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INTRODUÇÃO:

O projeto busca o entendimento sobre os obstáculos e as questões relacionadas às mulheres

em cargos de lideranças, pois é vista a importância diante de uma sociedade machista, patriarcal e

com estereótipo de gênero é possível analisar o impacto disso dentro do ambiente profissional.

Diante disso, para o desenvolvimento deste foi notada necessidade das mulheres líderes de se

adaptarem a esse meio hostil com diversos obstáculos. Havendo a divisão de duas formas de poder:

poder “sobre” e o poder “com”, sendo que o primeiro é definido a partir da construção patriarcal

trazendo seu significado de poder em que há o que ganha e o que perde. Já o poder “com” traz um

significado que não está necessariamente vinculada com alguém perdendo ou ganhando, mas sim,

está relacionada a um poder a partir de uma causa em comum, pois sabendo das dificuldades

enfrentadas devido às estruturas sociais e culturais dentro do ambiente de trabalho. Além disso, é

possível abordar o assunto também analisando os fenômenos queen bee e sisterhood e seus impactos

nas carreiras femininas.

Alguns autores trouxeram em seus artigos abordagens que permitem uma reflexão sobre o

tema, sendo exemplo destes, Patricia Henderson, Marcos Ferreira e Joel Dutra, os quais realizaram

uma análise sobre “As barreiras para a ascensão da mulher a posições hierárquicas: um estudo sob a

óptica da gestão da diversidade no brasil” mostrando uma visão diante da liderança feminina e a

mulher no ambiente profissional, além disso, relatando sobre a relação entre as organizações e as

sociedades as quais estas pertencem.

Junto a isso, o autor Eduardo Melero em seu artigo “Are workplaces with many women in

management run differently?” mostra pontos importantes sobre essa relação entre a forma de liderar e

o desenvolvimento organizacional. Relatando assim, uma tendência de crescimento de diferentes

práticas sendo implementadas no ambiente profissional, junto a isso, o estudo “Poder e liderança de

mulheres nas organizações de trabalho” relata que algumas habilidades e características ditas como
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femininas vem se tornando cada vez mais elementos diferenciais para o sucesso organizacional,

dando exemplos como a paciência no processo de desenvolvimento de relacionamentos e

comunicação (KANAN, 2010, p. 250). Isso vem ocorrendo visto a inserção de mulheres em cargos de

gerência, as quais trazem suas preferências profissionais para o ambiente de trabalho, a partir disso,

as perspectivas das lideranças femininas tendem a trazer cada vez mais, para dentro de suas

gerências, questões relevantes que são baseadas em seus julgamentos, visto o que passam, e o que

já passaram, durante as suas trajetórias de carreira, consequentemente, abordando o assunto da

desigualdade de gênero de forma mais direta e, possivelmente, efetiva para trazer ações que trazem

resultados positivos, podendo diminuir as barreiras e os obstáculos para as mulheres no ambiente

profissional.

A partir disso, o estudo visa a identificação das possíveis percepções de funcionárias, as quais

estão sob gestão de uma mulher, trazendo uma análise sobre os modos de liderança em que estão

sujeitas. Diante disso, pretende-se possibilitar um entendimento referente às diferenças entre liderança

de homens e mulheres, além disso, as relações dessas diferenças com os obstáculos de carreira para

as mulheres, mostrando o impacto do ambiente profissional sobre as mulheres, tanto funcionárias,

quanto gerentes.

METODOLOGIA:

A pesquisa visa análise a partir de estudo sobre um questionário, o qual tem objetivo de trazer

novas perspectivas, além disso, de buscar por mais informações sobre o assunto, visto que o tema a

partir da visão das funcionárias, e não das líderes, é pouco explorado pela literatura. Inicialmente, foi

estruturado e divulgado um formulário a fim de adquirir respostas de, pelo menos, 100 jovens

funcionárias que estão subordinadas a uma mulher, podendo aumentar conforme a necessidade da

pesquisa a fim de compreender a visão destas diante de um ambiente de trabalho com liderança

feminina. Diante deste, o objetivo é o entendimento de questões como: os obstáculos para as

funcionárias em um ambiente de trabalho de liderança feminina, as oportunidades de crescimento

profissional nesse ambiente, além disso, os modos de gerência relacionando-os com os tipos de poder

“com” e “sobre”.

Após realizada a coleta das informações, serão analisadas a partir de uma perspectiva

vinculada à estruturação atual da sociedade, previamente estudada, a fim de construir um

embasamento teórico que possibilite o entendimento de questões relacionadas à desigualdade de

gênero e, junto a isso, o seu vínculo com o ambiente de trabalho e a liderança feminina. Desse modo,

por ser uma pesquisa de análise social, esta visa uma compreensão de natureza qualitativa, com o

intuito de responder e entender esse ambiente organizacional guiado pelo projeto.

A partir do estudo realizado até o momento, foi notada a importância do aprofundamento do

assunto sobre as perspectivas de fenômenos que se tornam cada vez mais frequentes no ambiente

profissional, o qual apresenta uma liderança feminina sob funcionárias mulheres. O assunto é

relevante para que possa ser entendido as possíveis formas de relacionamentos entre mulheres no

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



ambiente de trabalho e trazendo maior compreensão visto a relação com as barreiras nas carreiras

femininas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Já houve o envio e a divulgação do formulário para a aquisição de respostas do público alvo

específico, jovens funcionárias que estão no início da carreira e que possuem líderes mulheres em seu

ambiente de trabalho. Atualmente, foram recebidas 74 respostas, desse modo, estamos buscando

mais pessoas que abrangem o projeto a fim de obter informações válidas para uma análise mais

aprofundada sobre o assunto abordado na pesquisa.

Diante disso, também foi feito o estudo e as leituras sobre o tema, visando maior embasamento

na execução tanto do próprio questionário quanto para sua análise posteriormente. Assim, ampliando o

repertório para a execução de uma perspectiva minuciosa sobre os impactos da desigualdade de

gênero dentro do ambiente profissional, visto a liderança feminina e a atuação de mulheres no

mercado de trabalho.

CONCLUSÕES:

Ao analisar o tema abordando a perspectiva das funcionárias, será possível esclarecer o

impacto diante dos fenômenos Queen Bee e Sisterhood, além de estudar sobre a proporção e a

recorrência destes no ambiente profissional. Sendo assim, interessante para projetos futuros que

abordarão sobre as relações hierárquicas femininas dentro do ambiente de trabalho, junto a isso, uma

visão mais analítica sobre os impactos da desigualdade de gênero e imposições sociais no âmbito

profissional, visto uma liderança feminina.
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