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Resumo 

Nosso objetivo neste trabalho de pesquisa foi mostrar a evolução da mulher no mercado de 

trabalho nas últimas décadas, abordando o crescimento da participação feminina como 

liderança e também buscando identificar as discriminações existentes, os preconceitos em 

relação à mulher, enquanto profissional, na área. Partimos dos seguintes problemas de 

pesquisa: A mulher ganha salários diferentes para profissões semelhantes à profissão 

masculina?  Existe discriminação da mulher no mercado de trabalho? A mulher como líder é 

tratada com o mesmo respeito que um líder homem? Para tais problemáticas, apostamos nas 

seguintes hipóteses: As mulheres têm capacidades profissionais iguais aos homens e ganham 

salários menores. Existe discriminação da mulher no mercado de trabalho. A mulher como 

líder não é tratada com o mesmo respeito que um líder homem principalmente quando os 

liderados são do sexo oposto.   
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Introdução 

 

A luta da mulher na busca de um espaço no mercado de trabalho foi marcada por uma 

série de acontecimentos que mudaram as concepções da sociedade e derrubaram alguns 

preconceitos. O pensamento machista e a própria cultura que predominavam na Idade Média, 

impediram que as mulheres mostrassem seu valor e habilidades, despertando em algumas a 
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vontade de ir além, buscar seus direitos e poder ajudar no sustento da casa. E foram estas 

mulheres que se uniram com as demais e saíram à luta. 

No início tiveram muitas dificuldades e foram desprezadas por suas atitudes, mas ao 

longo da incansável busca por um espaço no mercado de trabalho conseguiram obter algumas 

conquistas. Nos últimos anos a mulher está cada vez mais presente no mercado de trabalho, 

este fenômeno mundial tem ocorrido tanto em países desenvolvidos como em países em 

desenvolvimento, e o Brasil não é exceção. A inserção da mulher no mundo do trabalho vem 

sendo acompanhada, ao longo dos anos, por elevado grau de discriminação, não só no que 

tange à qualidade das ocupações que têm sido criadas tanto no setor formal como no informal 

do mercado de trabalho, mas principalmente no que se refere à desigualdade salarial entre 

homens e mulheres.  

Desde início do processo de industrialização, houve um grande desenvolvimento em 

relação ao trabalho feminino. Nos primórdios dessa industrialização, trabalhadoras eram 

expostas as mais variadas formas de exploração e abusos pelo sistema e pela falta de leis 

trabalhistas que lhes garantissem o mínimo de dignidade, primeiro como mulher e segundo 

com trabalhadora. No decorrer do tempo várias mudanças tem ocorrido nas cadeias 

produtivas e na geração de empregos, onde percebe que a mulher ampliou consideravelmente 

suas conquistas no campo da igualdade e dos direitos, suas lutas e vitórias e as relações de 

desigualdade entre homem e mulher. 

A origem e evolução da mulher no mercado de trabalho se iniciaram com a primeira 

e segunda guerras mundiais em que as mulheres tiveram que assumir a posição dos 

homens no mercado de trabalho. Mas a guerra acabou e com ela a vida de muitos 

homens que lutaram pelo país. Alguns dos que sobreviveram ao conflito foram 

mutilados e impossibilitados de voltar ao trabalho. Foi nesse momento que as 

mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os filhos para levar adiante os 
projetos e o trabalho que eram realizados pelos seus maridos. (PROBST, 2003, p. 2) 

 

No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças 

ocorreram na produção e na organização do trabalho feminino. Com o desenvolvimento 

tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da mão- de- obra feminina foi 

transferida para as fábricas. As mulheres deixaram de ser apenas uma parte da família para se 

tornarem parte de uma empresa (PROBST, 2003). 

Desde então, algumas leis passaram a beneficiar as mulheres, de acordo com o Artigo 

113, inciso 1 da Constituição Federal de 1932, Ficou estabelecido que: 

Sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente salário igual; 
veta-se o trabalho feminino das 22 horas às 5 da manhã; é proibido o trabalho da 
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mulher grávida durante o período de quatro semanas antes do parto e quatro 

semanas depois; é proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez. 

(PROBST, 2003, p. 2)  

 

Com a consolidação do sistema capitalista no século XIX, algumas leis passaram a 

beneficiar as mulheres. Mesmo com essa conquista, algumas formas de exploração 

perduraram durante muito tempo. Jornadas entre 14 e 18 horas e diferenças salariais 

acentuadas eram comuns. A justificativa desse ato estava centrada no fato de o homem 

trabalhar e sustentar a mulher. Desse modo, não havia necessidade de a mulher ganhar um 

salário equivalente ou superior ao do homem. Através da evolução dos tempos modernos as 

mulheres conquistaram seu espaço. As estatísticas apontam que há mais mulheres do que 

homens no Brasil. Mostram também que elas vêm conseguindo emprego com mais 

facilidades e que seus rendimentos crescem a um ritmo mais acelerado que os homens. 

