e que atenda além disso, à demanda de mulheres, principalmente 

daquelas que são mães, e certificar-se de que não há desigualdade salarial e assédio. 

Em contraponto, existe a questão do feminismo que é diferente do 

empoderamento feminino, pois o feminismo trata-se de um movimento que prega a 

ideologia da equidade social, política e econômica entre os gêneros por meio de 

ações. Enquanto que o empoderamento feminino é a construção de uma consciência 

https://cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/o-feminicidio-e-a-luta-contra-o-machismo-na-agenda-politica
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coletiva a fim de fortalecer as mulheres e desenvolver a aceitação feminina. (ASSIS, 

2018) 

Mas, tanto o empoderamento feminino quanto o feminismo foram 

circunstâncias que ajudaram na mudança de postura e visão sobre a mulher na 

sociedade brasileira.  

Nesse contexto, um dos campos efetivamente afetados foi o mercado de 

trabalho, pois enquanto no passado a mulher não podia ter seu próprio Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), após os movimentos socioeconômicos de valorização feminina, 

as mulheres conquistaram vários direitos, dentre eles estava o direito de trabalhar. 

No mundo do trabalho, elas foram apresentando características e perfis 

especificamente femininos que são importantes para as organizações, a maioria 

provenientes dos processos do empoderamento.  

Tais características são tão relevantes que propiciaram acesso a cargos de 

confiança, gestão e / ou liderança, que segundo a Federação Brasileira de Coaching 

Integral Sistêmico (FEBRACIS, 2017), o conceito de liderança pode ser resumido 

como a habilidade de conduzir um grupo, e motivá-lo a colaborar de maneira 

voluntária. Um bom líder consegue despertar nas pessoas a vontade de fazer a 

diferença.  

Mas, quais são estas características femininas? Quais são os diferenciais 

apresentados? Como elas podem influenciar no mercado de trabalho? 

Este trabalho irá abordar a junção destes conceitos para formação do tema e 

estudá-lo, a fim de descrever a relação entre o empoderamento feminino e a liderança, 

um tema bastante atual, relevante e importante para a formação do mercado de 

trabalho feminino, procurando demonstrar o diferencial apresentado pelas mulheres 

mediante um estudo do contexto histórico e atual da sociedade no cenário da liderança 

feminina. 

Esse processo será realizado, com o intuito de responder os questionamentos 

acima apresentados e o seguinte problema de pesquisa: “De que forma o 

empoderamento feminino influenciou a inserção da mulher no mercado de trabalho no 

âmbito da liderança?” 

A partir da delimitação deste problema o objetivo geral do trabalho foi analisar 

de que forma o empoderamento feminino influenciou a inserção da mulher no mercado 
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de trabalho no âmbito da liderança. Diante disso, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos e alguns dados em seguida ratificam a relevância deste trabalho: 

a) Identificar a evolução do empoderamento feminino na sociedade brasileira; 

b) Analisar a evolução da participação da mulher no âmbito da liderança no mercado 

de trabalho brasileiro; 

c) Verificar se existe um modelo feminino de gestão.  

Como motivação e justificativa  para o estudo deste tema tem-se os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 2015 que mostrou que a taxa de ocupação das 

mulheres (74,2%), já é maior que a dos homens (71,5%), mas no que se refere à 

remuneração, esta diferença entre os gêneros ainda existe. Por meio dessa análise 

dessa pesquisa de 2016, verifica-se que o salário de uma mulher representava ¾ do 

salário de um homem de mesmo cargo e função. E que no rendimento médio por hora 

trabalhada, as mulheres receberam menos do que os homens, o que pode estar 

relacionado com à segregação ocupacional a que as mulheres podem estar 

submetidas no mercado de trabalho.  

Esta diferença também existe no âmbito da liderança, visto que as mulheres 

ainda se encontram em ascensão expressiva neste aspecto, pois segundo a mesma 

pesquisa do IBGE (2016), 60,9% dos cargos gerenciais (públicos ou privados) eram 

ocupados por homens enquanto que apenas 39,1% pelas mulheres. 

Mas, segundo a Agência IBGE de 2018, no ano de 2016, a proporção de 

trabalhadores em ocupações por tempo parcial (até 30 horas semanais), no Brasil, 

era maior entre as mulheres (28,2%) do que entre os homens (14,1%). Isso pode estar 

relacionado à predominância feminina nos cuidados de pessoas e afazeres 

domésticos, aos quais as mulheres trabalhadoras dedicavam 73% mais horas do que 

os homens. 

Com base nesse estudo, pode-se dizer que o foco do empoderamento 

feminino na liderança, no Brasil, é um fator de crescente representatividade na 

sociedade, porque mesmo o país estando na 90ª posição do ranking mundial, segundo 

a ONU Mulheres de 2011, a evolução existe e estudar o empoderamento é de 

fundamental importância para entender as questões da evolução da mulher líder no 

mercado de trabalho brasileiro. 
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Além disso, questiona-se o fato, de que ainda na atualidade, é difícil de se 

encontrar muitas mulheres em cargos de liderança, pois segundo a pesquisa da 

Agência IBGE de 2018, a  taxa de mulheres líderes não atinge 40%. Ou seja, esse é 

um fator instigante para se aprofundar o estudo e descobrir qual é o diferencial das 

mulheres que são bem-sucedidas nesse aspecto e como o empoderamento feminino 

influenciou nesse processo, pois a sociedade ainda tende a amadurecer muito quanto 

ao reconhecimento e valorização da mulher, para mudar esta estatística. 

Com esta produção científica, é possível incitar a discussão sobre a 

participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro atual, principalmente em 

cargos de confiança, estimulada pelas questões do empoderamento feminino, que 

está cada vez mais presente na sociedade nacional. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A questão do empoderamento feminino é estudada por diversos autores e 

apresentada em diversos aspectos variando desde a própria definição do termo 

empoderamento até a definição do novo papel da mulher na sociedade trabalhista. 

2.1 A EVOLUÇÃO DO EMPODERAMENTO FEMININO NA SOCIEDADE 

2.1.1 Empoderamento × Empoderamento Feminino 

Segundo KLEBA E AGUEDA (2009), o empoderamento ou empoderamento 

pessoal, em inglês empowerment, é um termo multifacetado que se apresenta como 

um processo dinâmico, envolvendo aspectos cognitivos, afetivos e condutuais. Nesse 

debate, o processo de empoderamento é apresentado a partir de dimensões da vida 

social em três níveis: psicológica ou individual; grupal ou organizacional; e estrutural 

ou política.  

O empoderamento pessoal possibilita a emancipação dos indivíduos, com 

aumento da autonomia e da liberdade. O nível grupal desencadeia respeito recíproco 

e apoio mútuo entre os membros do grupo, promovendo o sentimento de 

pertencimento, práticas solidárias e de reciprocidade. O empoderamento estrutural 

favorece e viabiliza o engajamento, a corresponsabilização e a participação social na 

perspectiva da cidadania. A utilização desse conceito poderia, assim, servir como 

instrumento de maior controle por parte de alguns grupos e/ou instituições, os quais 

condicionariam a distribuição de poder aos interesses de seus grupos corporativos.  



