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RESUMO 

 

As mulheres representam hoje a maioria dos empregados diretos do mercado de seguros 

brasileiro e, de acordo com as tendências dos últimos dez anos, a participação feminina 

permanecerá aumentando. No entanto, sua maior representação numérica não significa que a 

visão das mulheres no ambiente de trabalho e suas oportunidades de desenvolvimento 

profissional sejam equivalentes à de seus colegas do sexo masculino. O objetivo deste 

trabalho foi analisar as pressões percebidas e vivenciadas pelas mulheres nesse segmento da 

economia brasileira. A pesquisa foi realizada pelo método quantitativo, através do 

“Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho” (BERGMAN; HALLBERG, 

2002). Obteve-se um total de 205 respostas válidas. Os resultados indicam que as mulheres 

têm uma visão relativamente negativa das atitudes das organizações a elas dirigidas, assim 

como do desenvolvimento de suas carreiras, sendo mais pessimistas sobre as atitudes 

endereçadas às mulheres em geral do que as experiências vivenciadas individualmente por 

elas no local de trabalho. 

 

Palavras-chave: gênero, ambiente de trabalho, assédio sexual, apoio organizacional, seguros. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Women represent the majority of direct employees in the Brazilian insurance market today. 

According to the last decade trends, women's participation will remain increasing. However, 

despite the greater numerical representation, women’s workplace experience and their 

professional development opportunities are not equivalent to their male colleagues. The 

objective of this study is to analyze perceived burdens on women and personally experienced 

burdens of female professionals in this industry. The survey was conducted by means of a 

quantitative method using the Women Workplace Culture Questionnaire (BERGMAN; 

HALLBERG, 2002). The participants in the study were 205 women. The results indicate that 

women have a relatively negative view of the organizations' attitudes towards them and the 

development of their careers, being more pessimistic about the attitudes directed to women in 

general than their personal experiences in the workplace.  

 

Keywords: gender, workplace, sexual harassment, organizational support, insurance.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A importância do mercado de seguros como atividade econômica no Brasil é ressaltada pelos 

números do seu desempenho recente. O mercado arrecadou mais de 290 bilhões de reais em 

prêmios no ano de 2013, apresentando um crescimento anual de 14,3%1, contra 2,3%2 da 

economia do país como um todo, no mesmo período, e representando 6% do PIB brasileiro, 

de acordo com dados fornecidos pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela 

Agência Nacional de Saúde – ANS.   

 O seguro é um mecanismo de proteção, caracterizado como uma operação financeira 

de transferência de risco, em que o segurado, mediante o pagamento de uma quantia (prêmio, 

no vocabulário específico de seguros), transfere o risco de danos, perda de um bem ou da 

própria vida para uma empresa (seguradora). Esta assume a responsabilidade financeira sobre 

uma eventualidade (sinistro), prevista em um contrato entre as partes e garantido pelo 

documento de aceitação de risco emitido pela seguradora (apólice). 

No decorrer da última década, a participação feminina no mercado segurador brasileiro 

aumentou cerca de 10%, representando hoje 57% do total dos 31 mil empregados diretos no 

setor, de acordo com o Balanço Social Mercado Segurador Brasileiro 2012, da Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização – CNseg.  

A ampliação do número de mulheres no setor de serviços pode ser atribuída não só ao 

fato de as demandas por esse tipo de trabalho se harmonizarem com as expectativas quanto ao 

gênero feminino, a exemplo de não usar força física e de ficar em segurança, como também 

ao fato de as mulheres terem desenvolvido competências nas atividades do lar compatíveis 

com as demandas da área como atender às pessoas (SEGNINI, 1998). 

Embora a participação percentual feminina no setor venha crescendo, a diferença 

salarial e sua representatividade nos cargos executivos não refletem tal característica. Hoje, as 

mulheres representam 70% da força de trabalho na faixa salarial básica (dez menores 

salários), de acordo com Balanço Social Mercado Segurador Brasileiro 2012. Quanto à 

representatividade nos cargos executivos (alta direção), apenas 20% das posições nesse nível 

hierárquico pertencem a profissionais do sexo feminino, conforme o mesmo documento. 

                                                 
1 Informe Anual Mercado Segurador 2013, da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). 
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Os números apresentados indicam uma clara feminilização do mercado de seguros no 

Brasil no decorrer da última década. Feminilização “refere-se ao aumento do peso relativo do 

sexo feminino na composição da mão de obra em um determinado tipo de ocupação” 

(YANNOULAS, 2011, p. 283), diferente do conceito de feminização, que apresenta um 

significado qualitativo, “que alude às transformações de significado e valor social de uma 

profissão ou ocupação, originadas a partir da feminilização ou aumento quantitativo e 

vinculadas à concepção de gênero” (YANNOULAS, 2011, p. 271). 

A despeito do crescimento da participação feminina na composição da mão de obra no 

mercado segurador, há pouca literatura científica disponível no país sobre a presença feminina 

no mercado. Pesquisas realizadas nas bases de dados on-line ProQuest ABI / INFORM  

complete, e no Portal de Periódicos CAPES/MEC, a partir de 2013 até a presente data, com a 

utilização de palavras-chave como “seguros”, “gênero”, “serviços” e “mulheres”, apresentam 

como resultados pesquisas relacionadas aos produtos de seguros e suas relações com gênero. 

Análises sobre as relações de gênero no contexto das organizações do mercado 

segurador e pesquisas empíricas sobre a mão de obra feminina e seus impactos nas empresas 

do setor e para as próprias colaboradoras ainda representam uma lacuna no país. 

O modelo desenvolvido por Bergman e Hallberg (1997), criado por via da Teoria 

Fundamentada, obteve dados empíricos de entrevistas em profundidade com 11 mulheres na 

Suécia para analisar problemas relacionados a gênero no ambiente de trabalho sob o ponto de 

vista feminino. Do estudo emergiram 14 categorias de análise, que posteriormente serviram 

como construtos para a elaboração do Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de 

Trabalho (BERGMAN; HALLBERG, 2002), utilizado posteriormente em pesquisas 

realizadas em vários países. 

Neste sentido, o presente trabalho propõe como problema de pesquisa, à luz do modelo 

de Bergman e Hallberg (1997), responder: quais as pressões percebidas e vivenciadas pelas 

mulheres no ambiente de trabalho no mercado segurador brasileiro? 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar as pressões percebidas e vivenciadas pelas 

mulheres no ambiente de trabalho no mercado segurador brasileiro. 

Entre os objetivos específicos, a pesquisa busca, conforme dimensões do modelo de 

Bergman e Hallberg (1997), analisar: 1) as atitudes na organização quanto à visão da mulher 

no trabalho, confiança no seu trabalho e exigências quanto ao seu desempenho; 2) a carreira 

feminina quanto às oportunidades de desenvolvimento, identidade feminina e sistemas de 

recompensa; 3) o apoio social, que se refere ao apoio da organização e da família quanto à 
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conciliação das responsabilidades profissionais e domésticas; 4) a prevalência do assédio 

sexual na organização; 5) o enfrentamento, que se refere à assertividade das profissionais do 

sexo feminino quanto à obtenção de remuneração justa, promoção e oportunidades de 

desenvolvimento profissional na organização; e 6) verificar se as cinco dimensões do modelo 

de Bergman e Hallberg (1997) diferem por idade, estado civil, filhos, idade dos filhos, 

escolaridade e posição hierárquica no universo pesquisado. 

Como instrumento de coleta de dados empíricos para esta pesquisa, foi utilizado o 

Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho (BERGMAN; HALLBERG, 

2002). 

Este trabalho pretende contribuir para a análise dos estudos sobre gênero no mercado 

segurador brasileiro, investigando as pressões percebidas e vivenciadas pelas mulheres neste 

ambiente que possivelmente contribuem para as discrepâncias como a disparidade salarial 

entre os gêneros e a menor presença feminina nos cargos gerenciais no setor de seguros. 

O trabalho pretende contribuir ainda com a tradução, adaptação cultural para a língua 

portuguesa do Brasil e validação do Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de 

Trabalho (BERGMAN; HALLBERG, 2002), que poderá ser utilizado como uma importante 

ferramenta para futuros estudos sobre gênero em diferentes contextos organizacionais. 

O estudo está estruturado em seis capítulos iniciados por esta introdução. No capítulo 2 

é realizada uma revisão na literatura sobre o gênero e a organização, as barreiras ao avanço 

feminino, a generificação das organizações, o modelo de Bergman e Hallberg (1997), a 

divisão social do trabalho e o assédio sexual. O capítulo 3 descreve os procedimentos 

metodológicos, incluindo o processo de tradução e adaptação cultural do instrumento, seguido 

do capítulo 4, no qual os dados são analisados. O capítulo 5 discute os resultados obtidos na 

pesquisa à luz da teoria e o capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações do 

estudo, e indicações para futuras pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico está dividido em cinco partes. A primeira parte traz uma revisão da 

literatura sobre o tema “gênero e organização”, em que são descritos conceitos sobre gênero, 

sexismo e diversidade nas organizações. Em seguida, são apresentadas revisões de estudos 

sobre as “barreiras ao avanço feminino” que abordam o fenômeno do teto de vidro, o conceito 

de labirinto de cristal e de abismo de vidro. A terceira parte discorre sobre “cultura no 

ambiente de trabalho”, em que é exposto o conceito de generificação das organizações, que 

contextualiza o cenário no qual é desenvolvido o trabalho de Bergman e Hallberg (1997), 

sobre problemas relacionados a gênero em indústrias dominadas por homens e o posterior 

trabalho das mesmas autoras (2002), o qual desenvolve o instrumento utilizado nesta pesquisa 

empírica. A seguir, a revisão da literatura aborda o conceito de “divisão social do trabalho”. O 

capítulo é finalizado com a apresentação da literatura sobre “assédio sexual”, com atenção 

especial às características desse fenômeno no Brasil. 

 

2.1 GÊNERO E ORGANIZAÇÃO 

 

2.1.1 Gênero 

 

Scott (1989), sob a perspectiva histórica das relações entre os sexos, conceitua gênero 

como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos, além de uma forma primeira de significar as relações de poder. Yannoulas (1996) 

entende “gênero” como o modo que as culturas interpretam e organizam a diferença sexual 

entre homens e mulheres, diferentemente de “sexo”, que é uma distinção de natureza física e 

biológica.  

Partindo-se desses pontos de vista, para melhor compreensão dos estudos sobre gênero 

nas organizações, é preciso entender as relações sociais hierárquicas entre homens e mulheres 

que antecedem suas relações no ambiente de trabalho. Para Yannoulas (2011), a teoria 

sociológica e o senso comum entendem como “trabalho” apenas o trabalho produtivo e 

assalariado, excluindo todas as atividades destinadas à reprodução da vida biológica e social. 

Ainda segundo a autora, a industrialização e urbanização ancoram-se em uma divisão sexual 

do trabalho em que, na esfera feminina, se materializou o não trabalho (doméstico, 
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reprodutivo, gratuito e privado), contrastado com a esfera masculina do trabalho (industrial, 

produtivo, remunerado e público).  

A partir da metade do século passado, o aumento da demanda pela mão de obra, o 

desenvolvimento social e a emancipação feminina favoreceram a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, na esfera pública, dominado até então pela presença masculina. Ao final 

da década de 70, o estudo de gênero nas organizações tornou-se cada vez mais diverso, 

compreendendo áreas como liderança, relações de poder e autoridade, carreira e barreiras, 

culturas organizacionais genereficadas, emoções, empreendimento, equilíbrio trabalho-vida 

pessoal, incluindo até estudos críticos sobre homens e masculinidades (BROADBRIDGE; 

SIMPSON, 2011). 

A análise inovadora de Kanter (1977) sobre as dinâmicas de gênero em um estudo de 

caso em uma empresa estadunidense contribuiu para despertar interesse pelo assunto. A 

autora (1977) destacou os problemas enfrentados pelas mulheres como o tokenismo (prática 

na qual um ou alguns membros da minoria feminina são incluídos na força de trabalho para 

criar aparente inclusão e diversidade, sem que tenham autoridade ou poder equivalente aos 

demais membros pertencentes à maioria masculina), além das implicações das práticas e 

comportamentos masculinos para as experiências das mulheres nas organizações. Neste 

estudo, Kanter afirma que as decisões tomadas pelos gestores determinam a composição 

demográfica das estruturas das organizações. Estes tenderiam a recrutar trabalhadores  

semelhantes a si em termos de gênero e de educação, contribuindo assim para uma 

reprodução homossocial (KANTER, 1977). Depois da análise dessa autora, inúmeros 

trabalhos foram desenvolvidos. A inserção das mulheres nas organizações deixou de ser um 

fenômeno novo e ausente na literatura. Cada uma das sucessivas ondas de material de 

pesquisa sobre gênero e gestão baseia-se e ajuda a transformar as questões de seus 

antecessores (BROADBRIDGE; SIMPSON, 2011). Para Broadbridge e Simpson (2011), no 

entanto, é preciso medir e divulgar as diferenças de gênero (em promoções, salários, 

progressão na carreira, senioridade); conceituar formas de hierarquias de gênero novas e em 

evolução; e revelar as dimensões ocultas de poder de gênero, uma vez que o maior desafio 

dos estudos da área é a conceituação corrente de que as questões de gênero já estão 

“resolvidas”, com uma tendência em direção à “negação de gênero” no entendimento das 

desvantagens no trabalho.   

Essa tendência de negação de gênero já tinha sido identificada por Kelan (2009), que 

realizou uma pesquisa com 16 mulheres e dez homens, em duas empresas suíças de 
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Tecnologia da Informação. O propósito era investigar a atual natureza implícita da 

discriminação de gênero nas organizações que, segundo a mesma, reduz a possibilidade e o 

desejo de combate às desigualdades no ambiente de trabalho. Os resultados da pesquisa 

mostram que a maioria das respondentes acredita na neutralidade de gênero nos locais de 

trabalho e que gênero não desempenha um papel dentro das organizações. A maioria dos 

entrevistados têm a percepção que, embora exista possibilidade de discriminação em sua 

organização, é muito pouco comum que ocorra entre colegas de trabalho. Quando 

mencionada, a discriminação foi relatada como algo acontecido no passado, como algo 

superado. Kelan (2009) afirma que raramente a discriminação de gênero foi atribuída a 

problemas estruturais ou sistêmicos, sendo atribuída a homens machistas de personalidade 

insegura, em geral de baixo nível educacional ou de comportamento antiquado.  A autora 

argumenta, ainda, que seus dados demonstram o fenômeno nomeado por ela como “fadiga de 

gênero” – uma certa relutância em relação à discussão de questões de discriminação que se 

caracteriza pela perda de interesse em reconhecer e opor-se ao fato.  

 

2.1.2 Sexismo 

 

A diferenciação baseada na distinção entre os sexos é, provavelmente, a mais frequente nas 

relações sociais. De acordo com Formiga (2007, p. 383), “sexismo é um conjunto de 

estereótipos sobre a avaliação cognitiva, afetiva e atitudinal acerca do papel apropriado na 

sociedade dirigida aos indivíduos de acordo com o sexo”. 

Benokraitis e Feagin (1994) identificaram três tipos de comportamento desigual e 

prejudicial contra mulheres no ambiente social: sexismo evidente, sexismo encoberto e 

sexismo sutil, cujas definições são apresentadas no Quadro 1. É interessante verificar que os 

indivíduos que praticam o sexismo sutil muitas vezes não percebem quando os mesmos ou 

outros tratam os demais de forma injusta quanto ao seu gênero, e não se dão conta de que 

esses comportamentos contribuem para um tratamento desigual e prejudicial. Esses 

indivíduos não compreendem que certas crenças e comportamentos são indicativos de 

preconceito, e não se consideram insensíveis ao sexismo – ao contrário, acreditam que os 

demais são excessivamente sensíveis ao sexismo que pensam não existir (SWIM; COHEN, 

1997).  
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Quadro 1 - Comportamentos sexistas 

Sexismo evidente Praticado de modo aparente, visível, observável e facilmente documentado. 

Sexismo encoberto Praticado de modo oculto ou clandestino. 

Sexismo sutil Praticado de modo aparente, mas despercebido porque é encarado como 
comportamento normal ou habitual. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Benokraitis e Feagin (1994). 

 

No âmbito das relações entre homens e mulheres, a Teoria do Sexismo Ambivalente 

(LEE et al., 2010) uniu dois ramos tradicionais, porém apartados, da psicologia social: o 

sexismo e as relações conjugais. Até então, havia visões completamente opostas das relações 

homem-mulher. O sexismo implicaria atitudes hostis e comportamentos competitivos em 

relação ao sexo oposto e, em contraposição, as relações conjugais heterossexuais seriam 

baseadas em amor e afeto (LEE et al., 2010). 

De acordo com a teoria, sexismo hostil e benevolente se origina em três realidades 

sociais distintas nas quais homens representam o grupo dominante. Primeiramente, a 

dominação masculina nas diversas instituições políticas e econômicas cria um sistema 

patriarcal no qual os homens ocupam status superior. Paralelamente, as diferenças biológicas 

entre homens e mulheres dão base à produção de distinções sociais entre eles, que se 

manifestam como identidades de gênero e distinções no tipo de ocupação esperado para cada 

gênero. Concomitantemente, homens e mulheres dependem uns dos outros para relações 

íntimas e reprodução, criando uma situação singular na qual o grupo social dominante 

(homens) depende do grupo subordinado (mulheres). Lee et al (2010) exemplificam como 

manifestações hostis e benevolentes podem ocorrer nessas relações: 

[...] No patriarcado, o controle institucional masculino pode gerar um ressentimento 
feminino sobre a dominação masculina (hostilidade com respeito aos homens), 
simultaneamente com o respeito e a admiração pelo seu status superior 
(benevolência com respeito aos homens). Do mesmo modo, o poder diádico 
feminino pode gerar hostilidade com respeito às mulheres que desafiam o status 
quo estratificado de gênero e atitudes benevolentes com respeito às mulheres que se 
conformam com o mesmo (LEE et al., 2010). 