Mesmo com todas estas evoluções da mulher no mercado de trabalho, ela ainda não 

está numa condição de desvantagem em relação aos homens, pois continua existindo muito 

preconceito e discriminação, mas principalmente desigualdade salarial entre homens e 

mulheres. As mulheres a cada dia conquistam um pouco mais de espaço em diferentes áreas, 

tornam-se grandes empresárias, operárias, dirigentes de grandes empresas, pois, quando se 

trata de aprender elas se empenham muito mais que o sexo oposto (PROBST, 2003, p. 3).  

  

A participação da mulher no mercado de trabalho 

      

A participação da mulher em atividades produtivas no Brasil não é recente. Ainda na 

Primeira República, as mulheres, principalmente aquelas oriundas das camadas populares, já 

exerciam atividades produtivas. A maioria delas residia em área rural − característica 

predominante da população brasileira num momento anterior ao processo de urbanização − e 

trabalhava em suas próprias casas, exercendo um importante papel no modelo de produção 

familiar. Apesar de sua inegável importância no processo produtivo, as mulheres eram 

reconhecidas apenas como as responsáveis pela manutenção do equilíbrio doméstico familiar 

(CAPPELLIN, 2006). 

Na indústria, a participação das mulheres também era significativa, sobretudo nas 

regiões que sofriam maior influência do processo de modernização − como São Paulo, em 

1920, onde elas representavam 29% do total de trabalhadores da indústria e, especificamente, 

no ramo têxtil, sua atuação era superior à masculina, perfazendo 58%. No Rio de Janeiro, a 
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força de trabalho feminina representava 27% dos trabalhadores de todos os ramos industriais, 

39% no ramo têxtil (BATALHA, 2000). 

A partir da década de 1970 a participação feminina no mercado de trabalho abrangeu 

diferentes camadas sociais, parte fruto das conquistas políticas dos movimentos feministas a, 

luta pelos direitos da mulher e sua autonomia na esfera pública, contribuindo 

significativamente para mudanças de comportamentos e valores sociais e auxiliando na 

construção de uma nova representação da mulher trabalhadora. Outro dado relevante, no 

impacto do crescimento dessa participação, é a própria mudança do contexto econômico a 

partir da década de 1980, no qual se faz necessária a contribuição financeira de outros 

integrantes na renda familiar devido à recessão e à perda de poder aquisitivo (ANDRADE, 

2009). Mas essa participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro foi crescendo com 

maior relevância a partir da década de 1990, com um avanço expressivo no período 

compreendido entre 1993 e 2005, que contou com um aumento de 28 para 41,7 milhões de 

mulheres no mercado de trabalho formal (BRUSCHINI, 2007).  

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED, 

2011) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2011) do Ministério do Trabalho e 

Emprego a participação da mulher no mercado de trabalho tem sido crescente nos últimos 

anos. Os registros da RAIS revelam que o nível de emprego com carteira assinada para as 

mulheres cresceu 5,93%, em relação ao ano anterior.  

Pela RAIS (2010), o estoque de empregos femininos no Brasil era de 18,3 milhões de 

postos de trabalho, e em 2011 esse estoque alcançou 19,4 milhões, um crescimento de 5,93%. 

O estoque de empregos masculino cresceu no período, 4,49% passando de 25,7 milhões de 

postos em 2010 para 26,9 em 2011. Segundo Probst (2003, p. 6), outros fatores importantes 

contribuíram para o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, no Brasil: a 

queda da taxa de fecundidade e o aumento no nível de instrução da população feminina: 1) A 

taxa de natalidade no Brasil, em1950 era de 6,2 filhos por mulher; a redução da fecundidade 

ocorreu com mais intensidade nas décadas de 70 e 80 que baixou para 4,7; em 1990 caiu para 

2, 6; em 2010 caiu para 1,8 por mulher. Acredita-se, assim, que com menos filhos as mulheres 

possam conciliar melhor o papel de mãe e trabalhadora, desenvolvendo melhor as novas 

funções que o mercado de trabalho lhes oferece; 2) O aumento no nível de instrução feminino 

foi outro fator importante que contribuiu para a maior participação da mulher no mercado de 

trabalho. 
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Em um estudo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2011) - a proporção de homens e mulheres com dez anos ou mais em relação há anos de 

estudo era de 51,6% para as mulheres 48,4% para os homens. Esse estudo mostra que as 

mulheres apresentaram maior escolaridade nos últimos anos, segundo dados de 2012 o 

número de mulheres que frequentam a universidade cresceu 1,32% em relação a 2011. 

Nos empregos com carteira assinada, a participação da mulher nas vagas com graus de 

instrução mais elevados é maior que a masculina. Nos postos de trabalho para ensino superior 

incompleto, as mulheres ocupam 52% e os homens, 48%. No ensino superior completo, 

participação feminina é de 59% e dos homens, 41%. “A mulher vem aumentando 

consistentemente a sua participação no mercado de trabalho formal e o vem fazendo, 

sobretudo, no ensino médio completo e incompleto e no ensino superior completo, aponta o 

governo” (ALEGRETTI, 2013, p. 1). 