15 
 

Há dois sentidos de empoderamento mais empregados atualmente: um se 

refere ao processo de mobilizações e práticas que objetivam promover e impulsionar 

grupos e comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando sua 

autonomia; e o outro se refere a ações destinadas a promover a integração dos 

excluídos, carentes e demandatários de bens elementares à sobrevivência, serviços 

públicos etc. em sistemas geralmente precários, que não contribuem para organizá-

los, pois os atendem individualmente por intermédio de projetos e ações de cunho 

assistencial. 

Segundo Baquero (2012), o termo empoderamento é um neologismo 

proveniente do anglicanismo que significa obtenção, alargamento ou reforço de poder 

e está relacionado ao movimento dos negros, das mulheres, dos homossexuais, 

movimentos pelos direitos da pessoa deficiente, nos Estados Unidos, mas tem suas 

raízes na Reforma Protestante, iniciada por Lutero no século XVI, na Europa, num 

movimento de protagonismo na luta por justiça social.  

Ainda de acordo com Baquero (2012), o conceito tem sido utilizado em 

diferentes áreas de conhecimento - educação, sociologia, ciência política, ciências 

públicas, saúde pública, psicologia comunitária, serviço social, administração - 

constituindo-se em ferramenta de governos, organizações da sociedade civil e 

agências de desenvolvimento em agendas direcionadas para a melhoria da qualidade 

de vida e dignidade humana de setores pobres, boa governança, maior efetividade na 

prestação de serviços e responsabilização social, mostrando que a produção sobre o 

tema empowerment ou empoderamento é significativa e se distribui em diferentes 

disciplinas e práticas profissionais.  

Ao considerar a distribuição desigual de poder e de controle pelos grupos em 

nossa sociedade, o empoderamento buscaria a reorganização desse arranjo. É um 

processo que parte do enfrentamento de fatores referentes à estrutura de poder 

presentes na esfera micro e macrossocial, o que consequentemente implica a 

redistribuição do poder. Ou seja, essa redistribuição é processo e resultado da 

promoção de empoderamento. 

Segundo Schlickmann e Pizarro (2013), mediante um estudo sobre a 

participação da mulher no mercado de trabalho, verifica-se o entendimento sobre a 

evolução deste seguimento e identifica-se a participação do empoderamento feminino 

como influência positiva nesse processo. 
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Na história, o papel da mulher no mercado de trabalho se modificou ao longo 

do tempo, a mulher deixou de ser a dona de casa que vivia para cuidar dos filhos, do 

marido e da casa e passou a participar ativamente da população economicamente 

ativa, passando a dividir as atividades do lar com o companheiro.  

Schlickmann e Pizarro (2013), ainda afirmam que estudos comprovaram que 

tanto no ambiente doméstico quanto no exercício das suas profissões existem 

situações em que as mulheres desempenham melhor papel que os homens e isto se 

deve ao fato de que elas possuem características intrínsecas ao sexo feminino que 

são bem valorizadas no meio profissional, tais como: cuidado, carinho, atenção, 

perfeccionismo, entre outras. Elas apresentam uma visão de que a luta feminina deve 

ir além da busca por igualdade.  

Garaudy compartilha da mesma ideia:  

Não basta exigir que as mulheres ocupem um lugar igual aos dos homens, 
na visão de uma sociedade de dominação masculina, e sim criar, no decorrer 
do movimento feminino, uma sociedade capaz de vencer essas dominações, 
concedendo direitos e salários iguais às mulheres e homens e perceber que 
a libertação das mulheres será a libertação da humanidade. (GARAUDY, 
1982). 

Esses aspectos mostram que desenvolvimento do empoderamento feminino 

ao decorrer da história ainda está amadurecendo, pois mesmo após lutas pelo 

reconhecimento feminino, as mulheres ainda estão conquistando posições de 

destaque no mundo empresarial, principalmente no âmbito da liderança, mas este 

fator, como descreve a literatura, influencia positivamente para a afirmação da mulher 

na sociedade atual.  

E esses fatores advém das diferenças de gêneros, que segundo Salvador 

(2012) pode-se entender que gênero é uma construção social sobre o papel da mulher 

e do homem, tendo em consideração suas devidas particularidades, as relações de 

poder e posicionamento no meio atual, sem alterar, menosprezar ou desnivelar 

qualquer que seja a representação social referida, indo muito além da divisão entre o 

feminino e o masculino.  

Discutir sobre a igualdade entre os homens e as mulheres, é tentar entender 

e esclarecer a questão de que todos os seres humanos são iguais perante as normas 

sociais, legais, religiosas, culturais, entre outras várias características do meio em que 

vivemos. Apesar da diversidade, parte-se do princípio de que todos temos os mesmos 

direitos e deveres. A fim de compreender melhor como a mulher conseguiu conquista-
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los e passou a usufruí-lo, apresenta-se uma linha do tempo da evolução feminina na 

sociedade. 

2.1.2 Linha do Tempo da Evolução da Mulher na Sociedade  

Teykal e Rocha-Coutinho (2007), apresentam um estudo que foi elaborado 

com base numa pesquisa exploratória alinhado a um trabalho de campo de entrevista 

que demonstraram seus pontos de vista sobre o novo papel da mulher na sociedade 

atendendo ao objetivo do artigo que era explorar esse novo posicionamento. 

O artigo aborda o assunto de forma que as autoras exploram as opiniões dos 

entrevistados com relação as mudanças recentes na vida das mulheres de classe 

média e como isto vêm afetando os homens atuais. Para ilustrar este aspecto, segue 

a opinião de um dos entrevistados da referida pesquisa. 

O trabalho de ficar em casa, apesar de ser trabalho, não é reconhecido e 
acho que isso, essa falta de reconhecimento, levou mais as mulheres para o 
mercado de trabalho. (Entrevistado 1, TEYKAL, 2007). 

Dentre os aspectos apresentados percebe-se que os homens estão mudando 

de concepção com relação ao posicionamento da mulher na sociedade em geral, tanto 

no domicílio quanto no mercado de trabalho. O resultado desta pesquisa mostrou que 

a maioria dos homens entrevistados reconheceram que o trabalho da mulher é 

essencial para a manutenção da família e apenas um entrevistado destoou desta 

percepção, de acordo com o depoimento abaixo:  

Aqui quase todos os entrevistados afirmaram, num primeiro momento, que 
“tudo é dividido”, exceto o entrevistado 5 que diz, sem hesitar, que não divide 
as contas do lar e que o dinheiro da esposa serve para pagar o plano de 
saúde dela e as “coisinhas” que ela compra. (TEYKAL, 2007) 

De um modo geral, o artigo demonstra um avanço do pensamento machista 

ao pensamento humano do homem, fato que estimula a evolução da sociedade, 

inclusive no que diz respeito às características femininas na execução de tarefas e a 

defesa em relação a igualdade dos gêneros tanto nas funções profissionais e 

pessoais, quanto nos salários. 