Para Lee et al (2010), as atitudes sexistas ambivalentes estão enraizadas nas relações 

íntimas entre homens e mulheres, inseridas no amplo contexto social das relações de poder e 

gênero e representam as atitudes dos dois grupos frente às relações de gênero em três áreas: 

hierarquia e poder de gênero, diferenciação de gênero e heterossexualidade. 
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“Apesar de ser proibido por lei, o sexismo existe de fato, em maior ou menor medida, 

em todas as partes do mundo, deixando de ser uma forma aberta de discriminação contra a 

mulher, assumindo contornos sutis” (FORMIGA, 2007, p. 383) em diversos campos da 

sociedade, como a educação e o trabalho. 

 

2.1.3 Diversidade nas organizações 

 

A preocupação com a diversidade no ambiente de trabalho teve origem nos estudos 

organizacionais estadunidenses no início do século passado. No que tange às definições sobre 

o conceito de diversidade na literatura científica, existem algumas bastante amplas, as quais 

se referem “a todas as diferenças individuais entre pessoas”, significando que “todos são 

diferentes” (NKOMO; COX, 1999, p. 335). Por outro lado, há abordagens mais restritivas, 

que enfatizam raça, etnia e gênero. Nkomo e Cox (1999, p. 337) entendem diversidade como 

“um misto de pessoas com identidades de grupo diferentes dentro do mesmo sistema social”.  

De acordo com Mor Barak (2005), diversidade no ambiente de trabalho se refere à 

divisão do ambiente do trabalho em distintas categorias que (a) têm algo em comum em um 

dado contexto cultural ou nacional e que (b) impactam os resultados profissionais de modo 

potencialmente prejudicial ou benéfico nas oportunidades, no tratamento no ambiente de 

trabalho, nas possibilidades de promoção, independentemente das habilidades e qualificações 

profissionais. 

Calás e Smircich (1999) atentam, no entanto, para o fato de que a categoria "gênero" 

não pode ser abandonada em favor de uma diferença infinita. A partir dessa perspectiva, a voz 

das mulheres é apenas uma das muitas vozes diferentes, e isso pode, eventualmente, diluir o 

potencial da pesquisa sobre gênero e gestão. Esta pesquisa enfatiza, portanto, a dimensão de 

gênero na análise da diversidade organizacional e investiga a persistente desigualdade com 

que as mulheres se confrontam no seu percurso profissional. 

 

2.2 BARREIRAS AO AVANÇO FEMININO 

 

Apesar de vivenciarem desigualdades nas condições de desenvolvimento profissional e 

salarial, é perceptível que, a partir do início da década de 1980, no Brasil, as mulheres estão 

gradativamente ocupando postos de chefia até então masculinos (SEGNINI, 1997).  
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No mercado segurador, o número de mulheres em cargos de nível gerencial representa 

41% dos postos, contra 59% de homens na mesma posição. No nível executivo, a participação 

feminina é inferior, significando 20%, dos postos de trabalho, embora as mulheres já 

representem a maioria dos trabalhadores nesse segmento econômico, de acordo com dados do 

Balanço Social Mercado Segurador Brasileiro 2012. 

A análise desses dados aponta para a possibilidade de existência de um “teto de vidro” 

no mercado segurador brasileiro, mantendo as mulheres nos cargos de média gerência e 

impedindo-as de alcançar posições de destaque no setor.  

Estudos sobre o fenômeno do teto de vidro e demais barreiras ao avanço feminino como 

o labirinto de cristal e o abismo de vidro serão discutidos a seguir. 

 

2.2.1 Teto de vidro 

 

A expressão “teto de vidro” foi cunhada pelos jornalistas Hymowitz e Schelhardt, do Wall 

Street Journal, em 1986, e é utilizada correntemente para descrever a barreira invisível que 

bloqueia o avanço feminino na carreira executiva.  

O fenômeno do teto de vidro é objeto de pesquisa de cientistas sociais, feministas e 

gestores que consideram esse desequilíbrio nas posições executivas uma situação indesejável 

(VIANEN; FISCHER, 2002). As mesmas autoras afirmam: 

[...] A grande maioria dos gestores seniores e diretores são homens, e porque homens 
supostamente aderem mais a valores masculinos do que valores femininos, 
argumenta-se frequentemente que (sub)culturas de gestão ainda são dominadas por 
normas e valores masculinos. Estas culturas masculinas formariam um dos elementos 
centrais do teto de vidro (VIANEN; FISCHER, 2002, p. 316). 

Os valores masculinos referidos por Vianen e Fischer (2002) podem ser resumidos 

como a promoção da independência, autonomia, a concorrência, a orientação para as tarefas, e 

ao estabelecimento de status e autoridade. A feminilidade, diferentemente, é descrita como a 

promoção de uma individualidade relacional, mantendo o equilíbrio nas demais atividades da 

vida, a participação e a colaboração na organização. 

Grande parte das pesquisas sobre teto de vidro foca em mecanismos de exclusão e 

seleção como a dinâmica através da qual a cultura organizacional bloqueia o avanço da 

carreira feminina. De fato, existem evidências empíricas de que mecanismos de exclusão 

influenciam julgamentos e avaliações desfavoráveis às mulheres. Entretanto, as mulheres não 

são apenas vítimas da cultura dominante. Elas também são agentes de suas carreiras. 

Autosseleção, em termos de motivos, preferências ou autoimagens que influenciam decisões 
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de carreira afetam a carreira feminina tanto quanto a seleção alheia (VIANEN; FISCHER, 

2002). 

Diferentemente dos homens, as mulheres são confrontadas com duas barreiras em seu 

caminho para a carreira executiva. Vianen e Fischer (2002) afirmam que um menor número 

de mulheres se interessará pela gestão porque se sentem mais repelidas nestes cargos ou por 

sua menor identificação com a cultura masculina. A segunda barreira refere-se ao passo entre 

a média gerência e a alta gerência. Embora as mulheres em cargos de gerência média não 

pareçam sofrer impedimentos quanto às suas preferências culturais, elas são menos 

ambiciosas do que os homens na busca pela posição de alta gerência, uma vez que parecem 

considerar mais o conflito entre as atividades do trabalho e de casa, além de sua preferência 

por se protegerem do estresse e tempo de investimento que os cargos de alta gerência exigem 

(VIANEN; FISCHER, 2002). 

Vanderbroeck (2010) afirma que as mulheres, em seu caminho na carreira executiva, se 

confrontam com duas armadilhas. A primeira é a suposição de que homens e mulheres têm as 

mesmas qualidades de liderança, e a segunda, que as profissionais do sexo feminino precisam 

imitar o comportamento de liderança masculina para serem bem-sucedidas. 

Muitas mulheres que conseguem romper o teto de vidro o fazem adotando o 

comportamento masculino. Mas esse comportamento não é adequado, pois se espera das 

mulheres um duplo compromisso, afinal, devem ser calorosas e altruístas, características 

consideradas tipicamente femininas, e, ao mesmo tempo, assertivas e competentes, 

características esperadas dos líderes (EAGLY; CARLI, 2007). Uma vez que elas também 

precisam parecer femininas, mulheres que apresentam comportamentos excessivamente 

masculinos (como tenacidade, determinação e assertividade) não são bem recebidas por seus 

companheiros na alta gerência (VANDERBROECK, 2010). 

 

2.2.2 Labirinto de cristal 

 

A presença das mulheres em posição de poder ainda provoca um sentimento de admiração, 

dado o número ainda muito pouco representativo desse gênero na liderança (EAGLY; 

CARLI, 2007). A raridade da presença feminina nas funções de poder tem sido 

frequentemente atribuída ao teto de vidro, dizem Eagly e Carli (2007), o que não consideram 

mais uma imagem adequada. A metáfora do teto de vidro transmite uma barreira rígida e 

impenetrável, enquanto hoje as barreiras para o avanço feminino são mais permeáveis, 
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concluem as autoras, cujos estudos se fundamentam em suas pesquisas científicas sobre 

gênero nas áreas de psicologia, economia, sociologia e administração. Assim, para essas 

estudiosas, embora os homens tenham por muito tempo monopolizado a liderança, 

especialmente nas funções de maior poder, isto tem se modificado, e as mulheres têm 

avançado e conquistado mais posições.  

Eagly e Carli (2007) introduzem o conceito de “labirinto de cristal”, o qual apresenta as 

barreiras que transformam o caminho feminino para a liderança em menos linear do que o de 

seus colegas do sexo oposto. A expressão define esse conjunto complexo de obstáculos que as 

mulheres encontram ao longo de seu caminho para as posições de liderança. 

As autoras descartam a noção de que os homens, diferentemente das mulheres, possuem 

uma “psicologia naturalmente dominante e competitiva que facilita a liderança” (EAGLY; 

CARLI, 2007, p. 29) e os transformam, portanto, em líderes naturais. Rejeitam a ideia 

primordial dos psicólogos evolucionistas que afirmam que "homens e mulheres têm diferentes 

personalidades, porque eles evoluíram diferentes estratégias comportamentais para a 

reprodução" (p. 30). De acordo com as autoras, embora essas percepções derivem das análises 

sobre seleção natural em outras espécies de Darwin (1871), ele mesmo se demonstrou cético 

quanto à sua aplicabilidade nas sociedades humanas modernas. Eagly e Carli (2007) salientam 

que a análise de psicologia evolutiva da liderança carece de dados substanciais e, assim, 

levantam dúvidas sobre a plausibilidade dessas reivindicações relativas à predominância dos 

homens como líderes. Ao contrário, afirmam que a inteligência, de um modo geral, é igual em 

homens e mulheres, e que a extroversão subsiste no mesmo nível em ambos. Argumentam, 

ainda, que características como inteligência emocional, empatia e compaixão são mais 

prevalentes nas pessoas do sexo feminino. As mulheres também parecem considerar mais a 

ética do que os homens, sendo menos propensas a aceitar táticas "inescrupulosas" (p. 46), de 

acordo com a análise de Volkema (2004), realizada em nove países.  

A barreira mencionada a seguir refere-se à possibilidade de as responsabilidades 

familiares e a maternidade reterem o progresso feminino, contribuindo para seu "acesso 

menor ao poder e a autoridade na sociedade", fazendo com que essas circunstâncias 

diminuam suas "perspectivas de avanço através do labirinto" (p. 49).  

Eagly e Carli (2007) também discutem as relações das mulheres com o mercado de 

trabalho. Enquanto algumas mulheres deixam seus empregos por completo, a maioria delas 

prefere outras opções, tais como trabalhos mais flexíveis ou empregos em tempo parcial. 

Homens e mulheres também diferem em suas preferências em relação às características do 
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trabalho. Mulheres preferem empregos que oferecem experiências de convívio com outras 

pessoas e a ajuda às pessoas, proporcionando um "sentimento de realização e estimulação 

intrínseco, como desafio intelectual" (p. 61), enquanto os homens preferem colocações com 

oportunidades de liderança e supervisão, de acordo com a pesquisa de Chevalier (2004), no 

Reino Unido. No entanto, homens e mulheres não diferem em seu comprometimento 

psicológico com seus empregos ou organizações e, em ambos os sexos, o seu papel 

profissional é menos importante do que seus papéis familiares (FWI, 2002).  

Ao prosseguir na discussão das barreiras ao progresso feminino, Eagly e Carli (2007) 

avaliam a existência da discriminação contra as mulheres no que diz respeito à liderança. As 

autoras apontam as diferenças salariais e a menor frequência com que as profissionais do sexo 

feminino são promovidas para chegarem à conclusão de que os homens "ascendem à 

supervisão e cargos administrativos mais rapidamente" (p. 80), uma vez que não sofrem 

estereótipos e preconceitos que cercam a liderança feminina.  

Schein (1973) já demonstrava que profissionais do sexo masculino de média gerência 

percebem os gerentes bem-sucedidos como profissionais que possuem características, atitudes 

e temperamentos mais comumente atribuídos aos homens do que às mulheres em geral. Eagly 

e Carli (2007) notam que os homens permanecem com vantagens sobre as mulheres, 

independentemente das suas qualificações, porque as pessoas atribuem qualidades masculinas 

à liderança, como agressividade, ambição, dominação, autoconfiança, força, autossuficiência 

e individualismo, enquanto associam às mulheres características menos desejadas para esse 

papel, como carinho, atenção, cordialidade, simpatia, sensibilidade e gentileza. Esses 

estereótipos e preconceitos, segundo as autoras, provocam uma resistência à liderança 

feminina. Ao contrário das mulheres, os homens não precisam ser simpáticos ou se mostrar 

claramente superiores em sua capacidade, a fim de serem influentes e alcançarem a liderança. 

Além disso, líderes do sexo feminino vivenciam um duplo compromisso, em que se espera 

delas altruísmo e afeto (características típicas do gênero feminino) e assertividade e 

competência (características de líderes). Esse delicado equilíbrio de traços de personalidade 

não existe para os homens, tornando, portanto, o acesso das mulheres aos cargos de alta 

liderança muito mais difícil. 

As dificuldades encontradas pelas profissionais do sexo feminino na sua ascensão 

profissional parecem expô-las ao maior risco de assumir posições de liderança em situações 

precárias, conforme estudos apresentados a seguir. 

 



24 
 

 
 

2.2.3 Abismo de vidro 

 

Ryan e Haslam (2005) introduzem o conceito de “abismo de vidro”, outro modo de 

discriminação, que se refere ao fenômeno no qual as mulheres são mais propensas a subir a 

posições de liderança organizacional em tempos de crise do que em épocas de sucesso, 

enquanto os homens tendem a alcançar essas posições em tempos de êxito. A possibilidade da 

existência de um abismo de vidro se constitui como mais uma barreira para o avanço das 

mulheres em posições de liderança, além das possíveis discriminações baseadas em gênero. 

As dificuldades encontradas pelas mulheres em seu avanço profissional, conforme 

resumo apresentado no Quadro 2, podem fazer com que executivas estejam mais dispostas a 

aceitar posições desafiadoras e talvez mais precárias. Isso pode levá-las ao baixo desempenho 

ou insucesso, perpetuando a noção de que as mulheres não são adequadas para a liderança 

(ADAMS et al., 2009). Adams et al. (2009) afirmam que além da falta de outras 

oportunidades, executivas do sexo feminino também sofrem da falta de informação, uma vez 

que não fazem parte das redes sociais e profissionais a que pertencem executivos do sexo 

masculino. 

A hipótese da existência de um abismo de vidro foi testada (ADAMS et al., 2009) em 

uma amostra de nomeações em corporações estadunidenses entre os anos de 1992 e 2004, 

mas os resultados não comprovaram a suposição de que as mulheres estariam 

sobrerepresentadas em empresas em situação financeira precária. 

 

Quadro 2 - Barreiras ao avanço feminino 

 (continua) 
Autores Barreira Resumo 

Vianen e Fischer 
(2002) 

Mecanismos de 
exclusão e seleção 

Evidências empíricas demonstram que existem mecanismos de 
exclusão que influenciam julgamentos e avaliações desfavoráveis às 
mulheres. 

Vianen e Fischer 
(2002) 

Autosseleção Mulheres se sentem menos atraídas por cargos de gestão por sua 
menor identificação com a cultura masculina. 

Vianen e Fischer 
(2002) 

Menor ambição Mulheres são menos ambiciosas na busca pela posição de alta 
gerência, uma vez que parecem considerar mais o conflito entre as 
atividades do trabalho e de casa, além de sua preferência por se 
protegerem do estresse e tempo de investimento. 

Vanderbroeck 
(2010) 

Mito da semelhança 
entre estilos de 
homens e mulheres 

Mulheres e homens são diferentes. Mulheres são consideradas mais 
expressivas e motivadoras no seu estilo de liderança; os homens são 
vistos como objetivos e não emocionais no seu trato.  

 

 

Quadro 2 - Barreiras ao avanço feminino 
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 (continuação) 
Autores Barreira Resumo 

Vanderbroeck 
(2010) 

Imitação do 
comportamento 
masculino 

Uma vez que elas também precisam parecer femininas, mulheres 
que apresentam comportamentos excessivamente masculinos (como 
tenacidade, determinação e assertividade) não são bem recebidas por 
seus companheiros na alta gerência. 

Schein (1973) Gerentes possuem 
características 
masculinas 

Os gerentes bem-sucedidos são percebidos como profissionais que 
possuem características, atitudes e temperamentos mais comumente 
atribuídos aos homens. 

Eagly e Carli (2007) Liderança natural 
masculina 

Acredita-se que homens possuem uma psicologia naturalmente 
dominante e competitiva que facilita a liderança. 
 

Eagly e Carli (2007) Conciliação de 
trabalho e tarefas 
domésticas 

As responsabilidades familiares e a maternidade retêm o progresso 
feminino, contribuindo para seu acesso menor ao poder e a 
autoridade na sociedade. 

Eagly e Carli (2007) Discriminação e 
estereótipos 

Homens têm vantagens sobre mulheres, independentemente das suas 
qualificações, porque as pessoas atribuem qualidades masculinas à 
liderança, como agressividade, ambição, dominação, autoconfiança, 
força, autossuficiência, individualismo, enquanto associam às 
mulheres características menos desejadas para este papel como 
carinho, atenção, cordialidade, simpatia, sensibilidade e gentileza. 

Eagly e Carli (2007) Resistência à 
liderança feminina 

Ao contrário das mulheres, os homens não precisam ser simpáticos 
ou se mostrar claramente superiores em sua capacidade, a fim de 
serem influentes e alcançarem a liderança. 

Eagly e Carli (2007) Duplo compromisso Espera-se das mulheres altruísmo e afeto (características típicas do 
gênero feminino) e assertividade e competência (características de 
líderes). 

Ryan e Haslam 
(2009) 

Abismo de vidro Propensão feminina a subir a posições de liderança organizacional 
em tempos de crise. 