Uma análise no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) demonstra um 

maior crescimento da participação das mulheres principalmente nas atividades de 

Administração pública (210.612 empregos), Restaurantes (54.398), atividades de atendimento 

hospitalar (51.410), Limpeza em prédios e em domicílios (50.214) e Comércio varejista 

especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (44.767). Até no setor de 

transporte rodoviário de carga, atividade tradicionalmente masculina, houve crescimento no 

saldo de emprego de mulheres (11.768 postos) (PORTAL BRASIL, 2012/2013). 

Outro setor onde a participação da mulher evoluiu no período foi na Construção Civil, 

principalmente em atividades como Construção de estações e redes de telecomunicações, em 

que a participação feminina passou de 12,96% em 2010 para 13,68% em 2011; Perfuração e 

construção de poços de água que passou de 11,75% para 12,31%; e ainda na Montagem e 

instalação de sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, postos e 

aeroportos atividade onde a participação feminina passou de 14,14% em 2010 para 14,36% 

em 2011(PORTAL BRASIL, 2012/2013). 

 

Desigualdade salarial entre homens e mulheres 

 

Nas grandes empresas a desigualdade é reveladora. Menos de 14% dos cargos de 

diretoria das 500 maiores empresas do Brasil são ocupadas pelo sexo feminino. Também 

demoram mais para serem promovidas. Além disso, de acordo com o IBGE, a participação 

das mulheres chega a 45,1% nas microempresas, contra uma média de 31,8% nas médias e 
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grandes (PORTAL BRASIL, 2012/2013). Apesar da participação das mulheres no mercado 

de trabalho formal crescer mais que a dos homens no último ano, os salários delas 

aumentaram menos, é o que apontam dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), com base na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). No último 

levantamento do Censo 2010, o IBGE mostrou o avanço da mulher no mercado de trabalho. 

Em 2000, somente 35,4% estavam ocupadas. Em 2010, o número subiu para 43,9%. O que 

significou alta de 24% na década contra 3,5% dos homens, explicado pelo já alto nível de 

ocupação masculino de 63,3%. O avanço foi desigual. Em qualquer tipo de trabalho, a mulher 

ganha menos, e a diferença vai aumentando conforme a escolaridade aumenta. 

O CAGED (2011) também informa crescimento da classe feminina, principalmente no 

salário médio real por grau de instrução. O cadastro mede o nível de emprego formal no país e 

em 2012 os dados informados pelas empresas demonstram que o salário médio real de 

admissão das mulheres alcançou R$ 917,87, contra 1.067,66 dos homens. Em 2011 esses 

valores eram R$ 874,63 e R$ 1.019,34. Enquanto no feminino o crescimento foi de 4,94%, o 

salário dos homens cresceu 4,74%, ou seja, a relação dos salários entre homens e mulheres 

passou para 85,97%. Em 2012, os rendimentos médios dos homens cresceram 3,35% e os das 

mulheres, 2,62%. A média do que os homens com carteira assinada receberam passou de R$ 

2.177,43, em 2011, para R$ 2.250,40, em 2012. No mesmo período, a média do que 

receberam as mulheres foi de R$ 1.802,97 para R$ 1.850,26. 

 Segundo o CAGED a relação dos salários entre homens e mulheres passou para 

85,97%, com um crescimento de 4,94% no salário das mulheres contra 4,74% aos homens. 

Mesmo com esse avanço, as mulheres ainda são vítimas de preconceito. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) indicam que no Brasil ainda existe diferença 

salarial entre os sexos. O salário das mulheres equivale a 72,3% do salário dos homens. Para 

acabar com essa diferença, foi criado o projeto de Lei (PLC 130/2011) que prevê multa à 

empresa que pagar salário inferior para a mulher quando ela realizar a mesma tarefa que um 

homem. Se aprovada, representará o fim de uma luta (SILVA, 2013). 

Assim, nas ocupações elementares (emprego doméstico, de limpeza e as atividades 

menos qualificadas em diferentes áreas, agricultura, indústria e serviços), a mulher ganha R$ 

567 contra R$ 632 dos homens, valor 11,4% maior que o salário feminino. Entre cargos de 

diretoria e gerência, as mulheres ganham R$ 3.506 contra R$ 4.015 do homem, salário 14,5% 

maior. Somente entre os militares, policiais e bombeiros, a mulher ganha ligeiramente a mais. 



 

7 

E-FACEQ: revista dos discentes da Faculdade Eça de Queirós, ISSN 2238-8605, Ano 3, número 3, maio de 

2014. http://www.faceq.edu.br/e-faceq  

 

A explicação é a baixa presença das mulheres entre os soldados, com salários menores. Na 

proteção social, apesar de estar concentrada em setores mais informais, como o doméstico, 

“não houve diferença relevante entre os resultados deste indicador para os homens (60,6%) e 

para as mulheres (60,4%)” (ALMEIDA, 2012, p. 2). 

