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RESUMO 
 

A mulher durante início da história da sociedade humana até o final do sec. XX foi considerada 
inferior ao homem e apta apenas ao trabalho do lar. Com os direitos, adquiridos de lá para cá, o sexo 
feminino começou a fazer parte das organizações. Atualmente muitas estão em cargo de liderança. A 
partir disto, o presente artigo busca demonstrar se existe um modelo de liderança feminina. O estudo 
pretende contribuir para a percepção das empresas diante da crescente participação das mulheres 
como líderes. O trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica qualitativa, em que se fez uso 
de materiais bibliográficos, por meio de leitura exploratória de artigos, livros, teses e normas. Com 
base nos estudos realizados para este artigo constatou que frequentemente, as mulheres são mais 
intuitivas, ágeis, eficientes e são inclinadas a influenciar seus colaboradores, requisitos de um bom 
líder. 

 
Palavras chave: evolução feminina, liderança feminina, mercado de trabalho. 
Linha de Pesquisa: Liderança. 

 
 

ABSTRACT 
 
The woman was considered inferior to the man and fit only for housework until the century XX. With 
the rights, acquired over the years, women began to be part of the organizations. Many are currently 
in leadership positions. From this, the present article seeks to demonstrate if there is a female 
leadership model. The study aims to contribute to the perception of companies facing the increasing 
participation of women as leaders. The work was performed through qualitative bibliographic research, 
which made use of bibliographic materials, through exploratory reading of articles, books, theses and 
norms. Based on the studies done for the article, women are more intuitive, agile, efficient and are 
inclined to influence their collaborators, requirements of a good leader. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Inicialmente a sociedade era regida pelo paradigma onde mulheres eram 

consideradas seres “frágeis” e incapazes de liderar até mesmo o próprio lar. A partir 

deste contexto a mulher viu a necessidade de adquirir sua independência. O 

ingresso na política e no meio corporativo veio através de manifestações de 

mulheres que almejavam a igualdade de gêneros, que ficaram conhecidas na 

história como feministas (ANDRADE, LEAL e LIMA, 2013). 

As mulheres ainda não conseguiram se desprender totalmente da condição 

que foi imposta a elas, por isso ainda buscam e lutam para alcançar os direitos que 

merecem. Elas representam um novo modelo de gestão que vem crescendo de 

forma exponencial dentro das organizações do Brasil e do mundo. Já são maioria 

dentro das salas de aula e crescem sua participação dentro das empresas. 

(ANDRADE, LEAL, LIMA, 2013; SCHLICKMANN, 2013). 

Diante da ocorrência da ascensão nas organizações privadas, o presente 

artigo busca responder ao seguinte questionamento: pode-se alegar que existe um 

modelo de liderança feminina? Pensando nisso foram criadas as seguintes 

hipóteses: mulheres são mais abertas a trabalharem em equipe? O sexo feminino é 

mais intuito? As mulheres encontram mais desafios para exercer o cargo de 

liderança? 

O estudo pretende contribuir para a percepção das empresas diante da 

crescente participação das mulheres como líderes, que está acontecendo no país e 

no mundo, e que vem ganhando força nas organizações privadas. Busca mostrar 

como se deu a entrada da mulher no mercado de trabalho, abordando como a 

mulher se destacou na última década em posições de liderança e que tem sido 

avaliado por muitos estudiosos da área como diferencial de sucesso para as 

empresas. 

O presente artigo tem como objetivo geral: Analisar como a mulher 

desempenha como líder de uma organização. E como objetivos específicos: 

Investigar sobre metodos de abordagem feminina; Discutir sobre a conceituação de 



 

 

liderança; Expor como a mulher rompeu a cultura de doméstica e conseguiu 

destaque ao liderar. 

Foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

analisando entre os materiais escolhidos através da leitura exploratória. O trabalho 

de investigação consistiu em conhecer de forma critica as contribuições cientificas já 

publicadas em artigo, livros impressos e eletrônicos, além de dissertação de 

mestrado. As bases de dados pesquisadas foram SciELO e Google Acadêmico para 

a pesquisa de artigos científicos utilizando as palavras chaves: liderança feminina, 

mercado de trabalho e evolução feminina. 

Seguiu-se uma ordem cronológica, foram selecionados artigos publicados 

entre 1932 e 2018, possibilitando um plano de leitura bem elaborado, estruturado, 

reunindo os conhecimentos produzidos pelos autores selecionados, assim como da 

legislação pertinente. 