Adams et al. (2009) Abismo de vidro Executivas são mais dispostas a aceitar posições desafiadoras e 
talvez mais precárias (hipótese não comprovada em uma amostra de 
nomeações em corporações estadunidenses entre os anos de 1992 e 
2004). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.3 ORGANIZAÇÕES GENERIFICADAS E PAPÉIS SOCIAIS 

 

Acker (1990) apresenta o conceito de generificação das organizações, o qual explica a 

natureza masculina do ambiente corporativo que as mulheres encontram ao ingressar no 

mercado de trabalho. A autora afirma: 

Dizer que uma organização ou qualquer outra unidade de análise é generificada, 
significa que vantagens e desvantagens, exploração e controle, ação e emoção, 
sentido e identidade, são padronizados por meio de e em termos da distinção entre 
homem e mulher, do masculino e do feminino (ACKER, 1990, p. 146). 

A generificação é particularmente expressiva nas organizações, em que o 

patriarcalismo, a burocracia e a suposta neutralidade sexual organizacional perpetuam a 

dominação masculina (ACKER, 1990). A generificação organizacional é reforçada por 
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símbolos e imagens que explicam, expressam e reafirmam (ACKER, 1990) a divisão de 

papéis entre os sexos no ambiente de trabalho. Kanter (1977), por exemplo, nota que a figura 

do alto gestor ou líder é a uma imagem de masculinidade forte e bem-sucedida. Essa distinção 

entre gêneros no ambiente de trabalho apontada por Acker e Kanter encontra sua origem nas 

desigualdades existentes no macroambiente em que as organizações operam. De acordo com 

Kergoat (1996), o gênero é norteado por crenças da sociedade que são transformadas em 

profecias do papel de cada sexo na socialização.  

A questão sexual é de natureza biológica, mas diferenças estabelecidas entre os gêneros 

são uma construção social, um fenômeno cultural pelo qual uma sociedade determina uma 

série de expectativas, normas comportamentais e significância cultural para cada sexo 

biológico (FREITAS, M. E., 2011). Esta mencionada construção social, capaz de impactar a 

vida dos indivíduos, especialmente as mulheres, estabelece papéis sociais não somente nas 

atividades profissionais. Na realidade, os papéis sociais são construídos desde o núcleo 

familiar, conforme descreve Maria Esther de Freitas (2011): 

[…] Desde a expectativa do nascimento do bebê os pais reproduzem e constroem 
papéis que serão projetados sobre seus filhos e armarão todo o cenário para 
direcionar os seus interesses e sonhos, bem como para restringir as escolhas ao que 
é tido como aceitável; as escolas, por seu lado, continuam esse processo 
aprofundando os limites e estereótipos do que se espera de meninos e meninas, 
olhando mais para o passado que para o futuro […] e a vida organizacional toma 
tudo isso de empréstimo e dá-lhe o acabamento mais refinado, podendo favorecer 
ou dificultar o acesso a carreiras e cargos (FREITAS, M. E.; 2011, p. 208). 

Em seu estudo sobre abordagens femininas nas organizações, Calás e Smircich (1999) 

apontam a distinção conceitual entre “sexo” e “gênero”: 

As primeiras teorias do feminismo liberal preocupavam-se com as desigualdades 
entre os “sexos”, isto é, entre duas categorias de pessoas (“masculino” e 
“feminino”) identificadas por suas características biológicas. Mais tarde, a 
teorização distinguiu entre “sexo” biologicamente definido e “gênero” socialmente 
construído, um produto da socialização e vivência (CALÁS; SMIRCICH, 1999, p. 
276). 

Em um contexto de refutação à ideia de neutralidade de gênero e maior atenção ao 

gênero e à sexualidade no ambiente organizacional, Bergman e Hallberg (1997) elaboraram 

um estudo qualitativo com o objetivo de explorar as experiências profissionais femininas em 

uma indústria predominantemente masculina para conhecer que tipos de pressões, obstáculos 

e possibilidades existiam sobres essas mulheres. 
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2.3 ESTUDOS DE BERGMAN E HALLBERG 

 

Bergman e Hallberg (1997) exploraram, a partir da análise qualitativa de 11 entrevistas em 

profundidade, as experiências profissionais femininas em uma indústria majoritariamente 

masculina. Entre as entrevistadas, uma trabalhava em nível operacional, mas possuía 

experiência anterior em supervisão, uma era supervisora e seis trabalhavam em serviços de 

escritório nas áreas de economia, direito e marketing. Três eram gerentes de recursos 

humanos, sendo uma mestra em engenharia e uma cientista comportamental. Uma era 

secretária com estudos acadêmicos em ciências comportamentais. As idades variavam entre 

29 e 59 anos, com idade média de 47 anos. Sete delas eram casadas e quatro tinham filhos 

com menos de 17 anos. As mulheres possuíam nível educacional entre ensino médio e 

mestrado. 

As entrevistas foram submetidas ao procedimento de codificação aberta e 

consecutivamente analisadas pelas autoras de modo a produzir códigos substantivos que 

descrevessem situações de estresse percebidas ou incidentes (GLASER; STRAUSS, 1967). 

Para a proximidade com os dados permanecer, a denominação dos códigos substantivos 

manteve as mesmas palavras utilizadas pelas entrevistadas. A codificação incluía parágrafos e 

sentenças que revelavam “o que sujeito pensa”, “o que o sujeito sente” e “o que o sujeito faz” 

nas diversas situações descritas. O processo de codificação prosseguiu até a saturação teórica. 

Daí emergiram 14 categorias que descrevem as percepções femininas, conforme apresentadas 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Categorias da pesquisa Bergman e Hallberg (1997) 

(continua) 
 Categoria Exemplos de códigos substantivos fundamentados 
1 Visão da mulher no trabalho “Os homens têm conhecimento técnico, mas nós também. ” 

“Os clientes recorrem aos homens primeiro. ” 
2 Confiança nos homens x 

mulheres 
“Eles não nos contam nada. ” 
“Eles treinam uns aos outros muito cedo. ” 

3 Discriminação das mulheres “Eu poderia ficar grávida. ” 
“Porque meu chefe era incompetente, eu também era considerada 
incompetente, por associação. ” 
“Uma mulher bonita é capaz de realizar o trabalho? ” 

4 Luta masculina por posição e 
status 

“Eles escondem as coisas. ” 
“Ele precisa marcar o território. ” 

5 Exigências de desempenho “Você tem que ser muito ambiciosa. ” 
“As mulheres têm que trabalhar mais duramente que seus colegas 
homens. ” 
“Faça seu trabalho de casa direito e estime os custos. ” 

6 Assédio sexual “Não profissional. ” 
“Foi consentido e muitos aproveitaram. ” 



28 
 

 
 

Quadro 3 - Categorias da pesquisa Bergman e Hallberg (1997) 

(continuação) 
 Categoria Exemplos de códigos substantivos fundamentados 
7 Competência e oportunidades de 

desenvolvimento 
“Eu sei muito mais. ” 
“Meu trabalho não tem status. ” 

8 Mulheres no mundo dos homens 
– sendo você mesma 

“Mais dura. ” 
“Não passíveis a críticas, eles brincam uns com os outros. ” 
“Culpo-me. ” 

9 O sistema de recompensa “Diferentes cargos e salários para homens e mulheres. ” 
“Homens jovens conseguem recompensas mais rápido. ” 
“As mulheres têm que merecer antes. ” 

10 Apoio da organização “Quando mais velha você fica, maior o risco que corre. ” 
“Você tem que se adaptar. ” 

11 Duplo papel – apoio do parceiro “Eu preparei a comida antes de ir para o trabalho. ” 
“Eu gosto dos dois (família e trabalho). ” 

12 Enfrentamento (coping) “Falar por mim. ” 
“Preciso provar que eu posso. ” 
“Cerro os dentes. ” 

13 Infância e adolescência “Briguei com meu pai. ” 
“Suas raízes são importantes. ” 
“Eu fiquei com o meu pai. ” 

14 Estresse relacionado e sintomas 
psicossomáticos 

“Amedrontada e reservada, ao invés de ambiciosa e determinada. ” 
“Eu trabalho, trabalho, trabalho. ” 
“Eu dou tudo que posso e minha pressão sobe. ” 
“Dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BERGMAN, B. Swedish women in a male-dominated industry: a 
qualitative study of gender-related problems in the view of women workers. Em Women among men, gender-
related stress and health hazards affecting women working in a male-dominated industry, páginas 24 e 25, 1997. 
 

 Três conceitos mais amplos sugeriram uma dimensão central que as autoras chamaram 

de cultura no ambiente de trabalho. São eles: 1) "atitudes na organização" (categoria 1: visão 

da mulher no trabalho; categoria 2: confiança nos homens x mulheres; categoria 3: 

discriminação das mulheres; categoria 4: ambição dos homens por posição e status; e 

categoria 5: exigências de desempenho); 2) "assédio sexual" (categoria 6); e 3) "carreira" 

(categoria 7: competência e oportunidades de desenvolvimento; categoria 8: mulheres no 

mundo dos homens – sendo você mesma; e categoria 9: o sistema de recompensa). Essa 

dimensão central descreve o fenômeno psicossocial e as normas existentes no ambiente de 

trabalho com que as funcionárias têm que lidar. Para manter uma autoimagem saudável, é 

importante para as mulheres aderirem a essas normas, uma vez que elas acreditam que suas 

habilidades são frequentemente questionadas e que devem ser orientadas pela cultura no 

ambiente de trabalho.  

De acordo com Bergman e Hallberg (1997), algumas mulheres eram mais 

familiarizadas com as visões tradicionais de homens e mulheres no ambiente de trabalho, 

dependendo do tipo de relação que tiveram com seus pais ou parentes próximos do sexo 

masculino. Aquelas que obtiveram maior apoio na “infância e adolescência” (categoria 13) 
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tinham mais facilidade para “lidar e enfrentar” as situações (categoria 12: coping) e também 

desenvolver autoconfiança. Por outro lado, quando as mulheres sentiam que suas tentativas 

eram frustradas, algumas delas tinham sentimentos de ansiedade e inferioridade, além de 

“reações psicossomáticas” (categoria 14), como dores de cabeça, má disposição, dores nas 

costas e pressão arterial elevada.  

A pesquisa demonstrou ainda que todas as mulheres entrevistadas sofriam conflitos 

entre suas responsabilidades domésticas e profissionais. A sensação de equilíbrio estava 

relacionada o sentimento de “apoio” (categoria 10: apoio da organização e categoria 11: duplo 

papel – apoio do parceiro). 

O modelo resultante da pesquisa pode ser observado na Figura 1, que ilustra os efeitos 

das experiências na infância e adolescência e apoio no tipo de resultado nas estratégias de 

enfrentamento (coping) à cultura no ambiente de trabalho. 

 

Figura 1 - Modelo de Bergman e Hallberg 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de BERGMAN, B. Swedish women in a male-dominated industry: a 
qualitative study of gender-related problems in the view of women workers. Em Women among men, gender-
related stress and health hazards affecting women working in a male-dominated industry, página 25, 1997. 
 

O Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho, utilizado nesta 

pesquisa, é discutido detalhadamente no capítulo dedicado à metodologia científica mais 

adiante. 
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2.5 DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO 

 

O papel de cada gênero na sociedade brasileira foi definido claramente por nossa herança 

cultural, que determinava às mulheres a função reprodutora, no âmbito da esfera privada, 

zelando pela casa e cuidando dos filhos. Já aos homens coube a função produtora, no âmbito 

da esfera pública, provendo materialmente a família.  

A partir do início dos anos de 1970, os movimentos feministas, em particular na França, 

trouxeram à tona estudos que apresentaram um importante conceito, que contribui para o 

entendimento da relação da mulher com o trabalho profissional e doméstico. O conceito de 

divisão social do trabalho demonstrou que as mulheres, no decorrer da história, vêm 

desempenhando um enorme volume de trabalho invisível e não remunerado (HIRATA; 

KERGOAT, 2008). Hirata e Kergoat (2008) assim o definem: 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
societalmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 
(políticos, religiosos, militares etc.) (HIRATA; KERGOAT, 2008, p. 266). 

O conceito de divisão social do trabalho parte de dois pressupostos, segundo Hirata e 

Kergoat (2008), que se complementam na perpetuação da tensão existente no ambiente 

profissional entre o masculino e o feminino, o ser homem e o ser mulher dentro das 

organizações. O primeiro é o princípio de separação, uma vez que existem trabalhos definidos 

para os homens e para as mulheres. Sob este ponto de vista, as posições de maior destaque 

hierárquico são socialmente designadas para os homens, uma vez que eles são socializados 

para a liderança, para a competitividade, para o interesse pela técnica, etc. Pesquisas sugerem 

que as diferentes expectativas sobre escolhas profissionais entre os gêneros são estimuladas 

ainda no ensino primário (POWELL, 1999), incentivando essa noção de que existem 

atividades específicas para homens e para mulheres. O segundo é o princípio hierárquico, uma 

vez que o trabalho de um homem vale mais do que o trabalho de uma mulher. 

Hirata e Kergoat (2008) apresentam, ainda, modelos de complementaridade de 

repartição entre mulheres e homens do trabalho profissional e doméstico. Assim, existem 

quatro modalidades que permitem a reprodução dos papéis sexuados. Primeiramente, o 

modelo tradicional, no qual a mulher exerce o papel doméstico, e o homem, o de provedor. A 

seguir, as autoras apontam o modelo de conciliação, que atribui quase que exclusivamente às 

mulheres a função de conciliar. Uma terceira possibilidade, ainda distante das práticas sociais, 
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é o paradigma da parceria, que presume a igualdade entre os sexos e a repartição das tarefas 

domésticas acordada entre do casal. Finalmente, há o modelo da delegação, muito comum na 

classe média brasileira, que substitui ou se sobrepõe ao modelo de conciliação, no caso das 

mulheres que exercem atividades profissionais. Neste caso, as mulheres delegam as tarefas 

domésticas para outras mulheres, primordialmente pertencentes a classes sociais inferiores. A 

delegação desse tipo de trabalho no Brasil é reforçada por elementos específicos da nossa 

cultura: 

Já predispostos por um desprezo ao trabalho manual, o sistema escravocrata no 
Brasil reforçou tendências herdadas de nossos colonizadores (portugueses). Aqui, o 
trabalho manual era tarefa exclusiva do escravo, daquele que era visto como um 
animal para servir ao senhor. [...] Enquanto nos países protestantes todos os 
membros da família devem ajudar na realização das tarefas domiciliares, na família 
brasileira tradicional este tipo de trabalho doméstico e manual é deixado para a 
"empregada" ou para as mulheres (FREITAS, A. B.; 1997, p. 53). 

A responsabilidade histórica pelas tarefas domésticas no Brasil prevalece, uma vez que, 

de acordo com Segnini (1997), percebe-se que as mulheres se mantêm, diferentemente dos 

homens, responsáveis pelo trabalho doméstico, no âmbito privado, submetendo-se às 

sobrecargas da “dupla jornada”, já apontadas em várias análises referentes ao trabalho 

feminino. 

Os dados disponíveis atualmente no Brasil confirmam o pressuposto de que existem 

trabalhos adequados para cada gênero e remuneração diferenciada. Segundo o Sistema 

Nacional de Informações de Gênero (SNIG)3, as mulheres estudam mais, mas possuem 

formação em áreas que auferem menores rendimentos. Estas, embora mais presentes no 

mercado de trabalho, continuam ganhando menos, cerca de 68% do que ganham os 

profissionais do sexo masculino, e estão menos representadas nas atividades formais da 

economia. A proporção feminina é maior nas áreas de formação em “Educação” (83%) e 

“Humanidades e Artes” (74,2%). No caso da área de “Ciências Sociais, Negócios e Direito”, 

em que a proporção dos gêneros é equivalente, as mulheres recebem 66,3% do rendimento 

dos homens, de acordo com os dados da publicação “Estatísticas de gênero: uma análise dos 

resultados do Censo Demográfico” (IBGE, 2010), produzida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

 

 

 

                                                 
3 IBGE. Estatísticas de gênero. Site. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1>. Acesso em: 01 jun. 
15. 
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2.6 ASSÉDIO SEXUAL 

 

O assédio sexual é um problema recorrente no ambiente profissional, em particular para as 

mulheres, que representam suas principais vítimas. A questão chama a atenção como uma da 

muitas formas como o poder pode ser utilizado nas organizações em um mundo ainda 

dominado pelos homens (BENVENISTE, 1994). Sob o ponto de vista individual, o assédio 

sexual é qualquer comportamento de natureza sexual que um indivíduo perceba como 

ofensivo e não desejado (POWELL, 1999).  Sob a perspectiva comportamental, Fitzgerald e 

Hesson-McInnis (1989) confirmaram empiricamente três tipos básicos de fenômenos dessa 

natureza: assédio de gênero, atenção sexual indesejada e coerção sexual, conforme 

apresentado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Dimensões do assédio sexual 

Assédio de gênero Comentários sexistas ou misóginos que englobam insultos, deboches e comportamentos 
hostis dirigidos a uma mulher, um grupo de mulheres ou sobre mulheres. 

Atenção sexual 
indesejada 

Comentários maliciosos que compreendem tanto comunicação verbal e não verbal, 
incluindo repetidos convites para encontros, e-mails ofensivos ou contatos físicos 
intencionais indesejados. 

Coerção sexual Chantagens que englobam ameaças implícitas ou explícitas com objetivo sexual, 
encontros ou outras formas de relações sexuais em troca de benefícios relacionados ao 
trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fitzgerald e Hesson-McInnis (1989). 
 