Em três setores, a mulher consegue ganhar mais que o homem, mas a explicação é a 

função que ela exerce no segmento. Na indústria extrativa, é minoria nos trabalhos mais 

pesados e que pagam menos. Ficam mais nas seções administrativas, o que explica o salário 

dela ser de R$ 2.500, contra R$ 2.262 dos homens. Na construção civil, ocorre o mesmo 

fenômeno (R$ 1.709 contra R$ 1.031 dos homens), assim como em transporte, armazenagem 

e correio (R$ 1.394 contra R$ 1.390) (ALMEIDA, 2012, p. 2). 

 

Preconceito e discriminação da mulher no mercado de trabalho 

 

Preconceito, nada mais é do que o juízo que fazemos antecipadamente, a forma como 

pensamos diante de situações que não conhecemos verdadeiramente. A discriminação é o 

preconceito sendo colocado em prática, ou seja, se temos uma situação nova e achamos que 

ela não é boa, agimos com preconceito, porém quando resolvemos agir diante dessa mesma 

situação de forma negativa estamos aí discriminando (FERREIRA, 2013). 

 Historicamente, mulheres de todas as classes sociais e idade foram e são 

discriminadas no mercado de trabalho, inicialmente porque eram consideradas inúteis ou 

mesmo frágeis para a maioria dos trabalhos, de por terem o valor de sua mão de obra 

desvalorizada a tal ponto que sequer atendia suas necessidades básicas de uma vida social 

digna, terminando por se esconderem atrás de maridos que de uma forma ou de outra 

pretendiam excluí-las do seio laboral com escusas das mais variadas, como por exemplo, a 

desculpa de que a mulher não precisava ganhar dinheiro (FERREIRA, 2013). 

 Desde o início do processo de inserção da mulher no mercado de trabalho ela vem 

enfrentando preconceitos, sendo discriminada e enfrentando desafios. A experiência do 

mercado de trabalho mudou a vida das mulheres dando-lhes mais liberdade, independência e 

autonomia, mas há muito a ser conquistado. Segundo Willian André (2009), existe um tipo de 

preconceito que está sendo aniquilado a cada dia, mas que sutilmente ainda existe em muitos 

locais e áreas: o preconceito contra a mulher no âmbito profissional em alguns setores, que 

existem cargos específicos para homens, onde a mulher não é capaz de executar. 
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Dependendo da profissão que escolheram, a discriminação contra a mulher tem se 

mostrado mais forte, como tem sido constatado em numerosos estudos e pesquisas. 

Em geral, essa discriminação não é explícita, o que torna mais difícil para as 

mulheres identificá-la e reagir a ela. Invariavelmente a discriminação parte dos 

homens, normalmente, dos colegas de profissão que estão no mesmo nível. Uma das 

causas é o receio de que a colega venha a competir com eles por melhores posições 

na empresa. A minimização desse problema começa primeira pela conscientização 

de que ele existe. É muito comum as mulheres não se darem conta do processo de 

discriminação e reagirem trabalhando mais e mais, o que, por sua vez, alimentará a 

resistência dos colegas. Estão aí os ingredientes para o, atualmente, tão discutido 

assédio moral no trabalho. (LOMBARDI, 2007, p. 4)  

Esse tipo de preconceito é consequência natural do modo de produção capitalista, 

conceitos religiosos e sociais que a mulher sofre no âmbito profissional.  Os múltiplos papéis 

da mulher no lar e na família são constantemente confrontados e lembrados de forma a criar 

obstáculos para que ela tenha um trabalho fora do lar e uma vida independente (ANDRÉ, 

2009).  

A discriminação ao trabalho da mulher é uma realidade no dia-a-dia da mulher que 

trabalha: se não uma realidade presente, há, pelo menos, a ameaça constante da 
discriminação. Seu combate se faz com uma legislação trabalhista eficaz e, acima de 

tudo, com educação formal, para que assim haja o devido respeito às diferenças. 

(CALIL, 2007, p.116)  

 

A desigualdade de gênero começa quando a mulher é considerada como sendo o “sexo 

frágil”. A partir dessa ideologia, a mulher a passa a ser discriminada perante a sociedade, tanto 

no mercado de trabalho, como também no âmbito familiar. Vale ressaltar que no decorrer da 

história, a mulher vem conquistando seu lugar na sociedade, no mundo globalizado. Isso é 

bastante notável no nosso país, por exemplo, quando a primeira mulher assumiu a posse na 

presidência. Entretanto, apesar desses avanços hierárquicos, nossa sociedade ainda tem 

profundas raízes patriarcais, fazendo com que a figura do homem pareça ser superior a da 

mulher. Portanto, a ideia de que o homem desempenha melhor trabalho em determinado 

campo profissional é reflexo dessa cultura patriarcal, embora muitas vezes seja ela disfarçada 

(RIBEIRO, 2013). 