Eu acho que hoje não faz sentido para outro se não tiver a participação dos 
dois, obviamente tem casais que a gente conhece que o cara ganha muito 
mais e comparece com quase tudo, e a mulher só compra roupa, apesar de 
trabalhar né, mas você vê que ela só compra roupa. (Entrevistado 3, TEYKAL, 
2007). 

Teykal e Rocha-Coutinho (2007), ainda estimulam a pensar que a questão do 

empoderamento feminino está cada vez mais presente na sociedade atual, (por meio 

de uma evolução e movimentos históricos) e que as mulheres são realmente capazes 
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de atender às expectativas a elas propostas, excluindo o pensamento machista 

preponderante. 

Para corroborar com a visão de Teykal e Rocha (2007), a autora desta 

pesquisa elaborou uma linha do tempo para identificar a evolução do empoderamento 

feminino na sociedade brasileira demonstrando os fatos históricos envolvendo a 

participação da mulher na conquista dos seus direitos e na transformação da visão da 

inserção da mulher na sociedade.  

A linha do tempo da participação da mulher na sociedade brasileira, mostra 

como o papel da mulher se modificou ao longo do tempo e isso ajuda a entender como 

elas ganharam espaço, nos diversos setores e ambientes da sociedade, inclusive o 

mercado de trabalho. 

Figura 1 – Linha do tempo do empoderamento feminino na participação da mulher na 

sociedade brasileira 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Com base na tabela, percebe-se que a ascensão da mulher brasileira se deu 

a partir do século XIX, conforme informações de CHÁVEZ (2014): 

1827 – Surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que 

frequentassem somente as escolas elementares, já que as instituições de ensino mais 

adiantadas ainda eram proibidas a elas. 
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1832 – A brasileira Nísia Floresta, do Rio Grande do Norte, defendia mais 

educação e uma posição social mais alta para as mulheres. Ela escreveu um livro 

refletindo os direitos das mulheres, onde ela introduz suas próprias reflexões sobre a 

realidade brasileira. É por isso que é considerada a primeira feminista brasileira e 

latinoamericana. 

 1879 – As mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições 

de ensino superior; mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade. 

1928 – O governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue 

uma alteração da lei eleitoral estadual dando o direito de voto às mulheres. Elas foram 

às ruas, mas seus votos foram anulados. No entanto, foi eleita a primeira prefeita da 

história do Brasil: Alzira Soriano de Souza, no município de Lajes – RN. 

1932 – Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral, garantindo 

finalmente o direito de voto opcional às mulheres brasileiras, se tornando obrigatório 

em 1946. 

1962 – É criado em 27 de agosto, o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu 

entre outras coisas que a mulher não precisava mais de autorização do marido para 

trabalhar, receber herança e em caso de separação ela poderia requerer a guarda dos 

filhos. Também, houve a conquista do CPF, porque até então elas usavam o do 

marido. 

1979 – Eunice Michilles, torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de 

Senadora, por falecimento do titular da vaga.  

1983 – Surgem os primeiros conselhos estaduais da condição feminina em 

Minas Gerais e São Paulo, para traçar políticas públicas para as mulheres. O 

Ministério da Saúde cria o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), em resposta à forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua 

assistência nos princípios da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de 

cada mulher. O PAISM enquanto política de saúde, surge como resposta aos 

problemas de saúde e às necessidades da população feminina.  

1985 – Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher 

(DAEM) em São Paulo e muitas outras são implantadas em outros estados brasileiros.  
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1988 – Por intermédio do lobby do batom, liderado por feministas e pelas 26 

deputadas federais constituintes, as mulheres obtêm importantes avanços na 

Constituição Federal, garantindo igualdade a direitos e obrigações entre homens e 

mulheres perante a lei. 

1996 – O Congresso Nacional inclui o sistema de cotas, na Legislação 

Eleitoral, obrigando os partidos a inscreverem, no mínimo, 20% de mulheres nas 

chapas proporcionais. 

2006 – Sancionada a Lei Maria da Penha. Dentre as várias mudanças, a lei 

aumenta o rigor nas punições das agressões contra a mulher.  

Mas, mesmo após essa trajetória, ainda em 2018, encontra-se presente nas 

organizações a questão da diferença de salários entre homens e mulheres que 

exercem o mesmo cargo, função e atividades. Segundo informações do Fórum 

Mundial de 2015, o salário de uma mulher nessas condições é menor que o salário de 

um homem.  

O levantamento do Fórum Econômico Mundial de 2015 ainda informa que, se 

o ritmo de redução dessa desigualdade persistir lento apenas em 2095 é que será 

possível dizer que essa diferença salarial foi extinta. Um exemplo disso pode ser visto 

na mesma pesquisa do Fórum Mundial, pois o percentual de desigualdade entre os 

sexos, no que se refere à participação econômica e às oportunidades para as 

mulheres, em 2006 era de 60%, enquanto que em 2013 ainda era de 56%, fato este 

que comprova que esta redução realmente está devagar, uma vez que em 07 anos a 

redução foi de apenas 4%. 

Essa desigualdade foi calculada mediante a análise de algumas variáveis, tais 

como: fatores econômicos, saúde,   educação e participação política das mulheres em 

determinada sociedade e também a qualidade dos empregos que as mulheres têm 

mais possibilidades de conseguir, sendo mais relevante em países desenvolvidos, 

porém isso não significa que alcancem melhores posições com melhores salários, ou 

seja, ter um emprego não é ser uma líder, pois devido aos preconceitos sofridos às 

mulheres têm dificuldade de alcançar tal posição.   

Ao analisar as estatísticas a nível Brasil, a pesquisa do Fórum Mundial de 

2015 informa que o país é 124º no ranking entre os 142 países que foram pesquisados 
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no quesito de igualdade salarial de gêneros. E segundo o IBGE (2014), a renda média 

das brasileiras corresponde a 68% da renda dos brasileiros. E no que compete a 

cargos de confiança verifica-se também que 60,9% dos cargos gerenciais (públicos 

ou privados) eram ocupados por homens enquanto que apenas 39,1% pelas 

mulheres, de acordo com a pesquisa da Agência IBGE de 2016.   

Mas, apesar desses fatores, é pouco provável que as mulheres deixem seus 

empregos por conta de baixos salários, um aspecto que pode ser positivo para o 

contratante e considerando a manutenção da empregabilidade é favorável também 

para elas, mas analisando que isso pode incentivar que os empregadores não 

promovam mulheres, pode-se dizer que este é um dado importante para prejudicar a 

valorização do trabalho feminino. 

Assim sendo, com o apresentado nota-se que ao longo da história o 

empoderamento feminino não só influenciou, como agiu para incentivar a mulher na 

busca de seu espaço na sociedade, por meio de lutas e movimentos sociais que 

buscaram desmitificar o pensamento machista preponderante em relação a ela e o 

seu papel social. 