Posteriormente, Piotrkowski (1998), complementa que o assédio de gênero se diferencia 

dos demais pois não é direcionado a uma mulher específica, ao contrário, se manifesta contra 

as mulheres como grupo. Exemplos desse tipo de comportamento incluem comentários 

negativos sobre mulheres, questionamentos quanto à competência feminina no desempenho 

de suas tarefas, observações degradantes e piadas de conteúdo libidinoso (PIOTRKOWSKI, 

1998). Sobre esse tema, a legislação federal estadunidense conhecida como Comissão para 

Igualdade de Oportunidade de Emprego (EEOC) considera a animosidade de gênero uma 

forma hostil de assédio sexual que não envolve necessariamente alguma conduta sexual. O 

assédio de gênero, embora mais comum, quando comparado com a atenção sexual indesejada 

e a coerção, é provavelmente menos percebido como uma hostilidade de gênero 

(PIOTRKOWSKI, 1998).  

A discussão sobre o fenômeno organizacional do assédio sexual no Brasil assume 

importância a partir da maior participação percentual das mulheres no mercado de trabalho. 

Em um país onde algumas profissões eram particularmente consideradas de alto risco e 
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sujeitas à vitimação potencial no imaginário coletivo, que enxergava algumas relações como 

inevitáveis, a exemplo do médico e a enfermeira, professor e a aluna, chefe e a secretária, de 

acordo com Maria Esther de Freitas (2001), é preciso atentar para as características culturais a 

fim de conceituar o fenômeno no nosso ambiente: 

O conceito de assédio sexual nos Estados Unidos é bem mais amplo que aqui. Lá, 
por exemplo, um olhar pode caracterizar uma tentativa de assédio e gerar um 
processo judicial. Impensável, na cultura brasileira, proibir alguém de olhar para 
alguém de maneira sugestiva ou que isso possa levar alguém para a cadeia 
(FREITAS, M. E.; 2001, p. 16). 

A tríplice matriz cultural brasileira, formada pela miscigenação do colonizador 

português, do negro e do índio, temperou as relações sociais que se manifestam de modo 

muito diferente do que acontece nos países protestantes do norte da Europa e da América. 

Esse traço de sensualidade da cultura brasileira é elucidado por Alexandre Borges de Freitas 

(1997) da seguinte maneira: 

Não raro, o brasileiro coloca boa dose de sensualismo em suas relações como modo 
de navegação social, como maneira de obter o que deseja mais facilmente. 
Gostamos do contato próximo, da pele, das falas carinhosas e dos olhares 
atravessados. Nossos bate-papos e conversas cotidianas conservam em suas 
entrelinhas certo teor de malícia, de sensualismo. Parece que tudo isso dá graça e 
gosto à vida (FREITAS, A. B.; 1997, p. 52). 

Independentemente do nosso modo de ser mais afável, no entanto, “o brasileiro ainda 

que com sua riqueza erótica e sensual, sua malícia assumida, [...] trata o assédio sexual como 

algo nocivo e condenável, [...] considerando-o como o lado sujo da cantada”, de acordo com 

Maria Esther de Freitas (2001, p. 16). Nossa legislação entende o fenômeno como o ato de 

constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-

se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego, cargo ou função, de acordo com a Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001. 

As organizações em geral devem endereçar o tema: 1) adotando e divulgando políticas e 

procedimentos de denúncia; 2) avaliando as acusações imediatamente após as denúncias; 3) 

conduzindo investigações justas e completas; e 3) assegurando-se da aplicação de sanções 

proporcionais à gravidade da situação (HAMES, 1994).  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é de orientação quantitativa, uma vez que se optou 

pelo uso do Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho (BERGMAN; 

HALLBERG, 2002), desenvolvido como um instrumento de pesquisa e avaliação do 

ambiente de trabalho sob ponto de vista feminino, no que diz respeito a dificuldades 

psicossociais e desigualdades de importância para as mulheres. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

3.2.1 Concepção do instrumento  

 

Bergman e Hallberg (2002) desenvolveram o Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente 

de Trabalho baseado nos resultados do modelo apresentado no referencial teórico deste 

estudo. As 14 categorias de análise que emergiram no modelo teórico, apresentadas no 

Quadro 3, serviram de referência para a construção dos itens. 

A justificativa para a construção do questionário, segundo as autoras, foi a necessidade 

de se desenvolver um instrumento sob o ponto de vista feminino, uma vez que os 

instrumentos tradicionais destinados à avaliação de condições psicossociais no trabalho eram 

mais adequados para homens do que para mulheres.  

O instrumento resultante é desenhado como uma ferramenta para avaliar atitudes 

relacionadas a gênero, consideradas importantes para o bem-estar e saúde das mulheres, com 

o intuito de promover ambientes de trabalho que valorizem a contribuição de todos os 

empregados. Foi admitido como hipótese no estudo das autoras que altos níveis de fatores de 

percepção no ambiente de trabalho prediriam maior estresse percebido e problemas 

somáticos, a exemplo de atitudes negativas percebidas contra mulheres, baixo apoio 

organizacional, incluindo menos oportunidades de desenvolvimento profissional, julgamentos 

injustos, apoio de superiores e gestão inadequados, muitas demandas sobre preparação extra, 

realização e assertividade de modo a serem promovidas.  

O Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho (BERGMAN; 

HALLBERG, 2002)  consiste de 30 itens.  
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Vinte e seis destes itens consistem em pares de questões que solicitam às respondentes 

comparar a situação geral das mulheres no trabalho com a dos homens e avaliar suas 

experiências específicas a esse respeito. Um exemplo desses pares: (1) “Você acha que as 

mulheres têm menos oportunidades que os homens para o desenvolvimento profissional no 

local de trabalho?” e (2) “Avalie as suas próprias oportunidades de desenvolvimento 

profissional.” 

Referindo-se ao modelo teórico, os itens se destinam a cobrir as dimensões do seguinte 

modo: a dimensão central, cultura no ambiente de trabalho, que consiste em atitudes dirigidas 

às mulheres em geral e nas experiências vivenciadas pelas mulheres, possui 14 itens; os itens 

sobre assédio sexual são quatro; os itens sobre infância, adolescência e família de origem são 

três; os itens sobre apoio são cinco; os itens sobre enfrentamento (coping) são dois. Os dois 

itens remanescentes se referem à disponibilidade de alguém com a quem se reportar e 

conversar abertamente, assim como pensamentos sobre deixar o trabalho por conta de 

problemas relacionados a gênero. 

Todos os itens do instrumento possuem respostas alternativas fixas. Dependendo da 

formulação das perguntas específicas, uma das características do instrumento é o uso de 

diferentes adjetivos ou descritores de comportamento, extraídos das próprias expressões e 

termos utilizados pelas entrevistadas na pesquisa de natureza qualitativa feita pelas das 

autoras (1997). 

A escolha desse instrumento de pesquisa para este estudo se deu a partir do interesse de 

se avaliar a aplicação na realidade brasileira de um questionário que aborda a temática do 

gênero sob o ponto de vista feminino, de maneira similar à sua utilização nas pesquisas 

empíricas das autoras, que serão analisadas adiante. 

 

3.2.2 Tradução 

 

O instrumento foi traduzido para a língua portuguesa, a partir de sua versão em inglês incluída 

no artigo Women in a male-dominated industry: factor analysis of a women workplace culture 

questionnaire based on a grounded theory model, publicado na Revista Sex Roles, Volume 46 

(BERGMAN; HALLBERG, 2002), apresentado no Anexo 1. 

A tradução do instrumento seguiu os procedimentos de tradução reversa (back-

translation), uma vez que o consenso geral aponta o método como muito mais eficaz do que a 

simples tradução direta (WEIDMER, 1994). Nesse método, o instrumento é traduzido por um 
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ou vários tradutores nativos da língua de destino e, em seguida, outro tradutor, 

preferencialmente nativo da língua de origem, traduz independentemente de volta para o 

idioma original. A comparação das duas versões é utilizada para a correção de qualquer 

discrepância.  

Na primeira fase da tradução, o instrumento original em língua inglesa foi traduzido por 

dois diferentes profissionais, para os quais foram detalhados os objetivos do estudo e que 

efetuaram seus trabalhos de forma independente. Essas duas traduções foram comparadas de 

forma meticulosa, considerando-se a equivalência semântica, idiomática e cultural. O cotejo 

entre as traduções independentes tem como objetivo evitar inadequações no uso de termos 

que poderiam passar despercebidas pelos tradutores (WEIDMER, 1994). Essa comparação, 

conforme ilustrado no exemplo do Quadro 5, produziu a primeira proposta de tradução do 

instrumento. 

 

Quadro 5 - Primeira fase da tradução – exemplo 

Original Tradução I Tradução II Primeira proposta 

Do you think that women 
have fewer opportunities 
than men for professional 
development at a 
workplace? 

Você considera que as 
mulheres têm menos 
oportunidades do que os 
homens para o 
desenvolvimento pessoal 
no local de trabalho? 

Você acha que as mulheres 
têm menos oportunidades 
que os homens para o 
desenvolvimento 
profissional no local de 
trabalho? 

Você acha que as mulheres 
têm menos oportunidades 
do que os homens para o 
desenvolvimento 
profissional no local de 
trabalho? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seguindo conforme o método descrito, a primeira proposta de tradução foi submetida a 

um tradutor profissional nativo de língua inglesa, para o qual foram detalhados os objetivos 

do estudo. Esse profissional efetuou uma nova versão para o idioma inglês. A comparação da 

tradução reversa com os itens e alternativas de respostas originais foi utilizada para controle 

da precisão da tradução original e garantia do uso adequado do instrumento. 

Realizados todos os procedimentos descritos e consideradas todas as etapas de tradução 

tecnicamente corretas, o instrumento traduzido, apresentado no Apêndice 1, foi submetido a 

um grupo de especialistas para o processo de validação semântica e adaptação cultural 

descrito a seguir. 

 

 

 

 



37 
 

 
 

3.2.3 Validação semântica e adaptação cultural 

 

Nesta etapa, o instrumento foi enviado para um grupo de especialistas formado por 13 

avaliadores, entre eles professores de programas de pós-graduação stricto sensu com vasta 

experiência em pesquisas empíricas e familiarizados com o tema em questão, professores de 

graduação, alunos de pós-graduação stricto sensu e profissionais do sexo feminino do 

mercado segurador. 

A esse grupo de especialistas foi solicitado o preenchimento de um formulário, no qual 

eles deveriam avaliar a clareza das perguntas, afirmações e repostas (facilidade de 

compreensão) e sugerir, se considerassem necessário, redações alternativas. Os itens foram 

avaliados de 1 a 10, sendo 1 igual a “Nada claro” e 10 igual a “Totalmente claro”, conforme 

ilustrado no exemplo do Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Formulário de validação semântica - Exemplo 

1. Você acha que as mulheres têm menos oportunidades que os homens para o desenvolvimento 
profissional no local de trabalho? 

Clareza: ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7  ☐  8  ☐  9  ☐  10 

Redação alternativa:  

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

Clareza: ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7  ☐  8  ☐  9  ☐  10 

Redação alternativa:  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os comentários e sugestões dos avaliadores de natureza conceitual, gramatical, 

semântica e cultural foram analisados com profundidade e se mostraram de grande 

contribuição para o aperfeiçoamento do instrumento. Quanto à avaliação de clareza, 

praticamente todos os itens obtiveram média superior a 8 (na avaliação de 1 a 10), com 

exceção do conjunto de respostas dos itens 2 e 4, que obtiveram média de avaliação de clareza 

de 7,2 e 7,8, respectivamente. 

No mesmo formulário, os especialistas foram convidados a assinalar a tradução que 

considerassem mais adequada para o nome do instrumento, entre três opções. O nome do 

instrumento na língua portuguesa foi definido nessa etapa da pesquisa. 
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O resultado dessa etapa da definição do instrumento pode ser analisado no Apêndice 2, 

no qual podem ser verificados: 1) primeira proposta de tradução confirmada através de 

tradução reversa; 2) o resultado médio da avaliação dos especialistas quanto à clareza dos 

itens apresentados (sendo 1 igual a “Nada claro” e 10 igual a “Totalmente claro”); 3) a 

segunda proposta de tradução, consideradas as diversas contribuições; e 4) comentários sobre 

as alterações efetuadas a partir das sugestões dos especialistas. 

O resultado da avaliação semântica foi utilizado para etapa seguinte do 

desenvolvimento da pesquisa, o pré-teste, cujo objetivo foi realizar uma análise estatística 

preliminar de confiabilidade da estrutura fatorial, comparando-a aos resultados das pesquisas 

empíricas de Bergman e Hallberg (2002) e Bergman (2003), apresentados a seguir. 

 

3.2.3 Pesquisas empíricas de Bergman e Hallberg 

 

O instrumento original desenvolvido por Bergman e Hallberg (2002) foi testado (2002) e 

validado (2003) na Suécia em duas pesquisas empíricas.  

A primeira pesquisa empírica realizada pelas autoras (BERGMAN; HALLBERG, 2002) 

contou com uma amostra de 104 mulheres pertencentes a uma indústria na qual 11% dos 

gerentes eram do sexo feminino. A população respondente nesse estudo possuía diferentes 

posições nas áreas de administração, engenharia, marketing, contabilidade, tecnologia da 

informação, almoxarifado e serviços de cozinha.  

As respostas foram e submetidas à análise fatorial de componentes principais e rotação 

Varimax. Três fatores com coeficiente α >.70 foram identificados, sendo eles relativos a 

pressões vivenciadas pelas mulheres (individualmente), pressões percebidas nas mulheres em 

geral e assédio sexual. Um quarto fator, apoio social, demonstrou confiabilidade modesta (α 

=.65), conforme apresentado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Estrutura de fatores da pesquisa Bergman e Hallberg (2002) 

(continua) 
Fator Itens / Questões Confiabilidade 

I. 
Pressões 
vivenciadas 

18. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (vivenciado) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (geral) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 

α = .86 
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Quadro 7 - Estrutura de fatores da pesquisa Bergman e Hallberg (2002) 

(continuação) 
Fator Itens / Questões Confiabilidade 

II. 
Pressões 
percebidas 

7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

α = .80 

 
III. 
Assédio sexual 

25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (geral) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (geral) 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (vivenciado) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (vivenciado) 

α = .75 

IV. 
Apoio social 

19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (geral) 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (vivenciado) 

α =.65 

V. 
Influência de 
pais e irmãos 

22. (X) Influência de Pais e Irmãos Pessoal 
23. (X) Influência de Pais e Irmãos em Geral 
17. Mais Assertivas em Geral 

Não calculado 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Notas: Amostra de 104 respondentes. Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do 
instrumento, no Apêndice 1. A numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, 
após a exclusão dos itens eliminados. (X) Questões eliminadas neste estudo, uma vez que o fator “influência de 
pais e irmãos” demonstrou confiabilidade baixa (coeficiente α baixo) nas pesquisas empíricas realizadas pelas 
autoras. O Fator V obteve carga negativa nessa pesquisa e a confiabilidade não foi calculada. O item 13 do Fator 
I está grifado pois as autoras incluíram uma questão geral no fator de percepção pessoal. 

 

A segunda pesquisa empírica realizada por Bergman (2003) teve como amostras três 

diferentes ambientes de trabalho, sendo eles: uma universidade, um hospital universitário e 

uma indústria predominantemente masculina (15% de empregados do sexo feminino). O 

objetivo foi pesquisar mulheres com diferentes experiências de trabalho com colegas do sexo 

masculino. Nove diferentes tipos de atividades profissionais foram representados em uma 

amostra de 577 respondentes do sexo feminino.  

Duas faculdades da universidade participaram da pesquisa. Uma faculdade de artes e 

uma faculdade de medicina. Na faculdade de artes, a amostra incluiu todas as mulheres 

empregadas, professoras e as alunas, e na de medicina, todas as professoras.  

No hospital universitário, três tipos diferentes de profissionais foram pesquisadas, com 

a intenção de incluir as mulheres tanto de ambientes predominantemente femininos quanto 

daqueles dominados por homens. As amostras incluíram as supervisoras do laboratório do 

hospital universitário, onde só havia funcionárias do sexo feminino, um grupo de médicas que 

trabalhavam em especialidades dominadas por homens, como a medicina de emergência, 

cirurgia e neurologia, e as funcionárias de uma divisão ambulatorial dominada pelo sexo 

feminino (com alguns colegas do sexo masculino), que trabalhavam com pacientes com 

deficiência de audição. 
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Finalmente, um grupo de mulheres em uma indústria de transformação foi representado 

no estudo por um grupo de analistas de sistemas e um grupo de operárias empregadas na 

produção de componentes. 

Os dados dessas amostras foram analisados com a utilização estatística descritiva, 

análise fatorial, correlação item-total corrigido (correlação entre o item e a pontuação total do 

instrumento), consistência interna e correlação de Pearson. Quatro fatores foram identificados 

com coeficiente α >0,70, sendo eles relativos a pressões percebidas pelas mulheres (α =0,87), 

pressões vivenciadas pelas mulheres (α=0,84), assédio sexual (α=0,80) e apoio organizacional 

inadequado (α =0,71), conforme apresentado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Estrutura de fatores da pesquisa Bergman (2003) 

Fator Itens / Questões Confiabilidade 

I. 
Pressões 
percebidas 

15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (geral) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (vivenciado) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (geral) 

α = 0,87 

II. 
Pressões 
vivenciadas 

4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (vivenciado) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (vivenciado) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

α = 0,84 

III. 
Assédio sexual 

28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (geral) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (geral) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (vivenciado) 

α = 0,80 

IV. 
Apoio 
organizacional 
inadequado 

20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (vivenciado) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (geral) 

α = 0,71 

V. 
Influência de 
pais e irmãos 

22. (X) Influência de Pais e Irmãos Pessoal 
23. (X) Influência de Pais e Irmãos em Geral 
17. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (geral) 

Não calculado 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Notas: Amostra de 577 respondentes. Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do 
instrumento, no Apêndice 1. A numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, 
após a exclusão dos itens eliminados. (X) Questões eliminadas nesse estudo uma vez que o fator “influência de 
pais e irmãos” demonstrou confiabilidade baixa (coeficiente α baixo) nas pesquisas empíricas realizadas pelas 
autoras. O Fator V obteve carga negativa nessa pesquisa e a confiabilidade não foi calculada. Os itens grifados 
são aqueles cuja questão não condiz com a caracterização do fator (percepção geral x percepção pessoal). 
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3.3 PRÉ-TESTE 

 

O instrumento resultante da avaliação semântica passou por uma fase de pré-teste, de modo 

que pudesse ser verificado se os itens estavam formulados de maneira clara e para que fossem 

realizados os aprimoramentos necessários. 