Quando falamos sobre igualdade de gênero, significa dizer que, independente e sexo, 

todo indivíduo tem plena capacidade para exercer a atividade que lhe for concedida, desde 

que haja capacitação para isso. Sendo assim, um homem e uma mulher podem concorrer 

igualmente a uma mesma vaga de trabalho numa empresa para exercer a mesma função, num 

mesmo cargo, por exemplo. Portanto, para sanar a desigualdade de gênero, faz-se necessário 

que haja a mesma capacitação profissional para ambos os sexos. Divulgar a ideia de que a 

mulher é superior ao homem ou vice-versa não é a solução. Antes disso, devemos 
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universalizar os direitos humanos, inclusive o direito ao trabalho digno, segundo a nossa 

constituição (RIBEIRO, 2013). 

A realidade é bem clara, atualmente as mulheres exercem cargos inferiores aos dos 

homens e recebem salários igualmente inferiores. Mesmo quando se ocupam de cargos iguais, 

o salário das mesmas acaba por ser inferior. Apesar de estar consagrado que homens e 

mulheres devem obter as mesmas remunerações no desempenho da mesma função, o que 

acontece é que o difícil acesso feminino a cargos de topo, com salários mais elevados leva a 

que se possam observar diferenças claras na distribuição do rendimento (MENDONÇA, 

2011). 

A segregação ocupacional define-se pelo modo como os homens e as mulheres são 

distribuídos pelos diferentes tipos de emprego (Indústria, Construção, Comércio, Serviços 

Prestados para Empresas, Administração Pública, Serviços Domésticos e Outros Serviços). A 

verdade é que às mulheres cabe o desempenho de funções onde a força física não seja exigida, 

onde o poder da sedução possa ser usado, e onde os seus cuidados possam ser aplicados. 

Posto isto, no mercado de trabalho o desempenho das mulheres é mais evidente nas áreas dos 

serviços e educação (MENDONÇA, 2011). 

Entretanto, merece destaque o fato de que os homens predominam em quase todos os 

postos de trabalho, especialmente naqueles que costumam fornecer as melhores condições e 

remuneração. As mulheres ocupam em menor número os postos de trabalho mais valorizados 

(logo conferidos aos homens em larga escala), com destaque para a Construção (apenas 

6,10% em 2011), Comércio e Serviços para Empresas, nos quais a desigualdade de proporção 

entre homens e mulheres existe, mas não é tão grande quanto nos demais grupamentos, e 

tende ao equilíbrio;  Administração Pública, que é ocupada principalmente por mulheres em 

maior número pois seu Acessado depende mais de concursos públicos que de valorização do 

trabalho segundo o gênero, e os Serviços Domésticos (94,8% em 2011), que historicamente 

têm sido desenvolvidos por mulheres em virtude de sua associação aos papéis de maternidade, 

cuidado e “donas” do lar (RODRIGUES, 2012). 

Até em termos de desemprego existem diferenças entre os homens e as mulheres. Este 

fenômeno é mais predominante nas mulheres, uma vez que as mesmas têm maior dificuldade 

em se empregar. Na verdade, a maioria dos empregadores prefere empregar os homens, isto 

porque são as mulheres que mais necessitam de faltar ao emprego quando os filhos ficam 

doentes ou quando precisam de algo. A realidade é que as mulheres, comparativamente aos 
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homens, são vistas como menos lucrativas aos olhos daqueles que empregam. Esta 

representação social surge logo do fato de serem as mulheres a engravidar e a necessitar de 

uma extensa licença de maternidade (MENDONÇA, 2011). 

Desemprego de longa duração é socialmente associado aos homens. Uma mulher 

desempregada há muito tempo é vista como doméstica. Assim, nas mulheres o desemprego de 

longa duração acaba por ser encarado como domesticidade (MENDONÇA, 2011). A 

sociedade tem que vencer os preconceitos embutidos ao longo dos anos, seja pela cultura ou 

herança econômica, que desfavorece o papel da mulher no contexto geral, de modo a dar 

liberdade e direitos a todos, seja homens ou mulheres, seja no próprio lar como no trabalho 

(ANDRÉ, 2009). 

 

Liderança 

 

Chiavenato (1999) escreve que liderança é um fenômeno que ocorre exclusivamente 

em grupos sociais. Ele afirma:  

Podemos definir liderança como uma influência interpessoal exercida numa situação 

dirigida através do processo de comunicação humana com objetivos específicos. Os 

elementos que caracterizam a liderança são, portanto, quatro: a influência, a 

situação, o processo de comunicação e os objetivos a alcançar. (CHIAVENATO, 

1999, p. 558)  

 

Sendo a liderança uma influência interpessoal, cabe aqui explicar o que é influência: 

“uma força psicológica, uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de modo a 

modificar o comportamento de outra, de algum modo intencional” (CHIAVENATO, 1999, p. 