 

 

2. A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Durante grande parte da história, a mulher teve um papel bem diferente do 

homem na sociedade, ela era responsável por cuidar da casa e dos filhos enquanto 

o homem ficava encarregado de cuidar dos negócios e sustentar sua família. Era 

considerada frágil e incapaz de liderar um grupo familiar, o homem recebeu esse 

papel de líder devido a sua força física superior e autoridade. Elas não tinham o 

direito de trabalhar, tinham ainda menos direito de ganhar seu próprio dinheiro e de 

envolver-se nas deliberações sociais (ANDRADE, LEAL, LIMA, 2013; 

SCHLICKMANN, 2013). 

Segundo Probst (2003) durante os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), as fábricas e comércios foram fechados por falta de mão de obra, mas 

com a necessidade de produzir alimentos, roupas e armamentos, as fábricas tiveram 

que voltar a funcionar, com a utilização da mão de obra feminina. Muitos homens 

morreram pelo país na guerra. Alguns dos que sobreviventes ficaram inaptos a 

retornar ao trabalho. Foi quando as mulheres se viram na responsabilidade de deixar 



 

 

o lar e a família para buscar trabalho e sustento que anteriormente era fornecido por 

seus esposos. Deste modo, a mulher começou a ser visualizada como uma pessoa 

apta a trabalhar fora de casa (PROBST, 2003; SCHLICKMANN, 2013). 

Com a chegada do sec. XIX veio o avanço tecnológico e o intenso aumento 

de máquinas, por isso, a maior parte da da mão-de-obra feminina foi deslocada para 

as indústrias. (PROBST, 2003). No começo da industrialização, as operárias sofriam 

diversos tipos de abusos e explorações pelas empresas e pela ausência de leis que 

lhes garantissem dignidade trabalhista (SANTOS; SOUZA, 2014).  

Um grande marco na luta das mulheres no mercado de trabalho veio com o 

acontecimento do dia 08 de março de 1857, onde operárias de uma fábrica têxtil, 

situada em Nova Iorque (EUA), realizavam uma grande paralização em prol de 

melhores condições de trabalho. Como meio de punição pela greve, as mulheres 

foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada e cerca de 130 trabalhadoras 

morreram no ocorrido (ANDRADE; LEAL; LIMA, 2013). 

Garaudy (1982, p. 51), lembra que: 

 

 

É preciso não mais privar a humanidade dessa metade dela própria, 
justamente a que conservou e viveu o valor da vida através da violência, da 
opressão, do egoísmo e do ódio que marcaram a história de todos os povos 
e sua própria história. 

 

 

Com o estabelecimento do sistema capitalista no Brasil, foram criadas 

algumas leis para ajudar a mulher. Ainda com esse avanço, algumas formas de 

exploração se mantiveram por muitos anos, como, grandes desigualdades salariais 

e jornadas de trabalho entre 14 e 18 horas. A desculpa para isto, se dava pelo fato 

de que o homem já trabalhava para sustentar a família, então não havia 

necessidade de a mulher receber o mesmo valor (SANTOS; SOUZA, 2014). Mas em 

17 de maio de 1932, de acordo com o Decreto nº 21.417-A, artigo 1, da Legislação 

ficou estabelecido que: “Sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor 

correspondente salário igual” (BRASIL, 1932). 



 

 

Os avanços não se deram apenas no mercado de trabalho, mas também na 

política. Foi durante o governo de Getúlio Vargas, em 1932 que as mulheres 

adquiriram o direito ao voto no Brasil. Através do Decreto nº 21.076 no artigo 2º, de 

24 de fevereiro de 1932. “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de 

sexo, alistado na forma deste Código.” (ANDRADE; LEAL; LIMA, 2013). 

Segundo Probst (2003), as causas contribuintes para o crescimento da 

atuação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, foram: A taxa de 

fecundidade no Brasil, em 1950 era de 6,2 filhos por mulher. Segundo o IBGE 

(2013), em 2013 caiu para 1,77 por mulher. Presume-se que quanto menor a 

quantidade de filhos mas fácil é se adaptar ao papel de mãe e trabalhadora, 

prosperando nas funções que os empregos oferecem. O crescimento no nível de 

ensino para mulheres, ajudou-as a entrarem no mercado de trabalho. 

O sexo feminino conquista todos os dias um pouco mais de cargos em 

diversas áreas, tornam-se grandes gestoras, colaboradoras e líderes de grandes 

organizações. Mas, mesmo com todas estas conquistas das mulheres no mercado, 

elas estão em desvantagens em relação ao sexo masculino, pois ainda existe 

preconceitos, desigualdade salariais e discriminações entre os sexos (PROBST, 

2003; SANTOS; SOUZA, 2014). 