2.2 A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Mulheres que têm as mesmas atribuições que homens e recebem menos, tem 

um tratamento desvantajoso por causa de um preconceito histórico em que o homem 

se põe em uma condição superior à mulher, porque quando uma mulher se sobressai 

no ritmo da liderança, o homem acredita que perdeu a posição de poder que lhe foi 

dada no passado. Essa é uma das justificativas apresentadas para a diferenciação 

salarial, de acordo com Viana (2015). 

De forma sucinta, segundo Santos (2012), pode-se dizer que, com o 

surgimento do conceito de gênero no contexto do estudo das mulheres, e a sua 

distinção do conceito de sexo, torna-se possível compreender as diferentes vertentes 

da vida das mulheres (e dos homens), para além das que se referem à sexualidade, 

à maternidade e à de esposa. 

De acordo com Salvador (2012), um dos erros existentes ou uma das 

fragilidades das organizações, é o preconceito contra mulheres líderes e aquelas que 

são líderes em potencial, interferindo na capacidade das mulheres para ganhar 

autoridade e influência. 
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Para Freitas (1997), esse fator está ligado a cultura paternalística do Brasil, 

em que o homem foi institucionalizado como um ser provedor da família, mais forte e 

mais competente em suas atividades, por isso só o homem deveria trabalhar fora de 

casa e a mulher ficaria responsável somente pelo trabalho doméstico que não era 

reconhecido e que não tinha nenhum prestígio social.  

Freitas (1997) ainda mostra que também se verifica essa cultura por meio de 

uma comparação no âmbito da religião, pois em países protestantes todos os 

membros da família ajudavam na realização das tarefas domiciliares, enquanto que 

na família brasileira tradicional o trabalho doméstico e manual era deixado para a 

empregada ou para as mulheres, por ser um trabalho manual. 

Outros autores que retratam de forma capitalista a ideia da mulher 

trabalhadora são Aparício et al (2009), pois para eles quanto mais a mulher estudar, 

melhor é para as empresas, porque assim elas tenderão a ter menos filhos e terão 

mais tempo para trabalhar e como, segundo informações do Fórum Mundial de 2015, 

as mulheres atualmente estão estudando mais que os homens, pois enquanto elas 

passam em média 10,7 anos estudando, eles levam 9,17 anos. Esse dado mostra que 

a ideia dos autores tende a se tornar realidade. 

Essa cultura então, esclarece o fato da desvalorização do trabalho feminino, 

porque como no passado a mulher era educada somente para realizar trabalhos 

domésticos e até era proibida de estudar, a atuação da mulher nas empresas é repleta 

de preconceitos advindos deste período da história que fazem com que a considerem 

como um ser inferior e incapaz de gerenciar algo, uma vez que na sua essência 

sempre teve sua vida gerenciada por um homem (seja o pai, o irmão ou o marido). 

Isso também justifica o fato de ser tão difícil de se encontrar figuras femininas em 

cargos de liderança no Brasil.  

Um exemplo disso é que somente em 2011 uma mulher assumiu a 

Presidência do Brasil, mesmo a República tendo sido proclamada em 1889, ou seja, 

122 anos depois. Esta demora caracteriza o quanto a mentalidade da população 

brasileira ainda é machista e precisa avançar e ser modificada.  

Em algumas organizações em que esse preconceito é superado e uma mulher 

se torna gestora, na sua apresentação normalmente destaca-se o fato dela ser 

mulher, como se isso fosse algo raro, quando na verdade deveria ser natural, devido 
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ao errôneo pensamento de que a mulher não é capaz de administrar altos cargos por 

ser simplesmente quem é.  

É nesse momento que o empoderamento feminino se faz mais presente, 

porque assim outras mulheres também serão capazes de alcançar o crescimento 

profissional, por intermédio de uma consciência coletiva construída e o estímulo dado 

por esta às demais.  

Uma outra visão é que o emprego é também impossibilitado devido a fatores 

pessoais (jornada tripla) ou biológicos, como por exemplo, a Tensão Pré-Menstrual 

(TPM), que é uma desordem neuropsicoendócrina que provoca sintomas físicos e 

comportamentais que atinge muitas mulheres na metade de seu ciclo menstrual, 

gerando sintomas como: depressão, irritabilidade e cansaço, que podem atrapalhar o 

desempenho profissional, provocada pelo excesso dos hormônios estrogênio, 

progesterona, melatonina, testosterona, oxina e tiroxina, no período menstrual 

(NOGUEIRA, 1998).  

Nogueira (1998) também informa, que um outro obstáculo natural é tendência 

feminina de contrair Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (DORT), como é atualmente conhecido, pois 85% das 

pessoas com essa lesão são mulheres, uma vez que elas têm uma fragilidade maior 

devido a sua estrutura anatômica. 

Verifica-se um paradoxo entre informações dispostas pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que afirma que todo ser humano tem direito a 

dignidade, liberdade e positivação, que traz como pano de fundo os princípios da 

Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos e o que 

ocorre no mercado de trabalho, onde há mulheres e homens em situações desiguais. 

Essa discordância também é vista com relação a Constituição Federal do Brasil de 

1988, pois afirma que todos são iguais perante a lei, ou seja, acredita-se que a parcela 

feminina da sociedade deveria ter as mesmas oportunidades que a parte masculina 

tem ao seu dispor e isso engloba também a igualdade entre os salários e as condições 

de trabalho.  

Assim sendo, o acesso ao mundo trabalho é um direito de todos e toda mulher 

que desejar pode adentrá-lo sem restrições ou preconceitos e o governo deve 

assegurar que o acesso seja garantido, incentivando às empresas criarem postos de 

trabalho para toda à população, sem distinção.  
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2.3 A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO ÂMBITO DA LIDERANÇA NO 

MERCADO DE TRABALHO  

2.3.1 Liderança × Liderança Feminina  

De acordo com Bergamini (1994), a liderança era estudada como um 

processo de interação que envolve trocas sociais. Sob esse aspecto, o líder é visto 

como alguém que traz um benefício, não só ao grupo em geral, como a cada membro 

em particular, fazendo nascer desse intercâmbio o valor que seus seguidores lhe 

atribuem. Em troca, os membros do grupo devolverão ao líder seu reconhecimento e 

aceitação como forma de lhe conferir a autoridade para dirigir pessoas. 

Segundo Sulivan (2017), liderança é a capacidade que uma pessoa possui de 

conduzir um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gera 

resultados. Um líder possui a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma 

ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para 

alcançarem os objetivos da equipe e da organização. Então, nos casos em as 

mulheres ocupam cargos de liderança, elas assumem o desafio e colocam o foco no 

projeto que estiverem realizando.  

Para Araújo (2014), apesar da liderança possuir diversas definições, a forma 

mais clara para defini-la é: a capacidade de motivar pessoas e o poder de influenciá-

las, ou ainda, a habilidade de influenciar um grupo para alcançar metas. Almeida 

(2015) ratifica este conceito afirmando que um bom líder deve gostar de gente, no 

mais amplo significado da palavra, e saber ouvir. Mas, apesar de conceitualmente 

muito simples, essas características estão entre as mais difíceis de serem bem 

desenvolvidas. 