558). Geralmente, a influência envolve conceitos como poder e autoridade, abrangendo todas 

as maneiras pelas quais introduzem mudanças no comportamento de pessoas ou de grupos de 

pessoas. É muito importante para o profissional se sentir importante para a empresa. O prazer 

de exercer sua função vem com um elogio, uma promoção, uma homenagem, coisas que 

fazem o ser humano se sentir bem consigo mesmo e com seu trabalho. E essas são atribuições 

de um líder e para isso é imprescindível que este entenda o comportamento dos integrantes de 

sua equipe, tornando-se, desta forma, mais fácil à tarefa de influenciá-los objetivando o 

alcance das metas organizacionais (MEDEIROS, 2000, p. 55). 

A maneira de o líder agir e se relacionar com seus subordinados imediatos interfere no 

ambiente organizacional, pois as pessoas vão adotar determinados comportamentos em 

função da maneira que o líder atua. Segundo Maxwell, “o que você realiza é determinado por 
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sua capacidade de liderar os outros” (MAXWELL, 2007, p. 25). O caráter e a personalidade 

do líder são o ponto central. O que ele é e não exatamente o que ele faz, é que deve ser levado 

em consideração. Fazer você aprende no dia-a-dia das organizações.  

O líder deve se guiar pelo trabalho em equipe, pois é nelas que se destacam as 

diferenças individuais. O trabalho do líder é conduzir as pessoas e administrar suas 

diferenças, pois cada indivíduo tem aspirações pessoais, preferências e características de 

personalidade e objetivos distintos. Segundo Chiavenato (1999): “para ser bem sucedido, o 

líder deve saber lidar com os aspectos relativos à comunicação, relações interpessoais, 

trabalho em equipe e dinâmica de grupo” (CHIAVENATO,1999, p. 88). 

Maxwell (2007) destaca a importância da equipe da seguinte forma:  

Em minhas organizações, não tenho funcionários. Tenho colegas. Sim, pago as 

pessoas e ofereço benefícios a elas. Mas as pessoas não trabalham para mim. Elas 

trabalham comigo. Trabalhamos juntos para concretizar a visão. Sem elas, eu não 

posso vencer. Sem mim, elas não podem vencer. Somos uma equipe. Atingimos 
nossos objetivos juntos. Precisamos uns dos outros. Se não precisarmos então um de 

nós está no lugar errado. (MAXWELL, 2007, p. 331) 

 

Liderar de forma coerente não é conseguir resultados através das pessoas, mas com as 

pessoas. Quando falamos em liderança é comum pensarmos nas imagens de grandes líderes. 

E, na maioria das vezes, eles são homens. Preconceito ou o resultado de anos e anos da 

presença masculina em grandes cargos e em papéis de liderança. Atualmente a presença 

feminina no mercado de trabalho só tem aumentado. E nada mais natural do que encontrá-las 

atuando como líderes. Desde posições de líderes de equipes até presidentes de grandes 

corporações. E, por isso, precisamos entender como essa liderança é exercida, afinal homens e 

mulheres possuem características diferentes que influenciam no método de liderança de cada 

um (JORDÃO, 2012). 

As mulheres, em sua maioria, são profissionais atentas aos detalhes de cada situação, 

fazendo com que elas tenham uma visão ampla da empresa. Em função de suas características 

pessoais, costumam ser bem sucedidas nos processos de comunicação e de negociação. Por 

terem uma jornada dupla de trabalho (aquele exercido no emprego e aquele dentro de casa), as 

mulheres conseguem ser mais flexíveis no ambiente corporativo e ainda fazer diversas 

atividades ao mesmo tempo. E, usando seu instinto maternal, conseguem obter melhores 

resultados com as pessoas (JORDÃO, 2012). 

Mesmo com tantos pontos positivos, a liderança feminina ainda é vista com maus 

olhos, por muitas pessoas.  Até hoje há homens que não admitem serem liderados por uma 
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mulher. O ideal nessas situações é mostrar o quanto elas também são competentes e os 

benefícios que trarão para a empresa. E para acabar com os preconceitos, o ideal é deixar 

claro que na empresa há lugar para todos e que a diversidade de profissionais, independente 

do cargo ou função que exercem, é um diferencial no meio empresarial. Afinal, todos nós 

temos características que podem ser consideradas como pontos fracos, mas também temos 

outras que são pontos fortes. O essencial é mantermos o equilíbrio no ambiente de trabalho 

(JORDÃO, 2012). 

Segundo Kets de Vries (1997), acredita-se que as novas regras do mundo nos negócios 

buscam as habilidades mais competitivas do mercado de trabalho e com isso faz que as 

mulheres estejam à frente para melhor representar essas organizações.  Já na concepção de 

Drucker (1996), as mulheres líderes se desdobram em características como: 

São dotadas de humor e humildade, tratando com igualdade as pessoas nas 

organizações - sorrindo ao mesmo tempo em que dão pontapés. São honestas em 

relação as suas próprias fraquezas e sinceras para melhorá-las. Possuem capacidade 

de respeitar seus adversários aprendendo com eles. São pró-ativas, determinando 

uma meta clara para seu objetivo. (DRUCKER, 1996, p. 205)  

 

Segundo artigo publicado por Salvo (2012) as empresas estão atualmente dando muito 

mais oportunidades de liderança para o sexo feminino do que há dez anos. Essa mudança de 

conceito vem acontecendo em pequenas doses, mesmo assim é muito perceptível, pois em 

quase todas as empresas nacionais vemos mulheres em cargos executivos. As equipes também 

estão se adaptando a essa mudança, já que as características dos sexos são muito diferentes. 