Composta exclusivamente por mulheres, alunas e ex-alunas do curso MBA Executivo 

em Seguros e Resseguro da Escola Superior Nacional de Seguros – ESNS, a amostra foi 

definida por conveniência. Esse curso foi especificamente escolhido para seleção da amostra, 

pois é orientado para propiciar aos participantes o desenvolvimento de uma visão ampla de 

negócios, preparando-os para atuar como gestores no mercado de seguros e resseguro. Deste 

modo, essas alunas e ex-alunas possuem o perfil similar da amostra final. 

O convite para a participação do pré-teste da pesquisa foi enviado para o e-mail de 220 

alunas e ex-alunas, incluindo o link para questionário e informações sobre o propósito da 

pesquisa e especificações sobre seus aspectos éticos. Uma vez que o curso é oferecido desde 

2006, houve 26 e-mails retornados como não existentes. Dos 194 e-mails válidos, 39 

respondentes completaram a pesquisa (taxa de retorno de 20,1%).  

Nessa etapa, a pesquisa foi disponibilizada na plataforma de questionários on-line 

SurveyMonkey, sendo constituída por duas seções, com previsão de 15 minutos para o 

preenchimento completo. A primeira seção era composta do instrumento de Bergman e 

Hallberg (2002), em português. A segunda seção trazia questões sóciodemográficas e 

funcionais, conforme apresentado no Apêndice 3.  

Foram obtidas 38 repostas válidas. Esses dados foram importados para o programa IBM 

SPSS Statistics Versão 21. Foi realizada uma análise fatorial exploratória, pelo método de 

componentes principais e rotação Varimax, conforme as análises realizadas nas pesquisas 

empíricas das autoras em 2002 e 2003.  

Confirmou-se a fatorabilidade dos dados, uma vez que os resultados do teste Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) resultou no valor = 0,747, considerado médio (PEREIRA, 2004) e o 

teste de esfericidade de Barlett resultou no valor p = 0,000. Neste caso, a análise fatorial é 

adequada sempre que o nível de significância for pequeno. 

Os resultados do pré-teste foram diferentes dos resultados obtidos pelas autoras em suas 

pesquisas. A análise fatorial resultou em seis fatores, com coeficiente de confiabilidade α 

entre 0,894 e 0,722, conforme estrutura de fatores apresentada no Tabela 1.  
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Tabela 1 - Estrutura de fatores resultantes do pré-teste  

Itens / questões 
Carga fatorial 

I II III IV V VI 

17. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (geral) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 

0,899 
0,798 
0,790 
0,703 
0,649 
0,632 

-0,074 
0,192 
-0,058 
0,350 
0,208 
0,265 

-0,079 
0,413 
0,374 
-0,142 
0,102 
0,359 

0,470 
0,640 
0,039 
0,022 
0,449 
0,378 

-0,100 
0,198 
0,007 
0,226 
0,291 
0,301 

0,171 
-0,005 
0,098 
0,386 
-0,123 
-0,051 

26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (vivenciado) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (geral) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que... (vivenciado) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (geral) 

-0,036 
0,566 
-0,057 
0,221 
0,179 
0,432 

0,800 
0,696 
0,692 
0,647 
0,472 
0,467 

0,164 
-0,015 
0,420 
0,128 
0,310 
0,245 

0,000 
-0,024 
-0,008 
0,130 
0,381 
-0,024 

-0,430 
0,228 
-0,150 
0,470 
0,462 
0,250 

0,231 
0,009 
0,294 
0,094 
-0,007 
0,202 

13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (geral) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de forma... (vivenciado) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (vivenciado) 

0,237 
0,356 
0,051 
0,048 

0,164 
0,250 
0,252 
0,223 

0,839 
0,670 
0,658 
0,482 

0,110 
0,082 
0,290 
0,477 

0,004 
0,275 
-0,094 
0,177 

0,140 
-0,133 
0,377 
0,262 

20. Mulheres recebem apoio org. suficiente para conciliar... (vivenciado) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (geral) 

0,001 
0,287 
0,030 

-0,098 
0,147 
-0,038 

-0,014 
0,093 
0,196 

0,822 
0,731 
0,731 

0,315 
-0,182 
0,008 

0,065 
0,195 
0,206 

2. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (vivenciado) 

0,223 
0,004 
0,323 

0,021 
0,044 
0,422 

-0,101 
0,576 
0,309 

0,025 
0,075 
0,274 

0,851 
0,680 
0,482 

0,006 
0,149 
0,003 

28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (vivenciado) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (geral) 

0,194 
-0,006 
0,277 

0,116 
0,186 
0,359 

0,033 
0,062 
0,251 

0,073 
0,288 
0,353 

0,178 
-0,064 
-0,620 

0,871 
0,857 
0,561 

Confiabilidade – Coeficiente α 0,894 0,846 0,777 0,742 0,722 0,782 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Amostra de 38 respondentes. Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do 
instrumento, no Apêndice 1. A numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, 
após a exclusão dos itens eliminados. 
 

Em outra análise, os dados obtidos no pré-teste foram comparados com as estruturas de 

fatores das pesquisas empíricas das autoras de 2002 e 2003 descritas anteriormente e 

apresentadas nos Quadros 7 e 8, para verificar se, em algum caso, haveria duplicação de 

resultados.  

Foram submetidos à análise fatorial exploratória os conjuntos de itens/questões dos 

fatores obtidos na pesquisa empírica Bergman e Hallberg (2002): I) Pressões vivenciadas; II) 

Pressões percebidas nas mulheres em geral; III) Assédio sexual; e IV) Apoio social. O Fator 

V foi ignorado devido à sua baixa confiabilidade. Entre os conjuntos de itens, dois deles não 

resultaram em fatores únicos, conforme esperado: os fatores I e III, conforme apresentado no 

Quadro 9. 
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Quadro 9 - Resultados do pré-teste comparados com os fatores da pesquisa Bergman e 
Hallberg (2002)  

Resultado pesquisa 2002 Resultado pré-teste 

Fator I – Pressões vivenciadas 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma... (geral) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 

Fator I 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 

Fator II 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma... (geral) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 

Fator II – Pressões percebidas  
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

Fator único 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

Fator III – Assédio sexual 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (vivenciado) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conota... (vivenciado) 

Fator I 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (vivenciado) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 

Fator II 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conota... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 

Fator IV – Apoio social 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que... (vivenciado) 

Fator único 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para... (geral) 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (vivenciado) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que... (vivenciado) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do instrumento, no Apêndice 1. A 
numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, após a exclusão dos itens 
eliminados. 
 

Com o mesmo propósito, em seguida, foram submetidos à análise fatorial exploratória 

os conjuntos de itens/questões dos fatores obtidos na pesquisa empírica Bergman (2003): I) 

Pressões percebidas nas mulheres em geral; II) Pressões vivenciadas; III) Assédio sexual; e 

IV) Apoio organizacional inadequado. O fator V mais uma vez foi ignorado, devido à sua 

baixa confiabilidade. Nessa comparação entre os conjuntos de itens, três deles não resultaram 

em fatores únicos: I, II e III, conforme apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Resultados do pré-teste comparados com os fatores da pesquisa Bergman (2003)  

Resultado pesquisa 2003 Resultado pré-teste 

Fator I – Pressões percebidas  
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de... (geral) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 
 

Fator I 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação... (vivenciado) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 

Fator II 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de... (geral) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude neg... (geral) 

Fator II – Pressões percebidas em mim 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e... (vivenciado) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

Fator I 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do... (vivenciado) 

Fator II 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 

Fator III – Assédio sexual 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com cono... (vivenciado) 

Fator I 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis... (vivenciado) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 

Fator II 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com cono... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 

Fator IV – Apoio organizacional inadequado 
20. Mulheres recebem apoio organizacional sufic... (vivenciado) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para... 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (geral) 

Fator único 
20. Mulheres recebem apoio organizacional sufic... (vivenciado) 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (geral) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para... 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do instrumento, no Apêndice 1. A 
numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, após a exclusão dos itens 
eliminados. 

 

Após a comparação dos resultados com as pesquisas empíricas, foi realizada uma 

comparação dos resultados do pré-teste com as categorias resultantes do modelo teórico de 

Bergman e Hallberg (1997), a partir das quais foi elaborado o instrumento. As análises 

fatoriais foram realizadas a partir dos itens/questões do instrumento baseados nas categorias: 

1) Situação geral das mulheres no trabalho; 2) Situação vivenciada pela mulher no trabalho; 

3) Assédio sexual; e 4) Apoio social. Nesse caso, mais uma vez, os resultados não 

apresentaram fatores únicos nas categorias I; II; e II, conforme apresentado no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Resultados do pré-teste comparados com as categorias do instrumento 

Categorias do instrumento Resultado pré-teste 

1) Pressões percebidas  
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma... (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
17. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (geral) 

Fator I 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional... (geral) 
17. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança... (geral) 

Fator II 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as... (geral) 

2) Pressões vivenciadas 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e conf... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (vivenciado) 

Fator I 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos... (vivenciado) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento prof... (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude... (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e conf... (vivenciado) 

Fator II 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de... (vivenciado) 

3) Assédio sexual 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com cono... (vivenciado) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (vivenciado) 
 

Fator I 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (vivenciado) 
27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou... (geral) 

Fator II 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com cono... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação... (geral) 

4) Apoio social  
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para... (geral) 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (vivenciado) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 

Fator único 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente... (vivenciado) 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para... (geral) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do instrumento, no Apêndice 1. A 
numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, após a exclusão dos itens 
eliminados. 

 

Conforme observado, os resultados das análises fatoriais do pré-teste não apresentam a 

mesma estrutura fatorial obtida pelas autoras nas pesquisas empíricas de 2002 e 2003. Uma 

das possíveis razões é o fato de a amostra possuir um número de respondentes inferior aos 

indicados por autores na área de administração. De acordo com Hair et al. (2009), a amostra 

deveria ser igual ou maior a 100 respondentes e possuir, no mínimo, cinco vezes o número de 

variáveis a serem analisadas. 

A análise dos dados coletados durante o pré-teste também contribuiu para dois ajustes 

no instrumento. Primeiramente, foi acrescentada a alternativa “d) Não tenho um(a) 

companheiro(a)” na questão 21, que não existia no original. O questionário foi aplicado on-

line e necessariamente era preciso responder a todas as questões para evoluir para o item 

seguinte, conforme demonstrado no Quadro 12. O segundo ajuste foi o aprimoramento das 

alternativas de resposta da questão 34 da seção de questões sociodemográficas e funcionais, 
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que incluiu mais alternativas, de acordo com o perfil apresentado na amostra do pré-teste, 

conforme Quadro 13. 

 

Quadro 12 - Inclusão do item d) na questão 21 

21. Caso tenha um(a) companheiro(a), você recebe apoio suficiente dele(a) para conciliar seu trabalho 
profissional e suas responsabilidades domésticas/familiares? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu “papel duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 
d) Não tenho um(a) companheiro(a). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 13 - Inclusão de itens na questão 34 

34. Você trabalha em: 

☐ Seguradora ou resseguradora. 
☐ Corretora de seguros ou resseguros. 
☐ Empresa de qualquer natureza na área de seguros. 
☐ Entidades de mercado (Ex.: CNseg ou suas federações; Fenacor ou Sincor; Sindiseg; Susep). 
☐ Banco. 
☐ Outro. Especifique:_________. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4 VERSÃO FINAL DO INSTRUMENTO 

 

Após os aprimoramentos ocorridos no instrumento durante as etapas de tradução, validação 

semântica, adaptação cultural e pré-teste, ele assumiu uma versão final para aplicação na 

amostra da pesquisa, conforme apresentado no Apêndice 4. 

 

3.5 AMOSTRA E ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Coerente com o objetivo da pesquisa de analisar as pressões percebidas e vivenciadas pelas 

mulheres no ambiente de trabalho no mercado segurador brasileiro, a amostra foi definida por 

mulheres empregadas nas empresas seguradoras e resseguradoras do Brasil, além de 

representantes nas demais empresas da cadeia da indústria de seguros, como funcionárias da 

área de seguros de empresas de qualquer natureza (compradoras), funcionárias de empresas 

corretoras de seguros ou resseguros (comercializadoras), funcionárias das entidades 
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representativas do mercado de seguros (CNseg4 ou suas federações5; Fenacor6 ou Sincor7; 

Sindiseg8; Susep9) e funcionárias de bancos que atuam na área. 

Para alcançar o público definido foram utilizadas duas estratégias. Primeiramente, o 

convite para o preenchimento da pesquisa, disponibilizada na plataforma de questionários on-

line SurveyMonkey, foi disparado para o mailing da Escola Nacional de Seguros, o qual é 

composto de indivíduos que se cadastram no sítio da Escola para o recebimento de 

informações, boletins, lançamento de livros e divulgação de cursos, palestras, seminários e 

eventos relacionados ao seguro no Brasil e no exterior. O convite foi direcionado a mulheres 

somando um total de 12.147 e-mails. Entre os 9.553 e-mails que foram entregues às 

destinatárias, 390 se interessaram em abri-lo e 90 acessaram o questionário. O convite 

também foi enviado para os gestores da Comissão de Recursos Humanos da CNseg, com a 

solicitação de que os mesmos fossem encaminhados para todas as funcionárias de suas 

respectivas empresas.  

Conforme praticado na etapa do pré-teste, a pesquisa foi disponibilizada na plataforma 

de questionários on-line SurveyMonkey, sendo composta de duas seções com previsão de 15 

minutos para o preenchimento completo. A primeira seção trazia o instrumento (versão final). 

A segunda seção continha questões sociodemográficas e funcionais. As respostas foram 

recolhidas durante os meses de março e abril de 2015. 

                                                 
4 Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização. 
5 Federações associativas de Seguros Gerais (FenSeg), de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde) e a de Capitalização (FenaCap). 
6 Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros. 
7 Sindicatos de Corretores de Seguros. 
8 Sindicatos das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização. 
9 Superintendência de Seguros Privados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 PERFIL DAS RESPONDENTES 

 

Entre as mulheres que receberam o convite para a participação da pesquisa, 2,1% 

responderam o questionário, representando 201 respondentes. Entres estas, seis deixaram de 

respondes a seção sobres suas características demográficas, restando 195 respondentes com os 

dados completos. O perfil das respondentes do estudo é apresentado nas Tabelas 2 e 3. A 

idade média do grupo é de 37,4 anos, sendo a mais jovem de 19 anos, e a mais velha, de 68 

anos de idade. A faixa etária predominante é de mulheres entre 31 e 40 anos, representando 

37% da amostra. Em relação à cor ou raça, 73% das mulheres declaram-se brancas, de acordo 

com a classificação do IBGE. A maioria das mulheres é casada ou está em um relacionamento 

estável, somando 61% das respondentes. Entre as profissionais, 51% possuem um e dois 

filhos, e 48% não têm filhos. Entre aquelas que possuem filhos, 35% têm filhos de até 8 anos 

de idade e 30% têm filhos entre 9 e 16 anos de idade. O grupo possui alto nível de 

escolaridade, sendo 41% com nível superior e 54,5% com nível de pós-graduação. Uma 

maioria de 69% das mulheres atua em empresas seguradoras ou resseguradoras. Quanto ao 

tempo de atuação no mercado de seguros, 41% das mulheres possuem até sei anos de 

mercado, enquanto 43% têm mais de 12 anos. Entre as respondentes, 51% trabalham na atual 

empresa há até três anos, seguidas de 18% que atuam na mesma empresa entre três e seis 

anos. Quanto à experiência em gestão, 48% das mulheres possuem subordinados, sendo 27% 

diretoras e gerentes, 12% e 15%, respectivamente. No que diz respeito aos superiores 

hierárquicos, 59% das respondentes foram subordinadas a chefes homens por mais 75% de 

suas carreiras, enquanto 16% foram subordinadas a chefes mulheres pelo mesmo período. 

Ainda quanto à chefia feminina, 15% das respondentes nunca foram subordinadas a chefes do 

sexo feminino. 

A Tabela 2 apresenta as características demográficas das respondentes. 

 

Tabela 2 - Características demográficas das respondentes 

(continua) 
Perfil Frequência % 

Faixa etária 
Até 30 anos 
De 31 a 40 anos 
De 41 a 50 anos 
Maior de 50 anos 

 
56 
72 
39 
27 

 
29 
37 
20 
14 
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Tabela 2 - Características demográficas das respondentes 

(continuação) 
Perfil Frequência % 

Cor ou raça 
Branca 
Parda 
Preta  
Amarela 
Indígena 

 
142 
44 
7 
2 
0 

 
73 
22 
4 
1 
0 

Estado civil 
Solteira 
Casada 
Relacionamento estável 
Separada ou divorciada 
Viúva 

 
57 
95 
23 
17 
3 

 
29 
49 
12 
9 
1 

Filhos 
Não tem 
1 filho 
2 filhos 
3 filhos 
Mais de 3 filhos 

 
94 
57 
42 
1 
1 

 
48 
29 
22 
0,5 
0,5 

Idade dos filhos 
Até 8 anos 
De 9 a 16 anos 
De 17 a 24 anos 
De 25 a 32 anos 
Mais de 33 anos 

 
32 
28 
18 
13 
1 

 
35 
30 
20 
14 
1 

Escolaridade 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Superior incompleto 
Superior completo 
Pós-graduação (especialização, MBA) incompleta 
Pós-graduação (especialização, MBA) completa 
Mestrado incompleto 
Mestrado completo 
Doutorado incompleto 
Doutorado completo 

 
1 
8 
23 
56 
18 
74 
5 
9 
1 
0 

 
0,5 
4 
12 
29 
9 
38 
2 
5 

0,5 
0 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

A Tabela 3 apresenta as características profissionais das respondentes. 