Uma outra concepção sobre o conceito de liderança é apresentada pelo 2º 

Princípio da Norma ISO 9001:2015:  

É importante entender que liderança não se trata apenas de cargos 
gerenciais ou de pessoas que estão à frente de equipes, mas é quem toma 
atitude de liderar mudanças, ações e resultados.   
 

Enquanto que Salvador (2012) declara que: 

Liderança é definida, basicamente - pelos diversos autores das áreas da 
psicologia e gestão -, pela relação direta da influência interpessoal, através 
do processo de comunicação, onde os líderes, criam meios para que metas 
e objetivos sejam concretizados a partir da sensibilização e envolvimento dos 
liderados.  
 

http://www.blogdaqualidade.com.br/qual-o-conceito-de-lideranca-que-voce-pratica-na-sua-empresa/
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Cosso e Clemente (2012), afirmaram que os líderes costumam adotar um 

determinado estilo de liderança de acordo com o momento em que estão vivendo, que 

pode variar de acordo com a situação e o perfil de seus liderados, não existindo, 

porém, um estilo que seja melhor ou pior. Mas, é importante que antes de selecionar 

o estilo a ser adotado, leve-se em conta a tarefa a ser executada; o perfil de seus 

subordinados; a cultura da organização e experiências anteriores; o contexto social e 

político do momento, ou, qualquer outro fator que seja importante para o cumprimento 

dos objetivos propostos pela organização.  

E de acordo com Gomes (2005), o estilo feminino seria mais voltado para o 

participativo que é a forma que tem sido destacada nos estudos sobre mulheres e 

gestão, predominando a valorização dos indivíduos, a sensibilidade, a compreensão 

e a necessidade de conciliação em situações de conflito, que comparando com as 

concepções atuais seria o estilo coaching.  

Para Sá (2015) liderar é saber associar dinheiro, talentos, saúde e 

relacionamentos, nesse aspecto a liderança feminina ideal é aquela que: engaja as 

pessoas falando de suas visões ao contar suas histórias; delega funções; sabe cobrar, 

dividindo a tarefa em etapas e sendo fiel aos prazos e celebra, compartilhando os 

resultados e customizando a recompensa. Ou seja, ela resume o assunto da seguinte 

forma:  

Liderar é assumir o próprio protagonismo rasgando o contrato de sofrência 
com quem se incomoda com o brilho feminino. (SÁ, 2015).   

 

Basso (2016), então, classifica os estilos de liderança da seguinte maneira: 

• Liderança autocrática (ênfase no líder): Liderança autocrática é aquela em que o 

“chefe” é o centro de decisões e é bastante centralizador. O subordinado deve se 

contentar com ordens, com pouco espaço para questionamento ou sugestões. É 

um estilo que costuma causar insatisfação entre os colaboradores, desmotivando-

os e deixando o ambiente mais sensível a conflitos. 

• Liderança liberal (ênfase no liderado): A liderança liberal segue o pressuposto de 

que os colaboradores já são maduros o suficiente e não necessitam de um 

acompanhamento constante. Nesse estilo, o gestor se ausenta com frequência, não 

fornecendo tantas orientações nem feedbacks ao grupo. Ele acredita que deixar o 

grupo a vontade para a condução das tarefas, estimula a autonomia de seus 

membros. No entanto, a ausência do líder faz com que o grupo fique com poucas 

referências da qualidade do trabalho realizado, o que prejudica o desempenho 

geral. 
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• Liderança democrática (ênfase no líder e liderado): A liderança democrática 

encoraja os colaboradores a participarem, incentiva-os a darem sugestões e 

opiniões. Além disso, o líder democrático busca ser um facilitador dos processos, 

ajudando a equipe a desenvolver soluções. Ele se preocupa com a execução do 

trabalho, mas também com a qualidade de vida e satisfação do time. 

• Liderança coaching (ênfase na performance): Num estilo mais novo de liderança, 

o coaching, o líder trabalha para identificar as habilidades e age de forma a ajudar 

seus subordinados a liberarem seu potencial de desenvolvimento. O líder busca 

motivar os profissionais, criando um clima de cooperação, confiança e crescimento. 

O líder estimula a visão positiva de futuro no grupo e trabalha para que cada 

liderado reconheça suas expectativas, se auto avaliem em relação ao desempenho 

atual e busquem capitalizar os pontos fortes e estimula-os para que trabalhem seus 

pontos a desenvolver. Neste processo, o líder exibe um interesse verdadeiro pelo 

aumento de performance de seus subordinados, incentivando a cada membro no 

estabelecimento de planos de ação para assegurar a melhoria no desempenho. O 

líder acompanha a evolução individual e dá feedback para manter o liderado 

alinhado em relação aos resultados projetados. 

• Liderança situacional (ênfase na maturidade e situação): Na liderança situacional, 

os líderes bem-sucedidos são aqueles que conseguem adaptar seu 

comportamento para atender às necessidades de seus liderados. Neste caso, 

reconhecer a maturidade do liderado em relação a situação, é fundamental. 

Maturidade aqui é expressa pela capacidade de execução do trabalho versus a 

motivação do subordinado em relação à situação/ tarefa a executar. No dia a dia, o 

líder tende a enfrentar situações em que há variação tanto na capacidade quanto 

no empenho pelos liderados para realizar as tarefas. 

Com a análise desses modelos entende-se que não há restrições para o 

desenvolvimento do senso de liderança. Assim sendo, tanto mulheres quanto homens 

possuem habilidades para cargos de gestão, porém elas têm ocupado cada vez mais 

esse espaço e de acordo com Ceola (2014), essa mudança pode ser analisada por 

meio do aspecto em que as mulheres são capazes de liderar porque influenciam o 

meio em que vivem, com seu poder de persuasão, provocando transformações e 

melhorias para a sociedade.  

Carreira et al (2006), ratifica esta ideia porque argumentam que as mulheres, 

as mulheres adicionam ao ambiente de trabalho heranças do ambiente doméstico, 

https://www.crbasso.com.br/blog/qualidade-vida-investimento-organizacoes/
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como a habilidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente e de observar o 

comportamento dos demais colaboradores e isso é importante para um líder. Porém, 

Metz (2010) informa que as questões sobre o acesso a cargos de gestão ainda devem 

ser discutidas, mesmo com a busca pela manutenção das mulheres nas empresas já 

existir. 

Já segundo Rocha (2011), uma das diferenças entre os estilos de gestão 

masculinos e femininos é que os homens costumam se concentrar mais nas tarefas, 

nos trabalhos individuais e nos resultados. Ao passo que as mulheres têm um estilo 

de liderança de caráter mais social, democrático e mais aberta ao trabalho em equipe, 

estes últimos são fatores importantes para uma liderança eficaz. Outra diferença é 

que a liderança feminina é mais expressiva, emocional e familiar, ao passo que a 

masculina é autoritária, racional e disciplinadora. A liderança feminina, hoje, é tema 

de grandes debates e questionamentos; cada vez mais a presença da mulher em 

posições de comando é reconhecida. 