Consequentemente, isso leva o subordinado a ter cautela nas atitudes, analisar o terreno antes 

de se expressar ou tomar alguma decisão. A mulher está sendo vista hoje como uma 

concorrente de peso nas promoções e admissões. Nunca se viu, no mundo corporativo, uma 

briga tão acirrada entre homens e mulheres (SALVO, 2012). 

Existem diferenças nas atitudes e ações que são muito visíveis para quem teve a 

oportunidade de trabalhar com ambos os sexos: 

[1] Na tomada de decisão 

[2] Na contratação, promoção ou demissão de pessoas. 

[3] Na criação de projetos 

[4] Na estética de uma apresentação e definição de treinamentos 

[5] Na estatégia criada para o setor 

[6] No planejamento organizacional. (SALVO, 2012) 
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   Dos pontos citados, nenhum deve ser definido como vantagem ou desvantagem. 

Cada empresa tem sua característica e sabe muito bem quem deve contratar ou promover para 

um cargo executivo. Existem organizações nas quais um homem jamais daria certo e outras 

em que não há espaço para as mulheres (SALVO, 2012). 

 

Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo foi realizada no 1º semestre de 2013, com os alunos do 5º, 6º e 7º 

semestres de Administração da Faculdade Eça de Queirós que está localizada no município de 

Jandira, São Paulo. De acordo com dados coletados no site da faculdade <www.face.edu.br> 

seu histórico baseia-se no ideal de trabalho e esforço contínuo do mantenedor que, acreditou, 

firmemente, no processo de crescimento do ser humano por meio da educação, em especial, 

da educação superior. 

A implantação da faculdade no município de Jandira foi feita levando-se em 

consideração sua população e sua carência em ensino superior. Assim, a instalação da FACEQ 

contribui com o desenvolvimento do potencial da população local através de uma formação 

superior de qualidade que a habilita à profissionalização com sucesso e, desta forma, contribui 

com o crescimento econômico, social e cultural do município.  

A faculdade tem como missão proporcionar condições para que os graduandos se 

habilitem ao exercício profissional pleno, universal e contínuo nas atividades educacionais e 

de negócios, respeitando a legislação vigente e executando o papel metodológico e 

pedagógico de pesquisar, estimulando a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo dentro de uma visão empreendedora. 

A instituição tem por objetivo:  

I – buscar permanentemente a qualidade de ensino, na introdução ao universo da 

pesquisa e na extensão dentro dos padrões éticos e filosóficos da FACEQ;  

II – formar profissionais empreendedores através do ensino e da extensão, que possam 

provocar mudanças e atuar como gestores de sistemas organizacionais participando do 

desenvolvimento da sociedade brasileira;  

III – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

comunicando o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação, 

relacionadas com as disciplinas e os objetivos de seus cursos, além de outros de interesse da 

comunidade;  
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IV – estar comprometido com a comunidade e seu desenvolvimento através de 

serviços especializados e parcerias, compartilhando trabalho e ensino, em uma relação de 

reciprocidade;  

V – realizar a extensão, aberta a participação da população, para divulgar as 

conquistas e benefícios gerados na instituição, resultantes da criação cultural e da pesquisa e 

tecnológica;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas internacionais do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, introduzindo a compreensão dos direitos e deveres da 

pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a 

comunidade.  

A meta da faculdade é instalar não mais uma Faculdade, mas instalar uma Faculdade 

capaz de responder questões sociais e aos problemas regionais, e também consiste em abrir 

cursos de Pós-Graduação nas áreas relacionadas à graduação, proporcionando aos egressos a 

continuidade dos estudos, bem como sua especialização com locais adequados para a 

realização dos cursos e programas de parcerias e convênios com empresas.  

A instituição tem como responsabilidade social desenvolver a consciência profissional 

de modo a buscar o exercício da ética, do respeito e da virtude nos diferentes contextos 

sociais, tendo em vista os desafios colocados para o Ensino Superior no sentido de interferir 

positivamente, apresentando soluções adequadas aos problemas com os quais a sociedade 

convive ainda no presente século, corresponde ao princípio da responsabilidade social 

assumido pela Instituição.  

A responsabilidade social da FACEQ funde-se ao conceito proposto em sua missão 

que consiste em oferecer educação superior de qualidade, contribuindo para a formação do 

aluno como ser humano integral, tanto no aspecto profissional quanto pessoal, nas áreas de 

atuação da Instituição, orientada para um comportamento voltado à cidadania e à ética.  