 
Tabela 3 - Características profissionais das respondentes 

(continua) 
Perfil Frequência % 

Atividade profissional 
Seguradora ou resseguradora 
Corretora de seguros ou resseguros 
Empresa de qualquer natureza na área de seguros 
Entidades de mercado  
Banco 
Outros (consultorias, assessorias, instituições de ensino) 

 
134 
22 
8 
9 
6 
16 

 
69 
11 
4 
5 
3 
8 
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Tabela 3 - Características profissionais das respondentes 

(continuação) 
Perfil Frequência % 

Tempo no mercado de seguros 
Até 3 anos 
3 e 6 anos 
6 e 9 anos 
9 e 12 anos 
12 e 15 anos 
Mais de 15 anos 

 
52 
27 
16 
17 
21 
62 

 
27 
14 
8 
8 
11 
32 

Tempo na atual empresa 
Até 3 anos 
Entre 3 e 6 anos 
Entre 6 e 9 anos 
Entre 9 e 12 anos 
Entre 12 e 15 anos 
Mais de 15 anos 

 
99 
36 
10 
12 
13 
25 

 
51 
18 
5 
6 
7 
13 

Nível hierárquico 
Diretora 
Gerente 
Coordenadora ou supervisora 
Encarregada 
Líder 
Nível técnico operacional 
Vendas 

 
23 
30 
24 
13 
3 
84 
18 

 
12 
15 
12 
7 
2 
43 
9 

Chefia masculina 
Não 
25% do tempo 
50% do tempo 
75% do tempo 
100% do tempo 

 
7 
24 
49 
80 
35 

 
4 
12 
25 
41 
18 

Chefia feminina 
Não 
25% do tempo 
50% do tempo 
75% do tempo 
100% do tempo 

 
29 
82 
49 
23 
12 

 
15 
42 
25 
12 
6 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 LIMPEZA DE DADOS  

 

Uma vez que o instrumento foi disponibilizado na plataforma on-line SurveyMonkey, 

esperava-se que não houvesse dados faltantes, já que a respondente não poderia progredir para 

a seção seguinte ou acionar o comando de envio das respostas sem optar por uma das 

alternativas das perguntas ou assertivas. Por uma provável falha na plataforma, no entanto, 

entre as 201 respostas, seis delas não apresentaram a seção de questões sociodemográficas e 

funcionais, seja porque os dados foram perdidos ou porque as respondentes não preencheram 

a seção correspondente.  
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Quanto ao Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho propriamente 

dita, não houve casos de dados faltantes. No entanto, devido à característica de construção da 

Questão 21, foi necessário o uso de tratamento como dado faltante para a alternativa “d” na 

etapa de análise fatorial confirmatória realizada no programa Smart PLS 2.0 M3, conforme 

será descrito mais adiante. 

 

4.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA  

 

As pesquisas realizadas por Bergman e Hallberg (2002) e Bergman (2003) não apresentaram 

uma estrutura fatorial consistente com os itens do instrumento, conforme observado nos 

Quadros 7 e 8, assim como revelado nos resultados do pré-teste deste estudo. A comparação 

destes resultados com as pesquisas das autoras pode ser observada nos Quadros 9 e 10. Em 

função destes resultados optou-se por fazer uma análise fatorial exploratória. O conjunto das 

201 repostas válidas foram importadas para o software estatístico IBM SPSS Statistics Versão 

21. A análise fatorial exploratória utilizou o método de componentes principais e rotação 

Varimax, com o objetivo de “identificar as dimensões separadas das estruturas e então 

determinar o grau que cada variável é explicada por cada dimensão” (HAIR et al., 2009, p. 

91).  

A fatorabilidade dos dados foi confirmada pelos resultados do teste KMO = 0,905, 

considerado alto (PEREIRA, 2004) e do teste de esfericidade de Barlett, p = 0,000. 

A análise fatorial resultou em quatro fatores conforme obtidos pelas autoras nas 

pesquisas anteriores, com variância total explicada 60,800% e coeficiente de confiabilidade α 

entre 0,91 e 0,73, conforme estrutura apresentada no Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Estrutura de fatores resultante da amostra final 

(continua) 

Variáveis 
Carga fatorial 

I II III IV 

15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
17. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (geral) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (vivenciado) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (geral) 
1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (geral) 

0,792 
0,773 
0,712 
0,698 
0,634 
0,613 
0,591 
0,563 
0,547 

0,343 
0,148 
0,236 
0,362 
0,412 
0,202 
0,509 
0,430 
0,370 

0,050 
0,171 
0,208 
0,245 
0,020 
0,068 
0,113 
0,209 
0,264 

0,133 
-0,017 
0,021 
0,102 
0,250 
0,321 
0,202 
0,036 
0,333 
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Tabela 8 - Estrutura de fatores resultante da amostra final 

(continuação) 

Variáveis 
Carga fatorial 

I II III IV 

8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (vivenciado) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
2. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (vivenciado) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 

0,283 
0,124 
0,292 
0,265 
0,486 
0,380 
0,360 
0,276 
0,348 

0,720 
0,747 
0,693 
0,681 
0,577 
0,559 
0,408 
0,515 
0,451 

0,227 
0,139 
0,117 
0,223 
0,078 
0,136 
0,170 
0,142 
0,105 

0,031 
0,043 
0,250 
0,111 
0,159 
0,061 
0,183 
0,161 
0,242 

27. (24) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (geral) 
26. (23) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (vivenciado) 
25. (22) Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (geral) 
28. (25) Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (vivenciado) 

0,161 
0,224 
0,279 
-0,036 

0,128 
0,217 
0,148 
0,212 

0,805 
0,798 
0,797 
0,762 

0,142 
0,044 
0,043 
0,220 

21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (vivenciado) 
19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (geral) 

0,024 
0,124 
0,265 

-0,009 
0,308 
0,183 

0,139 
0,152 
0,065 

0,761 
0,747 
0,739 

Variância explicada (%) 20,655 18,711 12,127 9,306 

Confiabilidade – Coeficiente α 0,910 0,849 0,829 0,732 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Amostra de 201 respondentes. Os itens estão apresentados de acordo com a primeira tradução do 
instrumento, no Apêndice 1. A numeração entre parênteses em alguns casos é a numeração do questionário final, 
após a exclusão dos itens eliminados.  

 

O fator I equipara-se ao fator I de Bergman (2003) e ao fator II de Bergman e Hallberg 

(2002), pressões percebidas nas mulheres em geral, e consiste de nove itens com carga 

fatorial entre 0,547 e 0,792, explicando 21% da variância total. Seis itens que constituem o 

fator (1, 5, 11, 13, 15 e 17) referem-se às percepções sobre pressões em relação às mulheres 

em geral no ambiente de trabalho, enquanto três itens (14, 16 e 18) referem-se às experiências 

vivenciadas pelas próprias mulheres.  

O fator contém itens que tratam de atitudes gerais que as mulheres vivenciam no 

ambiente de trabalho, como “as mulheres têm que apresentar melhor resultado em seu 

trabalho do que os homens para serem promovidas (15)”; “as contribuições das mulheres são 

percebidas de forma diferente e os homens não prestam atenção ao que as mulheres dizem nas 

reuniões (13)”; “os homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (11)”; “os 

homens recebem mais apoio organizacional e confiança do que as mulheres (5)”; e “as 

mulheres têm menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens no 

ambiente de trabalho (1)”. O fator contém ainda itens que tratam da percepção da própria 

mulher quanto à sua situação no ambiente de trabalho. Por exemplo: “as minhas contribuições 

são percebidas de forma diferente e os homens não prestam atenção ao que eu digo nas 

reuniões (14)”; “eu tenho que apresentar melhor resultado no trabalho do que os homens para 
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ser promovida (16)”; e “eu , em particular, e as mulheres, em geral, são menos assertivas em 

relação aos homens para obter remuneração justa, promoção ou oportunidades de 

desenvolvimento profissional (17 e 18)”. O fator descreve principalmente, portanto, atitudes 

negativas percebidas em relação às mulheres em geral, não exclusivamente.  

O fator II equipara-se ao fator II de Bergman (2003) e ao fator I de Bergman e Hallberg 

(2002), pressões vivenciadas, e consiste de nove itens. A carga fatorial varia entre 0,451 e 

0,720, explicando 19% da variância total.  

O fator contém principalmente itens que tratam das experiências pessoais das 

respondentes quanto à igualdade no ambiente de trabalho, como: “no meu caso, acredito que a 

forma como tenho sido tratada no ambiente de trabalho por gestores e superiores foi 

influenciada por uma atitude negativa devido ao fato de ser mulher (8)”; “eu recebo 

avaliações mais injustas sobre meu desempenho no trabalho do que os homens (4)”; “os 

homens recebem mais apoio organizacional e confiança do que eu (6)”; “para mim é mais 

difícil ‘ser eu mesma’ no local de trabalho do que para os homens (10)”; e “os homens têm 

maior segurança no emprego do que eu (12)”. O fator aponta, portanto, a desigualdade (itens 

4, 6 e 8) e a restrição de liberdade (itens 10 e 12), descrevendo fenômenos psicológicos e 

normas que as mulheres devem aderir no ambiente de trabalho. 

O fator III foi composto pelos mesmos itens do fator III das pesquisas empíricas das 

autoras (2002 e 2003), assédio sexual. Consiste de quatro itens com carga fatorial entre 0,762 

e 0,805 e explica 12% da variância total.  

O fator inclui os dois pares de questões que tratam de assédio sexual. O primeiro par de 

questões trata de “olhares, gestos ou comentários indesejáveis com conotação sexual” e o 

segundo par de questões se referem a “contatos físicos intencionais indesejáveis ou 

insinuações indesejáveis”. O conteúdo do fator sugere tanto experiências percebidas pelas 

mulheres em geral quanto as vivências pessoais. 

O fator IV explica 9% da variância total, com carga fatorial entre 0,739 e 0,761. 

Equivale ao fator IV, apoio social, da pesquisa de 2002, e ao fator IV, apoio organizacional 

inadequado, da pesquisa de 2003.  

O fator consiste de três itens: “você recebe apoio suficiente do(a) seu(sua) 

companheiro(a) para conciliar seu trabalho profissional e responsabilidades 

domésticas/familiares (21)”; e “as mulheres, em geral, e eu, em particular, recebemos apoio 

organizacional suficiente para conciliar seu trabalho profissional e suas responsabilidades 
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domésticas/familiares (19 e 20)”. O fator reflete as dificuldades práticas com as quais as 

mulheres geralmente se confrontam porque conciliam atividades profissionais e domésticas. 

O Quadro 14 apresenta os conjuntos de fatores resultantes das pesquisas realizadas 

pelas autoras em 2002 e 2003, comparados com os resultados da amostra final desta pesquisa, 

descritos anteriormente, em que pode ser verificado que os coeficientes de confiabilidade (α 

de Crombach) desta pesquisa resultaram superiores aos das pesquisas anteriores. 

 

Quadro 14 - Comparação de fatores obtidos nas diferentes pesquisas empíricas 

Bergman e Hallberg (2002) Bergman (2003) Amostra final 

Fator II - Pressões percebidas nas 
mulheres em geral 

Fator I - Pressões percebidas nas 
mulheres em geral 

Fator I 

V7 
V3 
V1 
V5 
V15 
V9 

V15 
V1 
V5 
V3 
V7 
V13 
V16 
V18 
V14 
V11 

V15 
V17 
V18 
V16 
V14 
V11 
V5 
V1 
V13 

α = .86 α = .87 α = .91 

Fator I - Pressões vivenciadas Fator II - Pressões vivenciadas Fator II 

V18 
V16 
V14 
V6 
V8 
V10 
V13 
V2 
V4 

V4 
V6 
V2 
V10 
V12 
V8 
V9 

V8 
V4 
V6 
V10 
V3 
V7 
V2 
V12 
V9 

α = .80 α = .84 α = .85 

Fator III - Assédio sexual Fator III - Assédio sexual Fator III 

V22 
V24 
V25 
V23 

V25 
V22 
V24 
V23 

V24 
V23 
V22 
V25 

α = .75 α = .80 α = .83 

Bergman e Hallberg (2002) Bergman (2003) Amostra final 

Fator IV - Apoio social Fator IV - Apoio organizacional 
inadequado 

Fator IV 

V19 
V11 
V20 
V12 

V20 
V21 
V19 

V21 
V20 
V19 

α =.65 α = .71 α = .73 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Como os conjuntos de fatores resultantes da análise fatorial exploratória na amostra 

final não confirmaram a estrutura fatorial das análises empíricas anteriores e o agrupamento 

dos fatores apresentaram-se diferentes, optou-se por aplicar uma análise fatorial 

confirmatória. 

 

4.4 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA  

 

O uso do Smart PLS e das análises do modelo de mensuração foram considerados indicados 

neste estudo, uma vez que as pesquisas empíricas realizadas não confirmaram as estruturas 

fatoriais e o estudo se apoia em “teoria ainda em fase inicial ou com pouca “cristalização” 

(RINGLE; SILVA; BIDO, 2014, p. 54).  

O banco de dados composto por 195 repostas foi importado para o programa Smart PLS 

M3, visando a análise fatorial confirmatória. Para a criação do modelo de mensuração, os 

indicadores (itens do questionário) foram associados aos seus respectivos construtos (fatores 

obtidos nas pesquisas empíricas de 2002 e 2003), de modo que as análises pudessem ser 

realizadas, conforme apresentado na Figura 2. 

Para a realização da análise fatorial confirmatória, a alternativa “d” da Questão 21 do 

instrumento precisou ser tratada como dado faltante, uma vez que só interessavam as 

alternativas: a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu 

“papel duplo”; b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio; e c) Acho que está bem do 

jeito que está. A alternativa d) Não tenho um(a) companheiro(a) foi, portanto, retirada da 

análise utilizando a opção “Missing Value Algorithm” com a indicação “Case Wise 

Replacement”, considerada geralmente mais adequada (RINGLE et al., 2014). 
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Figura 2 - Modelo de mensuração 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O cálculo do PLS Algorithm gerou como resultado a estrutura fatorial apresentada na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Estrutura de fatores da análise fatorial confirmatória 

Itens / questões 
Carga fatorial 

I II III IV 

19. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (geral) 
20. Mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar... (vivenciado) 
21. Você recebe apoio suficiente do seu companheiro para conciliar... 

0,851 
0,877 
0,664 

0,267 
0,340 
0,218 

0,478 
0,410 
0,205 

0,373 
0,452 
0,200 

22. Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (geral) 
23. Gestos/comentários indesejáveis com conotação sexual... (vivenciado) 
24. Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (geral) 
25. Contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações... (vivenciado) 

0,294 
0,293 
0,279 
0,304 

0,867 
0,862 
0,836 
0,768 

0,429 
0,455 
0,373 
0,296 

0,475 
0,471 
0,409 
0,302 

1. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (geral) 
3. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (geral) 
5. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (geral) 
7. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (geral) 
9. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (geral) 
11. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (geral) 
13. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (geral) 
15. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (geral) 
17. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (geral) 

0,290 
0,392 
0,414 
0,288 
0,406 
0,370 
0,467 
0,324 
0,243 

0,391 
0,319 
0,375 
0,319 
0,302 
0,278 
0,488 
0,322 
0,361 

0,759 
0,786 
0,826 
0,695 
0,643 
0,654 
0,785 
0,831 
0,731 

0,643 
0,664 
0,711 
0,568 
0,573 
0,582 
0,669 
0,721 
0,606 

2. Menos oportunidades de desenvolvimento profissional que os homens (vivenciado) 
4. Avaliações mais injustas sobre seu desempenho (vivenciado) 
6. Homens recebem mais apoio organizacional e confiança que mulheres (vivenciado) 
8. Vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa... (vivenciado) 
10. Para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas”... (vivenciado) 
12. Homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres (vivenciado) 
14. As contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente (vivenciado) 
16. Mulheres têm que apresentar melhor resultado... (vivenciado) 
18. As mulheres são menos assertivas em relação aos homens... (vivenciado) 

0,303 
0,271 
0,424 
0,315 
0,323 
0,312 
0,367 
0,333 
0,271 

0,338 
0,317 
0,359 
0,392 
0,399 
0,315 
0,302 
0,458 
0,402 

0,520 
0,519 
0,624 
0,618 
0,593 
0,514 
0,740 
0,745 
0,655 

0,627 
0,646 
0,792 
0,766 
0,755 
0,639 
0,740 
0,792 
0,748 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: Amostra de 195 respondentes. I = fator apoio social; II = fator assédio sexual; III = fator - Pressões 
percebidas nas mulheres em geral; e IV = pressões vivenciadas. 
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A partir do resultado da análise fatorial confirmatória foi realizada a avaliação do 

modelo de mensuração. 

O primeiro aspecto analisado no modelo de mensuração foram as validades 

convergentes, obtidas pela observação da variância média extraída. A validade convergente 

sinaliza o ponto em que o construto está positivamente relacionado com outras medidas do 

mesmo construto. (HAIR et al., 2009). A variância média extraída apresentou resultados 

satisfatórios em todos os fatores, conforme pode ser observado na Tabela 10. De acordo com 

Hair et al. (2009), quando a variância média extraída é superior a 0,5, mais da metade da 

variância para os indicadores especificados é explicada pelo construto, sendo, deste modo, o 

valor considerado adequado. 

Após verificada a validade convergente, observou-se os valores de consistência interna 

(alfa de Cronbach) e confiabilidade composta. Os resultados do alfa de Cronbach também se 

apresentaram satisfatórios. Este, entre os coeficientes de confiabilidade, é a medida mais 

amplamente utilizada e é considerado adequado quando seu valor é superior a 0,7 (HAIR et 

al., 2009). A confiabilidade composta também apresentou resultados superiores ao valor 

mínimo sugerido de 0,7 (HAIR et al., 2009). Estes resultados podem ser observados na Tabela 

10.  