Na sequência desta ideia, Santos (2012), refere que as mulheres gestoras se 

caracterizam por um estilo de liderança transformacional: elas são mais capazes de 

fazer com que os colaboradores transformem os seus interesses próprios em 

interesses globais, pela prossecução dos objetivos gerais da organização, e atribuem 

muito mais o seu poder a características pessoais como o carisma, o esforço árduo 

ou maiores capacidades de relacionamento interpessoal.  

Já o estilo de liderança masculino pode ser definido como mais transacional: 

eles perspectivam a relação com os colaboradores como uma transação, existe uma 

troca de recompensas pela realização de um determinado serviço ou uma punição por 

um nível de desempenho inadequado, e utilizam mais o poder derivado da posição 

organizacional ou da autoridade formal na interação com o outro. 

Rocha (2011), ainda afirma que as mulheres tendem a ter uma visão mais 

abrangente e a tolerar melhor situações de incerteza quando comparadas aos 

homens. Assim como tendem a se importar mais com a opinião dos outros do que os 

chefes masculinos.  

Rocha diz também que já em questões voltadas à humildade, confiança, 

compostura e trabalho sob pressão, homens e mulheres não apresentam diferenças 

tão evidentes. Além disso, elas têm uma tendência a ser líderes transformacionais 

que, como conselheiras ou instrutoras, procuram inspirar. Pois, possuem um maior 
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senso intuitivo, são mais criativas, flexíveis, sensíveis e muito mais preocupadas com 

as necessidades dos seres humanos. E devido a isso, os homens tendem a ser mais 

eficazes em contextos militares, e as mulheres em organizações governamentais, 

educacionais e de assistência social. 

Para Almeida (2015), é a mulher quem proverá as grandes transformações 

positivas pelo mundo a fora, ao assumir mais e mais postos de liderança. E para liderar 

nos novos tempos é preciso ter um alto grau de sensibilidade e à mulher está à frente 

neste quesito. Sua maior compreensão dos aspectos humanos a coloca em situação 

privilegiada para enfrentar o desafio de liderar equipes, nos dias atuais e futuros. Pois, 

a liderança do terceiro milênio será aquela que conseguirá realizar transformações 

significativas na sociedade, por meio das características de agregação, 

impulsionamento, ética e de profundo senso coletivo.  

Almeida (2015) ainda afirma que a intuição feminina é fundamental em todos 

os ambientes profissionais, porque a mulher tem uma força de influência 

extraordinária em suas mãos. É a hora da mulher tomar a frente da liderança 

organizacional e para isso ela precisa aceitar que pode e deve se preparar para fazê-

lo, pois o mercado profissional atual está carente das características femininas de 

agregação e fortalecimento do espírito coletivo, para aprimoramento das empresas e 

profissionais, por meio da estruturação de ambientes organizacionais mais 

humanizados e favoráveis às boas relações interpessoais. Estes fatores podem ser 

considerados como os diferenciais entre uma gestão feminina e uma masculina.  

Então, percebe-se que os estereótipos criados ao longo dos anos que 

caracterizavam a mulher como o sexo frágil, passivo e dependente foi dando lugar a 

outros, como versatilidade, capacidade de administrar conflitos, persuasão, dentre 

outros. Um dos fatores de sucesso do empreendedorismo passa pelo entendimento 

da questão de gênero, na compreensão de que as mulheres, de um modo geral, 

desenvolvem um estilo singular quando lideram, mas que não é necessariamente um 

modelo fechado de gestão (Munhoz, 2012). 

Devido a estas ideias, a mulher passou a pensar na questão da carreira como 

algo tão importante quanto às funções sociais lhe impostas, pois segundo estudos de 

Bona (2016), elas começaram a repensar sua posição na sociedade porque o 

casamento mais a maternidade acarretam na perda de fôlego feminino para vida 

profissional, uma vez que 64% das mulheres acreditam ter apoio da chefia nas suas 
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aspirações profissionais e após dois anos de experiência esse percentual se reduz 

para 44%, enquanto que no caso dos homens a redução é de 59% para 56%. 

Para incentivar a carreira e o desempenho feminino no mercado de trabalho 

mundial, a ONU tem uma vertente voltada só para as mulheres que é conhecida como 

ONU Mulheres. Esta organização juntamente com o Pacto Global criaram “Os 

Princípios de Empoderamento das Mulheres” e para a promoção de seus programas 

a ONU Mulheres designou em vários países algumas embaixadoras e defensoras, 

que no Brasil são as atrizes Camila Pitanga, Juliana Paes e Taís Araújo e a escritora 

Kenia Maria. 

Os princípios são: 

1. Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais 

alto nível. 

2. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando 

e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. 

3. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens 

que trabalham na empresa. 

4. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as 

mulheres. 

5. Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 

empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. 

6. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à 

comunidade e ao ativismo social. 

7. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da 

igualdade de gênero. 

De acordo com a ONU (2018), algumas empresas já são parceiras desses 

princípios, por intermédio do chamado Programa do Empoderamento Econômico das 

Mulheres por Meio de Suas Cadeias de Valor, alguns exemplos são: Coca-Cola Brasil, 

Itaipu Binacional, Maurício de Souza Produções e o Instituto Lojas Renner. Com isso, 

pode-se perceber que a questão do posicionamento feminino é uma preocupação 

mundial e as empresas estão começando a se conscientizar dessa questão.  
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Segundo informações da ONU Mulheres, a Coca-Cola Brasil faz parte desse 

programa por meio de uma aliança global entre a Coca-Cola e a ONU Mulheres. No 

Brasil, a parceria resultou na capacitação de 22 mil mulheres e 13 mil homens de 

comunidades de baixa renda que perpassam a cadeia de valor da empresa – 

empreendedorismo, reciclagem e varejo – sobre igualdade de gênero, 

empoderamento das mulheres e direitos humanos. Também colocou na agenda o 

tema sobre adoção de princípios de igualdade de gênero nas políticas de compras 

das empresas para privilegiar negócios liderados por mulheres, ao incluir um capítulo 

sobre igualdade de gênero e raça no Manual de Compras Sustentáveis do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável.  

Já a com Itaipu Binacional, a ONU Mulheres realiza o Prêmio WEPS Brasil – 

Empresas Empoderando Mulheres, para incentivar e reconhecer práticas, programas 

e ações de promoção da cultura da equidade de gênero e empoderamento das 

mulheres no Brasil. E também está trabalhando em iniciativa para empoderar 

mulheres na região do Oeste do Paraná. 

E em parceria com a Maurício de Souza Produções, a organização faz 

assessoramento técnico ao projeto Donas da Rua, da Turma da Mônica, para o 

empoderamento de meninas. 

Além disso, juntamente com o Instituto Lojas Renner, desenvolve o projeto 

Empodera, para promover a igualdade de gênero em toda a sua cadeia de valor, 

incluindo colaboradores, fornecedores e a sociedade em geral, por meio de 

investimentos financeiros no empreendedorismo de mulheres. Nesta parceria, 

também desenvolve ações para empoderar economicamente mulheres refugiadas na 

cidade de São Paulo.  