Dentre os Programas de Responsabilidade da FACEQ destacamos os já existentes: 

Projeto Novo Alvorecer, atendendo crianças e adolescentes da região, proporcionando aulas 

de Informática e sessão cinema. Projeto Trote Solidário, no qual a cada início de semestre 

letivo, os alunos se organizam para arrecadação de alimentos não perecíveis a fim de doá-los 

para instituições assistenciais. Projeto Dia do Ensino Responsável, que consiste na oferta de 

diversos serviços à comunidade num único dia. Declaração Solidária de Imposto de Renda, 

que consiste no auxílio e preenchimento de declarações de Imposto de Renda.  
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A pesquisa 

 

Como esclarecido anteriormente, a pesquisa foi realizada com alunos do 5°, 6° e 7° 

semestres do curso de Administração.  Foram distribuídos 50 questionários entre os referidos 

alunos, porém retornaram apenas 29, sendo treze mulheres e dezesseis homens. A faixa etária 

dos pesquisados varia entre 18 e trinta e oito anos, sendo 12 pessoas entre 18 e 28 anos; 14 

pessoas entre 29 e 38 anos, e 3 pessoas acima de 39 anos. 55,17/% dos pesquisados são 

solteiros. Em relação ao grau de instrução, 93,10 % dos pesquisados possuem curso superior, 

89,65% pretendem continuar os estudos e trabalham, atualmente. Quanto à renda mensal 3,45 

recebem até 672 reais; 65,52 recebem entre 700 a 2500 reais e 31,03 recebem acima de R$ 

3000,00. 

De acordo com a pesquisa realizada, das treze mulheres pesquisadas quatro ocupam 

cargo de liderança. Segundo artigo publicado por Salvo (2012) as empresas estão atualmente 

dando muito mais oportunidades de liderança para o sexo feminino do que há dez anos. A 

mulher está sendo vista hoje como uma concorrente de peso nas promoções e admissões. 

68,96 % dos pesquisados responderam que as mulheres como líderes são tratadas com o 

mesmo respeito que um líder do sexo masculino. Mas, segundo Jordão (2012), a liderança 

feminina ainda é vista com maus olhos, por muitas pessoas.  Até hoje, há homens que não 

admitem serem liderados por uma mulher. O ideal nessas situações é mostrar o quanto elas 

também são competentes e os benefícios que trarão para a empresa e para acabar com os 

preconceitos, o ideal é deixar claro que, na empresa, há lugar para todos. Conforme dados da 

pesquisa, 75,86 % dos pesquisados acreditam que existe discriminação contra a mulher no 

mercado de trabalho. Callil (2007) diz que a discriminação ao trabalho é uma realidade no 

dia-a-dia da mulher que trabalha. 

Na opinião da maioria dos pesquisados, não existe diferença salarial entre homens e 

mulheres, mas segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) ainda 

existem diferença salarial entre os sexos. O salário das mulheres equivale a 72,3% do salário 

dos homens, mesmo tendo elas um grau de instrução mais alto e exercendo as mesmas 

funções que seus colegas do sexo masculino. 
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Considerações finais 

 

Por meio do desenvolvimento deste trabalho conseguimos entender melhor o 

desempenho das mulheres e a sua busca contínua por igualdade. Hoje, seu perfil profissional é 

muito diferente em comparação ao século passado. Elas, além de desempenharem um ótimo 

trabalho profissional, não deixaram de ser mães, esposas e donas de casa; porém, isso não 

basta. Percebemos que mesmo desempenhando um trabalho produtivo dentro das 

organizações e buscando cada vez mais melhorar seus conhecimentos para desempenhar um 

trabalho com excelência, não é o suficiente para alcançar a igualdade profissional e salarial. 

Na pesquisa realizada, 82,75 % dos pesquisados acreditam que não existe diferença 

salarial, mas segundo dados do IBGE esta diferença ainda existe, pois o salário feminino 

corresponde a 72,3% do salário masculino, confirmando a primeira hipótese abordada sobre a 

capacidade profissional igual e salários menores. A pesquisa também nos mostra que as 

mulheres possuem as mesmas capacidades profissionais que os homens, mas apesar disso 

ainda sofrem com a discriminação, sendo que 75,86% dos pesquisados confirmam a hipótese 

abordada, comprovando que as mulheres se destacam em cargos de grande confiança e têm 

mais habilidades para realizar várias atividades ao mesmo tempo. 

Em relação à liderança feminina, os dados obtidos mostram que 68,96% dos 

pesquisados acreditam que a mulher é tratada com o mesmo respeito que o líder do sexo 

masculino, mas essa aceitação é mais positiva em áreas que são culturalmente consideradas de 

gênero feminino, como a educação e a saúde. Os dados levantados não confirmaram a terceira 

hipótese que afirmava que uma líder mulher não é tratada com o mesmo respeito que um líder 

do sexo masculino.  Mesmo com as mulheres se destacando nas organizações, a desigualdade 

salarial e o preconceito profissional e de gênero ainda estão presentes na sociedade. Depois de 

tanto lutar para conseguir espaço no mercado de trabalho, agora o desafio das mulheres é se 

unir para lutar e reverter o quadro da desigualdade salarial entre homens e mulheres. 
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