A seguir, foi analisada a validade discriminante que sinaliza em que medida o construto 

não se correlaciona com outras medidas que dele diferem (HAIR et al., 2009). Foram 

utilizadas duas maneiras para avaliar este quesito. Primeiro, observando-se os itens com 

cargas cruzadas altas, isto é, um mesmo item apresentando carga fatorial alta em duas 

variáveis latentes distintas (CHIN, 1998) e, segundo, comparando-se as raízes quadradas dos 

valores da variância média extraída de cada constructo com as correlações entre os 

constructos (ou variáveis latentes). A raiz quadrada da variância média extraída deve ser 

maior que as correlações entre os outros constructos (FORNELL; LARCKER, 1981). 

Quanto ao fator I, apoio, as cargas cruzadas são baixas, o que indica validade 

discriminante. O fator II, assédio sexual, apresenta alta carga fatorial dentro do construto e 

baixa fora dele, indicando validade discriminante e convergente. Os fatores III, pressões 

percebidas nas mulheres em geral, e IV, pressões vivenciadas, apresentam altas cargas 

fatoriais cruzadas, o que não indica validade discriminante. Os mesmos fatores apresentam 

três itens com baixa carga fatorial menor que 0,7, dentro da variável latente, em cada um 

deles. A raiz quadrada da variância média extraída (0,748 para pressões percebidas nas 
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mulheres em geral) foi inferior à correlação entre as variáveis latentes (0,855), o que confirma 

que não há validade discriminante entre os fatores, conforme pode ser observado na Tabela 

10. 

 

Tabela 10 - Validade e confiabilidade 

Fatores I II III IV 

I. Apoio 
II. Assédio sexual 
III. Pressões percebidas nas mulheres em geral  
IV. Pressões vivenciadas 

0,803 
0,348 
0,479 
0,449 

 
0,834 
0,472 
0,505 

 
 

0,748 
0,855 

 
 
 

0,725 

     

Variância média extraída 
Confiabilidade composta 
Alfa de Cronbach 

0,645 
0,843 
0,731 

0,696 
0,901 
0,855 

0,560 
0,919 
0,900 

0,526 
0,908 
0,886 

Fonte: Elaborado pelo autor. Os valores na diagonal não representam a correlação. Eles representam a raiz 
quadrada da variância média extraída, usada para o cálculo da validade discriminante. 
 

Para solucionar a falta de validade discriminante, os itens com baixas cargas fatoriais ou 

altas cargas cruzadas precisaram ser analisados criteriosamente sobre sua manutenção ou 

eliminação do modelo de mensuração. O procedimento de exclusão dos itens com estes 

problemas aumenta a variância extraída e, finalmente, a validade discriminante. Foram 

realizadas várias simulações até que os resultados após a eliminação dos itens 9, 11, 14 e 16 

apresentam-se satisfatórios.  

Quanto à validade convergente, a variância média extraída apresentou resultado 

superior a 0,5 em todos os fatores e as cargas fatoriais aumentaram significativamente, tendo 

todas superado 0,7 no fator III. Quanto à validade discriminante, pode ser observado na 

Tabela 11 que os valores na diagonal se apresentaram maiores que as correlações entre as 

variáveis latentes. Finalmente, quanto à consistência interna e a confiabilidade composta, 

ambos apresentam resultados são superiores a 0,7 (Tabela 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

Tabela 11 - Análise de confiabilidade após eliminação dos itens 9, 11, 14 e 16 

Fatores I II III IV 

I. Apoio 
II. Assédio sexual 
III. Pressões percebidas nas mulheres em geral  
IV. Pressões vivenciadas 

0,803 
0,349 
0,446 
0,436 

 
0,834 
0,471 
0,495 

 
 

0,786 
0,778 

 
 
 

0,730 

     

Variância média extraída 
Confiabilidade composta 
Alfa de Cronbach 

0,645 
0,843 
0,731 

0,696 
0,901 
0,855 

0,617 
0,918 
0,896 

0,533 
0,888 
0,852 

Fonte: Elaborado pelo autor. Os valores na diagonal não representam a correlação. Eles representam a raiz 
quadrada da variância média extraída, usada para o cálculo da validade discriminante. 
 

O resultado da análise fatorial confirmatória após a eliminação dos itens mencionados é 

apresentado no Apêndice 5. 

Conforme visto, o instrumento Questionário Mulheres a Cultura no Ambiente de 

Trabalho, apresenta incialmente 25 itens com o objetivo de medir quatro construtos: pressões 

percebidas nas mulheres em geral (9 itens), pressões vivenciadas (9 itens), assédio sexual (4 

itens) e apoio social (3 itens). Após a análise dos resultados de validade e confiabilidade da 

análise fatorial confirmatória, que, de acordo com Hair (2009) é particularmente útil para 

validação de escalas, recomenda-se a eliminação dos quatro itens mencionados. Os itens 9 e 

11 apresentam baixa carga fatorial dentro do construto, sugerindo pouca relevância para a 

explicação das pressões percebidas nas mulheres em geral. Os itens 14 e 16 pertencentes ao 

construto pressões vivenciadas apresentam alta carga cruzada com o construto pressões 

percebidas nas mulheres em geral. Deste modo, optou-se por eliminá-los, mantendo-se os 

itens pares 13 e 15, que avaliam os mesmos conteúdos no construto pressões percebidas nas 

mulheres em geral e apresentam maior carga fatorial interna.  

São esperados melhores resultados em amostras semelhantes no futuro com a utilização 

do instrumento refinado. As análises estatísticas forneceram apoio suficiente para considerar o 

instrumento formado pelos 21 itens uma melhor representação dos construtos teorizados. 

 

4.5 ANÁLISE DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos explorados por esta pesquisa foram formulados a partir das 

dimensões encontradas no modelo teórico de Bergman e Hallberg (1997). Conforme 

apresentado a seguir, as dimensões são investigadas através das questões do Questionário 

Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho (BERGMAN; HALLBERG, 2002). 
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O primeiro objetivo específico é analisar as atitudes na organização dirigidas às 

mulheres, quanto à visão da mulher no trabalho, confiança no seu trabalho e exigências em 

relação ao seu desempenho. O segundo objetivo específico é analisar a carreira feminina, 

quanto às oportunidades de desenvolvimento, identidade feminina e sistemas de recompensa. 

A Tabela 12 apresenta os 14 itens do instrumento que se referem estas dimensões e os 

resultados obtidos na amostra.  

 

Tabela 12 - Atitudes na organização e carreira 

ITEM 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

1. Você acha que as mulheres, em geral, têm menos 
oportunidades de desenvolvimento profissional que os 
homens no ambiente de trabalho? 

24 59 15 2 - 

2. Avalie as suas próprias oportunidades de 
desenvolvimento profissional: 

28 30 35 6 1 

3. Você acha que as mulheres, em geral, recebem 
avaliações mais injustas sobre seu desempenho no trabalho 
do que os homens? 

19 43 34 4 - 

4. Com relação à pergunta anterior, como se aplica à sua 
situação? 

6 42 32 20 - 

7. De uma forma geral, você acha que a vida profissional é 
caracterizada por uma atitude negativa em relação às 
mulheres? 

12 60 28 - - 

8. No seu caso, você acredita que a forma como tem sido 
tratada no ambiente de trabalho por gestores e superiores 
foi influenciada por uma atitude negativa devido ao fato de 
você ser mulher? 

8 33 59 - - 

9. Você acha que para as mulheres é mais difícil “serem 
elas mesmas” no local de trabalho do que para os homens? 

24 32 28 13 3 

10. Com relação à pergunta anterior, com que frequência 
isso se aplica à sua situação no trabalho? 

6 42 52 - - 

11. Você acha que os homens têm maior segurança no 
emprego do que as mulheres? 

21 22 25 32 - 

12. O quanto você se sente segura no seu emprego? 25 52 23 - - 

13. Você acha que as contribuições das mulheres são 
percebidas de forma diferente, por exemplo, que os homens 
não prestam atenção ao que as mulheres dizem nas 
reuniões? 

12 51 37 - - 

14. Com relação à pergunta anterior, como você percebe 
isso no seu ambiente de trabalho? 

24 40 21 15 - 

15. Você acha que as mulheres têm que apresentar melhor 
resultado em seu trabalho do que os homens para serem 
promovidas? 

38 33 18 11 - 

16. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no 
seu caso? 

24 33 21 22 - 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: As colunas de 1 a 5 referem-se às alternativas de resposta, sendo 1 a impressão mais negativa e 5, a mais 
positiva. Os itens com maior percentual de respostas estão em negrito. Os itens estão apresentados de acordo 
com a versão final do questionário, no Apêndice 4. 
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Como pode ser observado na tabela, 83% das respondentes consideram que as mulheres 

em geral têm menos oportunidades desenvolvimento profissional que os homens. Quando 

indagadas sobre as próprias oportunidades, as respondentes expressam uma visão mais 

positiva: 35% delas acreditam que as oportunidades apresentadas são próximas ao que elas 

desejariam. Quanto às avaliações sobre o desempenho das mulheres em geral, 62% creem que 

o desempenho feminino é pior avaliado do que o de seus colegas do sexo masculino. No que 

se refere às avaliações sobre o próprio desempenho, as mulheres têm uma visão mais positiva, 

43% consideram que foram avaliadas injustamente algumas vezes, enquanto 32% consideram 

que foram geralmente avaliadas com justiça. Quando indagadas sobre sua opinião a respeito 

da vida profissional ser caracterizada por uma visão negativa das profissionais do sexo 

feminino em geral, 60% das mulheres acreditam que esta é uma realidade até certo ponto. 

Sobre a própria vivência desse aspecto da vida profissional, no entanto, 59% das mulheres 

afirmam que de forma alguma têm sido tratadas por seus gestores sob a influência de uma 

atitude negativa sobre as mulheres. No item sobre a dificuldade de as mulheres em geral 

“serem elas mesmas” no local de trabalho, 32% acreditam que talvez isto seja mais difícil, 

enquanto que para 28% delas não há qualquer diferença sobre esse aspecto com relação aos 

seus colegas do sexo masculino. Quanto à vivência pessoal das respondentes sobre o tema, 

mais uma vez a visão é bem mais positiva: 52% delas sentem que podem ser “elas mesmas” 

na maior parte do tempo no ambiente de trabalho. Sobre a possibilidade de os homens terem 

mais segurança no emprego do que as mulheres em geral, 25% delas creem que os homens às 

vezes têm menos motivos para se preocuparem, enquanto 32% delas não veem qualquer 

diferença. Nesse item, houve uma inversão no padrão das respostas nessa dimensão, uma vez 

que, quando indagadas sobre sua própria preocupação com sua segurança no emprego, a visão 

é mais negativa do que a visão das mulheres como grupo, considerando que 52% das 

mulheres preocupam-se eventualmente com a sua segurança no emprego. No item que aborda 

a percepção da contribuição feminina no ambiente de trabalho, 12% das respondentes 

acreditam que os homens certamente têm menor interesse na contribuição das mulheres em 

geral, enquanto 51% têm a mesma opinião até certo ponto e 40% delas sentem que precisam 

estar muito bem preparadas para que sua contribuição seja percebida. Quanto a promoções, 

71% acreditam que as mulheres em geral precisam apresentar frequentemente (38%) ou às 

vezes (33%) melhor resultado do que seus colegas do sexo masculino para serem promovidas. 

Sobre a mesma questão, as respondentes têm uma visão um pouco mais positiva quanto às 
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suas vivências: 33% acreditam que às vezes é preciso apresentar mais resultado e “forçar uma 

situação” para conseguirem uma promoção, e 24% pensam que sempre precisam apresentar 

melhor resultado para alcançar os mesmos objetivos.  

Diante das respostas do instrumento nessa dimensão de análise, é possível inferir que as 

mulheres representadas nessa amostra têm uma visão relativamente negativa das atitudes a 

elas dirigidas no ambiente de trabalho, sendo mais pessimistas com relação às atitudes 

dirigidas às mulheres em geral do que as experiências vivenciadas individualmente no local 

de trabalho. 

O terceiro objetivo específico é analisar o apoio social. Este se refere ao apoio 

organizacional e familiar recebido pelas profissionais do sexo feminino para o desempenho de 

suas funções e a conciliação de sua atividade profissional e suas tarefas domésticas. A Tabela 

13 apresenta os cinco itens do instrumento que se referem a essas dimensões e os resultados 

obtidos na amostra. 

 

Tabela 13 - Apoio social 

ITEM 1 2 3 4 5 

5. Você acha que os homens recebem mais apoio 
organizacional e confiança do que as mulheres, em geral? 

34% 40% 23% 2% - 

6. Com relação à pergunta anterior, eu... 22% 43% 35% - - 

19. Você acha que as mulheres recebem apoio 
organizacional suficiente para conciliar seu trabalho 
profissional e suas responsabilidades 
domésticas/familiares? 

31% 52% 17% - - 

20. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no 
seu caso? 

15% 51% 34% - - 

21. Caso tenha um(a) companheiro(a), você recebe apoio 
suficiente dele(a) para conciliar seu trabalho profissional e 
suas responsabilidades domésticas/familiares? 

7% 
9%* 

36% 
48%* 

32% 
43%* 

25% 
- 

- 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
Nota: As colunas de 1 a 5 referem-se às alternativas de resposta, sendo 1 a impressão mais negativa e 5, a mais 
positiva. Os itens com maior percentual de respostas estão em negrito. *Percentuais desconsiderando a 
alternativa “d) não tenho companheiro(a)”. Os itens estão apresentados de acordo com a versão final do 
questionário, no Apêndice 4. 
 

Quando indagadas sobre sua opinião a respeito do apoio organizacional e confiança, 

74% das respondentes acreditam que frequentemente (34%) e às vezes (40%) os colegas do 

sexo masculino recebem mais apoio e confiança do que as mulheres em geral. Sobre a mesma 

questão, sob o ponto de vista de suas vivências, 43% delas gostariam de ter recebido um 

pouco mais de apoio e confiança, enquanto 35% acreditam ter o apoio organizacional e 

confiança que precisam. Sobre o apoio organizacional para a conciliação das atividades 
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profissionais e as responsabilidades domésticas/familiares das mulheres em geral, 83% das 

respondentes creem que não recebem apoio, e isto é um grande problema (31%), ou que 

poderiam ter um apoio maior (52%). Quanto às suas próprias vivências sobre este tema, 51% 

gostariam de receber um pouco mais de apoio e 34% acreditam que está bem do jeito que 

está. Quanto ao apoio de companheiros(as), 48% das respondentes que possuem um 

companheiro(a) gostariam de receber um pouco mais de apoio. Já 43% delas pensam que está 

bem do jeito que está. 

De um modo geral, as mulheres acreditam necessitar de mais apoio e confiança das 

organizações no ambiente de trabalho, bem como mais apoio organizacional para a 

conciliação de suas tarefas profissionais versus responsabilidades domésticas/familiares. 

Quanto ao apoio de seus (suas) companheiros(as), as respondentes também manifestam o 

desejo de receber maior apoio. Ainda que com escores percentuais menores com relação à 

dimensão anterior, sob essa dimensão de análise, as mulheres parecem novamente ter uma 

visão mais pessimista com relação ao apoio organizacional e familiar dirigido às mulheres em 

geral do que em suas experiências vivenciadas individualmente. 

O quarto objetivo específico é analisar o assédio sexual, verificando a prevalência dessa 

prática no ambiente organizacional na forma de assédio de gênero ou atenção sexual 

indesejada. A Tabela 14 apresenta os quatro itens do instrumento que se referem a esses temas 

e os resultados obtidos na amostra. 

 

Tabela 14 - Assédio sexual 

ITEM 1 2 3 4 5 

22. De maneira geral, olhares, gestos ou comentários 
indesejáveis com conotação sexual ocorrem com as 
mulheres no seu local de trabalho? 

18% 36% 25% 21% - 

23. Com relação à pergunta anterior, alguma dessas 
situações aconteceu com você? 

8% 38% 54% - - 

24. De maneira geral, ocorrem contatos físicos intencionais 
indesejáveis ou insinuações indesejáveis com as mulheres 
no seu local de trabalho? 

5% 19% 28% 48% - 

25. Com relação à pergunta anterior, alguma dessas 
situações aconteceu com você pessoalmente? 

2% 19% 79% - - 

Fonte: Elaborado pelo autor. As colunas de 1 a 5 referem-se às alternativas do questionário, sendo 1 a impressão 
mais negativa e 5 a mais positiva. Os itens com maior percentual de respostas estão em negrito. Os itens estão 
apresentados de acordo com a versão final do questionário, Apêndice 4. 
 

Conforme apresentado na Tabela 14, 36% das respondentes percebem que olhares, 

gestos ou comentários com conotação sexual ocorrem com as mulheres em geral no ambiente 
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de trabalho às vezes, enquanto que 25% têm raramente a mesma percepção. Quando 

indagadas sobre sua experiência pessoal, 54% nunca vivenciaram uma situação deste tipo, 

enquanto que 38% passaram pela experiência de vez em quando. Quanto aos contatos físicos 

e insinuações, 76% das respondentes raramente (28%) ou nunca (48%) perceberam este tipo 

de situação no seu ambiente de trabalho. Sobre a mesma questão quanto à sua experiência 

individual, 79% das mulheres nunca passaram pela situação indagada, contra 19% que passou 

pela experiência de vez em quando.  

Sobre o assédio sexual, as mulheres parecem percebê-lo com uma visão menos negativa 

(inferido pelos escores percentuais) do que as dimensões analisadas anteriormente. O padrão 

da percepção mais negativa sobre as questões indagadas nas mulheres enquanto grupo do que 

as experiências vivenciadas se repete também nesta dimensão. 