E também em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex), trabalha, ainda, na realização de ações e atividades de 

incentivo a associações e redes que fomentam o empreendedorismo de mulheres.  

2.3.2 Modelos Femininos de Gestão 

Fleury (2013), elaborou e publicou um artigo científico com o objetivo de tentar 

esclarecer a seguinte dúvida: “Existe um estilo feminino de gestão?”, onde a autora já 

apresenta sua posição sobre o questionamento, justificando seu ponto de vista. 

[...] Esta é uma pergunta clássica que a literatura acadêmica e a mídia de 
negócios procuram responder. É um questionamento que também me fazem 
frequentemente, não só como pesquisadora, mas também como gestora. 

https://www.cocacolabrasil.com.br/
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Manual-de-Compras-Sustentaveis.pdf
http://cebds.org/
http://cebds.org/
https://www.itaipu.gov.br/
http://premiowepsbrasil.org/
http://premiowepsbrasil.org/
http://turmadamonica.uol.com.br/
http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/projeto.php
http://www.institutolojasrenner.org.br/
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://www.apexbrasil.com.br/home/index


31 
 

Minha resposta usual é que sim, pois, de uma forma empírico/intuitiva, 
consigo identificar algumas competências que diferenciam o estilo de gestão 
feminina [...] (FLEURY, 2013). 
 

Ao longo do seu artigo a autora discorre sobre o assunto e apresenta 

argumentos para justificar que realmente existe um modelo feminino e diferenciado 

de gestão, pois é intrínseco a natureza da mulher algumas características que são 

bem aproveitadas no ambiente de trabalho, tais como: capacidade de 

multiprocessamento de informações, maior flexibilidade e a habilidade de enxergar as 

pessoas além do âmbito profissional, que geram resultados, como: bons resultados 

financeiros, menores taxas de fusões e aquisições e redução de despesas. 

A questão é que estas características, ainda hoje, não são totalmente 

reconhecidas no Brasil, pois segundo dados do IBGE de 2009 apenas 44,09% do total 

dos trabalhadores do país são mulheres e deste total apenas cerca de 25% ocupam 

cargos de liderança. Sendo assim, percebe-se que a População Economicamente 

Ativa (PEA) feminina brasileira, ainda pode ajudar e muito na economia do país, pois 

segundo dados do IBGE de 2014 levantados a partir da PNAD, a taxa de desocupação 

masculina é maior que a feminina. 

Após análise dos fatos apresentados, percebe-se que apesar da mulher ter 

atributos que a favoreçam nas empresas, principalmente em cargos de gestão, aquela 

concepção antiga da mulher ainda perdura, fato que dificulta que esta mão de obra 

possa ser mais aproveitada e que para ser superado uma opção seria ações de 

políticas públicas, principalmente voltadas para as empresas, que visem modificar 

essa imagem da mulher, aumentando assim essas possibilidades. 

Uma outra autora que ratifica a visão de que há um modelo feminino de gestão 

é Vanoli (2014), pois para ela, as executivas contam com maior desenvolvimento da 

inteligência emocional e constroem boas equipes de trabalho, motivadas e sem perder 

de vista os resultados. Na sua visão, algumas das características que determinam a 

liderança feminina são: 

• Orientação às pessoas: São sociáveis, expressivas e próximas, o qual oferece 

muito potencial no momento de conseguir compromissos, seja com os objetivos da 

organização ou em um projeto em particular. 

• Tendência à cooperação: Isto faz com que o trabalho em equipe seja mais natural, 

já que elas são ativas na inclusão e contenção das pessoas. Também, preocupam-

se para que os processos sejam organizados e sadios. 
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• Capacidade de agir em muitas direções: Contam com a capacidade inata de pensar 

e agir em muitas direções ou temas ao mesmo tempo. Isto representa uma 

vantagem no momento de tomar decisões e enfrentar crises. 

• Liderança horizontal: A liderança feminina é inclusiva, encoraja a participação e 

compartilha o poder e a informação com aqueles que lidera. Tende a criar e a 

fortalecer as identidades de grupo. 

• Predomínio do emocional: Em geral estão capacitadas para ter em conta o lado 

“humano” das pessoas e gerar altos níveis de empatia. 

• Maior predisposição à mudança: Seu estilo é inovador, com um firme sentido da 

qualidade, centrado na pessoa, flexível, comunicativa e persuasiva. 

 

Para Salvador (2012), as organizações devem estar cientes de que muitas 

mulheres têm habilidades de liderança impressionantes e que são fortemente 

correlacionadas com fatores de sucesso organizacional, tais como: retenção de 

talentos, a satisfação do cliente, o engajamento dos funcionários e rentabilidade. 

Santos (2012), salienta que mesmo que se verifiquem diferenças entre 

mulheres e homens quanto ao estilo de liderança adotado, deve-se ter em atenção o 

fato de dentro do mesmo grupo formado com base na categoria sexual também 

existirem grandes variações, sendo que as diferenças de gênero relativas ao estilo de 

liderança não devem ser vistas como genéricas e uniformes, na medida em que estas 

variam de acordo com o contexto em que estão inseridas. 

São vários os modelos de gestão, uns com pontos iguais e outros com pontos 

distintos, com isso percebe-se que não existe um modelo padrão de gestão feminina 

e sim características humanas usadas de diferentes formas pelas mulheres para gerir 

sua vida pessoal e profissional ao longo do tempo. 

 

3 ABORDAGEM  METODOLÓGICA 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa exploratória é uma 

metodologia de pesquisa para levantamento bibliográfico sobre um assunto. Por essa 

razão, em muitos casos a finalidade da pesquisa exploratória é combinado com a 

descritiva, que seria uma das classificações da pesquisa científica, na qual seu 

objetivo é descrever as características de uma população, um fenômeno ou 

experiência para o estudo realizado. 

Segundo sua caracterização, este estudo apresenta-se como uma pesquisa 

exploratória e descritiva, do tipo documental, bibliográfico. A técnica de análise de 

https://connectamericas.com/content/soft-skills-play-increasingly-important-role-job-market
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dados escolhida foi revisão bibliográfica que segundo Santos e Candeloro é 

denominada de Revisão de literatura ou Referencial teórico e é parte de um projeto 

de pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições científicas de 

autores sobre um tema específico, buscando pontos de concordância ou discordância, 

entre si.   

Esta técnica foi escolhida como método de análise deste objeto de estudo 

porque é a forma que propicia uma obtenção de resultados que satisfatoriamente 

respondam ao problema e aos objetivos deste trabalho que aborda o empoderamento 

e a ocupação feminina em cargos de liderança, por meio do cruzamento de 

informações e publicações de diversos autores sobre os assuntos propostos 

(empoderamento, liderança e a relação entre eles), assim como suas características 

e seus comportamentos.   

Neste contexto, para a análise do problema, foram escolhidos autores que 

apresentavam publicações entre 1997 e 2018 com assuntos relacionados ao objeto 

de estudo proposto, alinhado com alguns dados estatísticos do IBGE, da ONU e 

Fórum Econômico Mundial. 