De acordo com Eluf apud Pinsky (2011), mulheres e homens são distintos 

fisicamente, mas são intelectualmente iguais. A luta para ser vista como capaz de ter 

seu próprio sustento e até de todos os seus familiares, vem de muito tempo atrás. A 

autora Schlickmann (2013, p. 10), sustenta que “As mulheres não podem mais ser 

prejudicadas por serem diferentes biologicamente; as oportunidades precisam ser 

dadas a todos independentemente do sexo de cada um”. Com a evolução vivida 

pela sociedade, a mulher foi construindo o seu próprio espaço dentro do mercado de 

trabalho. Alcançou posições de liderança dentro das empresas e no contexto 

político, chegando ao poder em diversos lugares do mundo.  (CARDOSO, et al, 

2009). 

 

 

2.1 Liderança 

 



 

 

O sucesso de uma organização está diretamente relacionado à capacidade 

de influência que seus gestores exercem sobre os demais colaboradores, e o 

principal elemento que caracteriza esse processo é a liderança. A liderança está 

presente nos mais diferentes níveis hierárquicos dentro de uma organização, 

independentemente de qual for o nível de planejamento, os líderes são responsáveis 

pela persuasão e obtenção dos resultados de suas equipes. (ANDRADE; LEAL; 

LIMA, 2013). 

Rodrigues (2005), acredita que liderança pode ser conceituado em: fazer os 

indivíduos atingirem seu potencial máximo. O que, segundo Schlickmann (2013), 

não é simples, já que geralmente a população faz uso de 5 a 10% do seu potencial 

para realizar tarefas do dia-a-dia. Fazendo com que o líder tenha que estimular, 

fortalecer e encorajar o maior uso deste potencial em seus funcionários, para que 

consigam alcançar suas metas.  

Selznick (1971), declara que liderar é uma função determinada a satisfazer as 

carências de um contexto social. Chiavenato (1999, p. 558), concorda e escreve que 

liderança é um acontecimento que ocorre somente em grupos sociais. Ele afirma 

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

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

O líder deve trabalhar em equipe, pois é ali que se ressaltam as distinções 

individuais. A tarefa do líder é dirigir os indivíduos e gerenciar essas desigualdades, 

pois cada pessoa conta com metas pessoais e preferências distintas. 

(CHIAVENATO, 1999). 

De acordo com a pesquisa International Business Report (IBR) - Women in 

Business, realizada em 36 países em 2016. Uma das partes do estudo investigou as 

opiniões de homens e mulheres sobre as principais competências do bom líder. 

Saber delegar funções é o mais importante para os dois gêneros, mas sobretudo 

para as mulheres: para 56,7% das consultadas essa é a principal competência, 

contra 42,2%, no caso dos homens.  Confiar em si próprio vem na sequência, tanto 

para elas (53,3%) quanto para eles (37,8%). Em terceiro lugar vem a capacidade de 

resolver conflitos: para 33,3% das mulheres e para 35,6% dos homens. Como 

mostra a seguir figura 01. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Principais competências de um bom líder. 

 
Fonte: adaptado de International Business Report – Women in Business (2016). 

Com base na pesquisa realizada notasse que as mulheres optam por 

precaver do que remediar, assim delegando funções e mantendo a sua auto 

confiança. Assim as mulheres geraram menos conflitos com seus colaboradores. 

 

 

2.1.1 Liderança feminina  

 

Em busca de sua crescente ascensão no mercado de trabalho, a mulher não 

estava satisfeita em apenas ocupar parcelas dos cargos nas empresas, o objetivo 



 

 

principal era alcançar o topo, possuir cargos de grande destaque dentro das 

organizações, serem grandes líderes (ANDRADE; LEAL; LIMA, 2013). 

 Botelho (2008), explica que o sexo feminino apresenta características 

importantes para o novo padrão organizacional que é fundamentado na sabedoria 

humana. Este novo modelo de liderança valoriza atributos como intuição, empatia, 

tolerância, eficiência para trabalhar em grupos e gerenciar as diversidades, estas 

são qualidades comumente relacionados as mulheres. O percurso de mulheres no 

ramo profissional não ocorreu de modo sereno e simples, este foi pautado por lutas 

e desejos para vencer os empecilhos que atrapalhavam suas carreiras, algumas 

dessas barreias foram e são a decisão por ter filhos, dupla jornada de trabalho, nível 

de ensino, preconceito de sexo e muitos outros. Para Probst (2003), as mulheres 

dedicam-se tanto ao trabalho quanto o homem e, quando voltam para casa, 

dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico.  