 

4 DISCUSSÃO DO TEXTO 

De acordo com o exposto no referencial teórico deste trabalho científico, 

construído com base nos autores de algumas publicações sobre o assunto abordado, 

foi possível avaliar as questões entorno do tema na tentativa de responder ao seguinte 

problema: De que forma o empoderamento feminino influenciou na inserção da mulher 

no mercado de trabalho no âmbito da liderança? 

Para isso houve a necessidade de se estabelecer os objetivos geral e 

específico juntamente com uma metodologia eficaz o suficiente para fornecer dados 

para iniciar os estudos que propunham respostas ao problema. 

Desta forma, é possível concluir que apesar do empoderamento feminino ser 

algo novo nas discussões sociais, ele foi importante por ser um potencializador para 

a mudança de paradigma sobre o posicionamento da mulher na sociedade e para 

conquista de seus espaços. A partir disso, é que o mundo do trabalho foi modificado 

e influenciado, se tornando mais inclusivista, abandonando aos poucos a visão 

machista existente. Ou seja, o empoderamento feminino ajudou na inserção da mulher 

em cargos de liderança. 
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No mercado de trabalho, as empresas começaram a perceber que 

características predominantemente femininas são fundamentais para o sucesso 

empresarial e a partir do momento que elas começaram a ocupar cargos de liderança, 

estas peculiaridades eram repassadas para a organização e outras mulheres também 

passavam a ter a chance de mostrar o seu valor, ou seja, o empoderamento de uma 

incentivava outra.  

Com isso, é possível dizer que a relação presente no problema estudado é 

verdadeira, pois somente após o estímulo produzido pelo empoderamento é que as 

mulheres começaram a entender que são capazes de realizar qualquer função ou 

atividade, de todo nível de responsabilidade, inclusive de líderes.  

E apesar dos tipos de liderança da literatura serem diferentes (autocrática, 

liberal, democrática, coaching e situacional), eles são genéricos ao sexo e isso 

confirma o fato de que cargos de confiança pode ser ocupados por pessoas de 

qualquer gênero, porque carisma, discurso claro e didático, respeito, empatia, 

paciência, pensamento estratégico, rápida tomada de decisões, boa capacidade de 

delegar tarefas, discurso motivacional e inspirador, disciplina, organização, 

proatividade, compromisso e auto responsabilidade são características do ser 

humano, e não de um sexo específico.  

Esta análise foi obtida como resultado das pesquisas confrontando as 

publicações dos autores estudados e com isso pode-se afirmar que apesar do 

empoderamento feminino ter facilitado o acesso das mulheres às empresas, a 

liderança independe de gênero, porque qualquer um pode ser um bom líder pelas 

suas competências particulares.  

Limongi-França e Arellano (2002), reafirmam esta ideia ao conceituar 

liderança como um processo social no qual se estabelecem relações de influência 

entre pessoas. O núcleo desse processo de interação humana é composto do líder ou 

liderados, um fato e um momento social. O processo de liderança se verifica em 

infinitas situações: na família, na escola, no esporte, na política, no trabalho, no 

comércio, na vida pública ou em espaços privados. 

Enfim, pode-se dizer que o objetivo geral desta produção científica de analisar 

de que forma o empoderamento feminino influenciou na inserção da mulher no 

mercado de trabalho no âmbito da liderança, foi alcançado à medida em que foi 

possível identificar a evolução do empoderamento feminino na sociedade brasileira e 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/comportamento/egocentrico/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/motivacao/motivacao/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/atinja-objetivos/proatividade-tudo-o-que-voce-saber/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/atinja-objetivos/auto-responsabilidade/
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analisar a evolução da participação da mulher no âmbito da liderança no mercado de 

trabalho brasileiro por meio da comparação entre empoderamento e empoderamento 

feminino e do estudo da linha do tempo da evolução da mulher na sociedade brasileira, 

além de se conseguir verificar a relação entre empoderamento feminino e liderança 

por intermédio da discussão sobre a mulher no mercado de trabalho e sua participação 

no âmbito da liderança, considerando aspectos como a comparação entre liderança e 

liderança feminina e as teorias sobre os modelos femininos de gestão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os dados é possível perceber que não há um modelo padrão de 

gestão, porque dentre os modelos apresentados não há um especificamente feminino, 

o que há são características humanas mais presente em mulheres que são muito 

importantes para as organizações, mas não são de exclusividade delas, tais como: 

honestidade, integridade e transformacional.  

O objetivo deste trabalho de analisar de que forma o empoderamento feminino 

influenciou na inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro no âmbito da 

liderança foi alcançado na medida em que as literaturas estudadas ofereceram 

subsídio para avalia-los, mostrando que as teorias emergentes da liderança têm um 

perfil adequado para um líder ou uma líder, ou seja, independe do gênero.  

Foi possível realizar uma análise preliminar entre o empoderamento feminino 

e a liderança, perpassando pela sua evolução na sociedade e analisando a evolução 

da participação da mulher no âmbito da liderança no mercado de trabalho e como o 

empoderamento feminino influenciou neste processo, por meio dos estudos sobre a 

evolução do empoderamento feminino na sociedade brasileira; a mulher no mercado 

de trabalho e a participação da mulher no âmbito da liderança no mercado de trabalho. 

Enfim, entende-se que a questão do empoderamento feminino ainda é um 

movimento muito recente na sociedade brasileira e que precisa ter seu processo 

amadurecido, pois ainda há barreiras de preconceitos machistas a serem derrubadas, 

provenientes da origem da sociedade. Porém, o empoderamento que já impera ajudou 

a mulher a conquistar espaços importantes na sociedade, inclusive no meio 

profissional em cargos de liderança.  

E apesar das autoras Fleury (2013) e Vanoli (2014) defenderem que existe 

um modelo feminino de gestão estabelecido, a conclusão obtida com o estudo geral 

sobre o tema discorda desta concepção, pois na verdade os modelos de gestão 
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existentes na literatura são aplicáveis a qualquer gênero, mas há estilos para se 

exercer esta gestão, como é o caso do feminino impulsionado pelo empoderamento, 

conforme os demais autores afirmaram e corroboraram para esta consideração.  

Para que esse assunto tenha sua discussão ampliada, sugere-se o fomento 

de pesquisas futuras associadas a outras formas metodológicas, como por exemplo, 

um estudo de caso com pesquisa de campo que resulta em dados mais abrangentes. 
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6 CRONOGRAMA 

ATIVIDADES MESES 
 

2018 
 

05 06 07 08 09 10 

Escolha do tema x      

Pesquisa exploratória x x x x   

Introdução x x x    

Questão norteadora / problema x x x    

Objetivos: geral e específicos x x x    

Justificativa da escolha do objeto x x x    

Referencial teórico   x x x  

Abordagem metodológica    x x  

Discussão do texto    x x  

Considerações finais     x  

Referências x x x x x  

Entrega final da pesquisa      x 
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