Fonseca (2013), também acredita que as novas normas do mercado de 

trabalho procuram por capacidades mais competitivas do mundo dos negócios o que 

fazem que as mulheres sejam mais aptas a gerir essas organizações. Verifica-se, 

também, que a mulher desempenha um papel fundamental em qualquer ambiente 

social, seja ele organizacional ou não, pois no mundo globalizado e dinâmico, a 

mulher naturalmente consegue se adaptar as mudanças e desempenhar várias 

tarefas ao mesmo tempo, se preocupando com tudo e com todos, sendo detalhista e 

atenciosa. 

Fleury (2013), afirma que as mulheres contam com uma eficácia de 

multiprocessamento de circunstâncias e informações que auxilia o sexo feminino a 

ter uma imagem mais regular e não linear da realidade. Também tem maior 

flexibilidade e aptidão para visualizar os indivíduos como um todo e não somente no 

ambiente profissional.  

Machado (1999), aponta que dinâmica, persistentes e que tende a influenciar 

outros são atributos principais do sexo feminino. Estas tendem a acreditar que suas 

carreiras dependem mais de suas ações do que das circunstâncias, por isso, contam 

com alto desejo de independência, realização e de liderança. 

Na América Latina, as mulheres líderes estão mais presentes no setor de 

serviços. Segundo a pesquisa realizada pela International Business Report – IBR em 



 

 

2016, a área de telecomunicações e mídia é a que concentra o maior volume de 

executivas no gerenciamento (35%), seguida pela área financeira (34%). Algumas 

mulheres se destacam no mundo corporativo e estão à frente de grandes 

organizações no Brasil e no mundo. Segundo a IBR – International Business Report 

– realizada pela empresa Grant Thornton em 2018, a atuação das mulheres em 

cargos de liderança no Brasil representa 30%, já a média mundial está em cerca de 

24% dos cargos. Em 2017 a pesquisa da IBR, deixou o Brasil com a posição de 20% 

de cargos de CEO ocupada por mulheres e a média mundial era de 25%. Como 

mostra a seguir a figura 02. 

 

 

 

 

Figura 02: Mulheres no cargo de liderança. 

 
Fonte: adaptado de International Business Report – Women in Business (2017, 2018). 

Assim de forma sucinta, afirma-se que com esses dados pesquisados se tem 

uma ideia melhor que a mulher vem sim estabelecendo cada vez mais como líderes 

das organizações, tanto nacionalmente quanto mundialmente. 

 

 



 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos mostram que existe uma certa tendência no comportamento de 

líderes femininas, elas normalmente contam com alto grau de escolaridade, são 

ágeis, eficientes, tem metas precisas e são dispostas a ajudar e influenciar os 

colaboradores. São também empáticas, tolerantes e veem o funcionário não só no 

ambiente profissional e sim num todo. Encontram-se aptas e dispostas a trabalhar 

em equipe, são ágeis para gerenciar conflitos, consegue se ajustar rapidamente a 

mudanças e realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Intuição e colaboração são 

outras características delas. 

Estes atributos associados a grande devoção ao trabalho de gestoras ajudam 

a organização a sobreviverem e a se adaptarem ao mercado rapidamente. O sexo 

feminino, quando atingem cargos de liderança, tem tendência a fazer isso de forma 

compartilhada com seus colaboradores, ao passo que os homens, nesses mesmos 

cargos tendem a se ilhar e acumular poder. 

Não só mulheres devem entrar na luta por igualdade, os homens também 

devem participar. Não basta ordenar que haja mudança e que todos os seres 

humanos estejam no mesmo patamar e sim, criar uma sociedade preparada a 

vencer anos de preconceitos e estigmas e colocar em pé de igualdade toda a 

humanidade. 

O tema necessita de livros e pesquisas sobre, o material encontrado foi, em 

sua grande maioria, artigos. Recomenda-se a produção de estudos sobre direitos 

iguais para mulheres e um estudo mais aprofundado sobre os seus métodos de 

liderança feminina. 

É preciso que os ambos os gênero não se vejam como adversários e sim 

como aliados na busca de um crescimento profissional. De forma que toda a 

sociedade humana possa se estabelecer como todos os indivíduos seja iguais 

perante ao mercado de trabalho. 
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