O quinto objetivo específico é analisar o enfrentamento (coping), que verifica a 

assertividade das profissionais do sexo feminino quanto à obtenção de remuneração justa, 

promoção e oportunidades de desenvolvimento profissional nas organizações. A Tabela 15 

apresenta os dois itens do instrumento que se referem a este tema e os resultados obtidos na 

amostra. 

 

Tabela 15 - Enfretamento (coping) 

ITEM 1 2 3 4 5 

17. Você acha que as mulheres são menos assertivas em 
relação aos homens para obter remuneração justa, 
promoção ou oportunidades de desenvolvimento 
profissional? 

20% 43% 22% 15% - 

18. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no 
seu caso? 

17% 36% 29% 18% - 

Fonte: Elaborado pelo autor. As colunas de 1 a 5 referem-se às alternativas do questionário, sendo 1 a impressão 
mais negativa e 5 a mais positiva. Os itens com maior percentual de respostas estão em negrito. Os itens estão 
apresentados de acordo com a versão final do questionário, Apêndice 4. 
 

Quando indagadas sobre a menor assertividade das mulheres em geral frente aos 

homens para a obtenção de remuneração justa, promoção e oportunidades de desenvolvimento 

profissional, 63% das respondentes acreditam que as mulheres são frequentemente (20%) ou 

às vezes (43%) menos assertivas do que os colegas do sexo oposto. Com relação à mesma 

questão, sob o ponto de vista individual, 53% delas acreditam que frequentemente (17%) ou 

algumas vezes (36%) precisaram ser mais assertivas para alcançar objetivos dessa natureza.  

Nessa dimensão, mais uma vez prevalece uma visão negativa das mulheres sobre o que 

é investigado. A percepção da questão sob o ponto de vista pessoal é novamente, conforme 
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dimensões analisadas anteriormente, menos negativa do que a percepção do mesmo problema 

para as mulheres em geral.  

O sexto objetivo específico deste estudo é verificar o quanto as cinco dimensões de 

análise dos objetivos anteriores difeririam na percepção das respondentes de acordo com as 

características demográficas e funcionais: idade, estado civil, filhos, idade dos filhos, 

escolaridade e posição hierárquica. Neste caso, os testes estatísticos, que serão discutidos 

mais adiante, não apresentaram diferenças relevantes nas dimensões analisadas quanto ao 

perfil das respondentes. 

 

4.6 TESTES DE NORMALIDADE E TESTES NÃO-PARAMÉTRICOS 

 

A normalidade da distribuição da amostra foi verificada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), do programa IBM SPSS Statistics. 

O K-S é um teste de aderência que avalia o grau de concordância entre a distribuição de 

um conjunto de valores amostrais (valores observados) e determinada distribuição teórica 

específica. Ele testa se os valores amostrais podem ser considerados oriundos de uma 

população com uma suposta distribuição teórica (SIEGEL; CASTELLAN, 2007). O teste 

retém a hipótese nula quando o nível de significância (p) é igual ou maior que = 0,05. A 

hipótese nula supõe que não existe relação entre os fenômenos medidos. Conforme pode ser 

observado na Tabela 16, os fatores I, apoio, e II, assédio sexual, apresentaram o resultado 

diferente de normal. 

 
Tabela 16 - Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov 

Fatores Valor de p K-S 

I. Apoio 0,407 ≠ Normal 

II. Assédio sexual 0,829 ≠ Normal 

III. Pressões percebidas nas mulheres em geral  0,004 = Normal 

IV. Pressões vivenciadas 0,027 = Normal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez que dois dos fatores não apresentaram normalidade no teste de Kolmogorov-

Smirnov, optou-se por aplicar testes não paramétricos nas análises posteriores, uma vez que 

estes não pressupõem distribuição normal na amostra. 

Foi necessário retornar ao programa Smart PLS M3, antes da realização dos testes não 

paramétricos. Devido à peculiaridade das escalas de respostas do instrumento possuírem 
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número de itens diversos, foi necessário utilizar o valor padronizado dos itens para neutralizar 

possíveis distorções nos testes. Não seria possível trabalhar com a variável somada com uma 

escala com itens de 3, 4 e 5 alternativas. O valor padronizado dos itens dos quatro fatores foi 

obtido através do latent variable score no Smart PLS M3.  

As variáveis demográficas e funcionais originais foram transformadas para: idade 

(‘<30’, ‘31-40’, ‘41-50’, ‘>51’); estado civil (‘solteira’, ‘casada ou em relacionamento 

estável’, ‘separada, divorciada ou viúva’); filhos (‘sim’ ou ‘não’); idade dos filhos (‘<8’, ‘9-

16’, ‘>17’); escolaridade (‘ensino médio’, ‘superior’, ‘pós-graduação lato sensu’, ‘pós-

graduação stricto sensu’); e posição hierárquica (‘com subordinados’, ‘técnico operacional’, 

‘vendas’). 

Foram realizados os seguintes testes estatísticos: Mann-Whitney no caso da variável 

categórica “filhos” (indicado para comparar apenas duas categorias, como “sim” ou “não”) e 

Kruskal-Wallis (indicado para comparar três ou mais categorias) nas demais variáveis 

categóricas. O objetivo da aplicação dos testes foi verificar a distribuição amostral das 

categorias de análise quanto às características demográficas e funcionais. 

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico utilizado para testar a hipótese 

nula de que todas as populações possuem funções de distribuição iguais contra a hipótese 

alternativa de que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição diferentes 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2007). O teste de Mann-Whitney tem o mesmo objetivo, mas é 

mais indicado para testar se apenas dois grupos foram extraídos da mesma população 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2007).  

 

Tabela 17 - Resultados dos testes não-paramétricos 

Características 
sociodemográficas e 

funcionais 
Teste 

CATEGORIAS / NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA (p) 

I 
Apoio 

II 
Assédio 
Sexual 

III 
Pressões 

percebidas nas 
mulheres em 

geral 

IV 
Pressões 

vivenciadas 

Idade Kruskal-Wallis 0,142 0,065 0,034 0,495 

Estado Civil Kruskal-Wallis 0,279 0,137 0,165 0,418 

Possui filhos Mann-Whitney 0,281 0,083 0,278 0,334 

Idade dos filhos Kruskal-Wallis 0,167 0,054 0,070 0,360 

Escolaridade Kruskal-Wallis 0,575 0,703 0,874 0,776 

Posição Hierárquica Kruskal-Wallis 0,645 0,434 0,733 0,050 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
Nota: nível de significância p < 0,05. Estão representados em negrito os resultados diferentes de normal. 
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Conforme pode ser observado na Tabela 17, os testes utilizados indicam que não há 

diferença nos resultados obtidos quando avaliados segundo as características sócio 

demográficas e funcionais, exceto em dois casos: na categoria III, pressões percebidas nas 

mulheres em geral, na variável idade e na categoria IV, pressões vivenciadas, na variável 

posição hierárquica.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as pressões percebidas e vivenciadas pelas 

mulheres no ambiente de trabalho no mercado segurador brasileiro. A escolha por este 

segmento da economia se deu pelo fato de o número de mulheres empregadas nesse setor ter 

aumentado significativamente na última década. As mulheres representam 57%10 dos 

empregados no setor, segundo dados de 2013. Esta feminilização, aumento relativo do sexo 

feminino na composição da mão de obra (YANNOULAS, 2011), não resultou em uma 

feminização, uma vez que os resultados da pesquisa não sugerem transformações de 

significado e valor social vinculadas à concepção de gênero (YANNOULAS, 2011) no setor, 

conforme será discutido mais adiante. 

Apesar da relevante participação percentual feminina no mercado como um todo, as 

mulheres representam um número muito menos significativo nos cargos de alta gestão. 

Conforme os números apresentados na pesquisa, 83% das respondentes consideram que as 

mulheres em geral têm menos oportunidades de desenvolvimento profissional do que os 

homens. Na pesquisa realizada por Bergman e Hallberg (2002) em uma amostra na Suécia 

com 104 respondentes, 75% delas tinham a mesma opinião. Quanto à sua própria vivência 

sobre o tema, 58% das respondentes no Brasil consideram que suas próprias oportunidades de 

desenvolvimento profissional são menores do que gostariam, contra 30% das respondentes na 

Suécia.  

Entre as brasileiras, 62% delas acreditam que o desempenho feminino em geral é pior 

avaliado frente ao desempenho do sexo oposto. Na Suécia, 57% das respondentes têm a 

mesma opinião. Quanto às suas vivências sobre avaliação, 42% das brasileiras acreditam que 

são avaliadas injustamente com alguma frequência, enquanto um número inferior, 28%, têm a 

mesma opinião entre as suecas. Estes resultados parecem sugerir que “existem mecanismos de 

exclusão que influenciam julgamentos e avaliações desfavoráveis às mulheres” (VIANEN; 

FISCHER, 2002). Essas menores oportunidades e piores avaliações parecem integrar “o 

conjunto complexo de obstáculos que as mulheres encontram ao longo de seu caminho para as 

posições de liderança” (EAGLY; CARLI, 2007). Ainda que para a maioria das respondentes 

essas pressões sejam percebidas intensamente, 17% delas percebem raramente ou nunca que 

as mulheres em geral possuem menos oportunidades no Brasil. Esta percepção é 

compartilhada por 25% das suecas. Nesta pesquisa, 38% das mulheres acreditam que 
                                                 
10 Informe Anual Mercado Segurador 2013 da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg). 
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raramente ou nunca as profissionais do sexo feminino recebem avaliações mais injustas do 

que seus colegas homens, enquanto que 43% das suecas têm a mesma opinião, o que parece 

refletir a preocupação de Broadbridge e Simpson (2011) de que é preciso medir e divulgar as 

diferenças de gênero em promoções, salários e progressão na carreira para refutar a 

conceituação corrente de que as questões de gênero já estão resolvidas. 

A afirmação de Acker (1990) sobre a expressiva generificação das organizações, que 

perpetua a dominação masculina, evidencia-se na percepção de 60% das brasileiras: estas 

creem que a vida profissional é caracterizada até certo ponto por uma visão negativa das 

profissionais do sexo feminino. Entre as profissionais suecas, 47% têm a mesma opinião. O 

mesmo fenômeno da generificação pode colaborar para 32% das respondentes no Brasil terem 

declarado que acreditam que talvez seja mais difícil para as mulheres serem “elas mesmas” no 

local de trabalho. Na Suécia, 27% das mulheres têm a mesma opinião. O fato de os homens, 

ao contrário das mulheres, não precisarem ser simpáticos ou se mostrar claramente superiores 

em sua capacidade (EAGLY; CARLI, 2007) pode ser outra causa da mesma percepção. Sobre 

estes temas, embora a maioria das respondentes perceba e a literatura aponte dificuldades, 

28% das mulheres desta amostra acreditam que a vida profissional não é caracterizada por 

uma atitude negativa em relação às mulheres. Na amostra sueca de 2002, 42% das mulheres 

têm o mesmo entendimento. Nesta pesquisa, 28% das respondentes não vê qualquer diferença 

entre homens e mulheres poderem se comportar como “eles mesmos” no ambiente de 

trabalho, enquanto que 41% pensam o mesmo na pesquisa anterior realizada na Suécia. 

 Bergman e Hallberg (1997, p. 18) afirmam que “as mulheres têm que lutar e se provar 

competentes para serem notadas no sistema do sexo masculino”, o que parece emergir nos 

dados empíricos quando 12% das respondentes brasileiras (10% entre as suecas) acreditam 

que os homens certamente têm menor interesse na contribuição das mulheres em geral e 51% 

têm a mesma opinião no Brasil até certo ponto (46% na Suécia). Como mulheres, 64% sentem 

que precisam estar quase sempre (24%) ou às vezes (40%) muito bem preparadas para que 

suas contribuições sejam percebidas no Brasil, o que parece explicar o porquê de as mulheres 

estudarem mais que os homens no país hoje, de acordo com o Sistema Nacional de 

Informações de Gênero (SNIG). Na Suécia, 39% sentem que precisam estar quase sempre 

(11%) ou às vezes (28%) muito bem preparadas para que suas contribuições sejam 

percebidas. Entre as respondentes brasileiras, no entanto, 37% não acreditam que as 

contribuições femininas sejam percebidas de forma diferente – 44% têm a mesma opinião na 
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Suécia – e 15% pensam que nunca precisam estar especialmente preparadas para que suas 

contribuições sejam percebidas, contra 25% com o mesmo entendimento na Suécia. 

Quanto à opinião das respondentes sobre as perspectivas de promoção feminina, 71% 

creem que as mulheres em geral precisam apresentar frequentemente (38%) ou às vezes 

(33%) melhor resultado que seus colegas do sexo masculino para serem promovidas. Neste 

quesito, as suecas são mais pessimistas, pois 77% acreditam que as mulheres em geral 

precisam apresentar frequentemente (28%) ou às vezes (49%) melhor resultado que seus 

colegas do sexo masculino para serem promovidas. Os dados refletem o fenômeno descrito 

por Eagly e Carli (2007, p. 80) de que os homens "ascendem à supervisão e cargos 

administrativos mais rapidamente, uma vez que não sofrem estereótipos e preconceitos que 

cercam a liderança feminina”. Ainda assim, 29% das mulheres brasileiras acreditam que 

raramente (18%) ou nunca (11%) precisam apresentar melhores resultados para serem 

promovidas. Entre as suecas, 23% têm a mesma opinião, sendo 21% raramente e 2% nunca 

precisam apresentar melhores resultados para serem promovidas. No Brasil, a pesquisa aponta 

ainda que, embora 32% das respondentes tenha mais de 15 anos de carreira, apenas 6,5% 

delas chegaram ao nível de diretoria, e 19,4%, chegaram ao de gerência. 

Os dados empíricos apontam que as respondentes percebem pouco apoio e confiança 

por parte das organizações, uma vez que 74% acreditam que frequentemente (34%) e às vezes 

(40%) os colegas do sexo masculino recebem mais apoio e confiança do que as mulheres em 

geral. Percepção muito semelhante aos resultados da pesquisa sueca de 2002, quando 71% 

mulheres declararam que frequentemente (24%) e às vezes (47%) os colegas do sexo 

masculino recebem mais apoio e confiança. O mesmo sentimento emergiu na pesquisa 

qualitativa de Bergman e Hallberg (1997, p. 18) que sugeriu que “as mulheres não recebem a 

mesma confiança que os homens no trabalho e não são facilmente aceitas nas redes de 

relacionamento profissional masculinas” . No Brasil, uma minoria de 25% acredita que os 

homens não recebem mais apoio organizacional e confiança que as mulheres, contra 29% com 

a mesma opinião na Suécia. 

A opinião de Segnini (1998) sobre as mulheres manterem-se responsáveis pelo trabalho 

doméstico, submetendo-se às sobrecargas da “dupla jornada”, compartilhada por Hirata e 

Kergoat (2008) que apontam a responsabilidade quase que exclusiva das mulheres quanto à 

conciliação do trabalho doméstico emerge nos dados empíricos quando 48% das respondentes 

que possuem um(a) companheiro(a), apontam que gostariam de receber um pouco mais de 

apoio e 9% gostariam de receber muito mais apoio para conciliar seu trabalho profissional e 
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suas tarefas domésticas e familiares. Resultados diferentes dos apresentados na Suécia, uma 

vez que 28% das respondentes daquele país gostariam de receber um pouco mais de apoio e 

1% gostaria de receber muito mais apoio. A diferença dos resultados deste quesito, corrobora 

o pensamento de Freitas (1997) quando afirma que enquanto nos países protestantes todos os 

membros da família devem ajudar na realização das tarefas domiciliares, na família brasileira 

tradicional este tipo de trabalho doméstico é deixado as mulheres. 

As respondentes também se ressentem quanto ao apoio organizacional para a 

conciliação das atividades domésticas, 83% das respondentes acreditam que não recebem 

apoio e isto é um grande problema (31%) ou poderiam ter um apoio maior (52%). Percentual 

superior aos resultados na Suécia, onde 52% das respondentes acreditam que não recebem 

apoio e isto é um grande problema (11%) ou poderiam ter um apoio maior (41%). Este 

fenômeno foi observado por Eagly e Carli (2007, p. 49) que apontam que as responsabilidades 

familiares e a maternidade retêm o progresso feminino, contribuindo para seu "acesso menor 

ao poder e a autoridade na sociedade". O mesmo aspecto é abordado por Bergman e Hallberg 

(1997, p. 18) quando alertam que a orientação para o sistema masculino “faz com que as 

mulheres tomem medidas drásticas em sua vida, tais como o adiamento ou mesmo abandono 

da ideia de ter filhos”. Entre as mulheres pesquisadas na amostra, apenas 12,5% das 

respondentes com idade até 30 anos possuem filhos (sendo 31% delas casadas e 13% em 

relacionamento estável), e 42,5% delas entre 31 e 40 anos possuem filhos (sendo 59% delas 

casadas e 16% em relacionamento estável). Ainda assim, 17% das respondentes no Brasil não 

vêm problema quanto ao apoio organizacional para conciliação do trabalho profissional e suas 

responsabilidades domésticas e, no âmbito familiar, 43% das mulheres acreditam que o apoio 

do(a) companheiro(a) está bom do jeito que está. Resultados bem inferiores aos aferidos na 

pesquisa sueca, onde 48% das respondentes não vêm problema quanto ao apoio 

organizacional e 58% acreditam que o apoio do(a) companheiro(a) está bom do jeito que está. 

Sobre o fenômeno do assédio sexual, 54% das mulheres pesquisadas nunca vivenciaram 

olhares, gestos ou comentários com conotação sexual, mas 36% delas percebem que estas 

situações ocorrem, às vezes, com as mulheres no ambiente de trabalho no Brasil, enquanto 

que 73% das suecas nunca passaram por estas vivências, mas 25% percebem que estas 

situações ocorrem. Neste aspecto, os números indicam que as mulheres brasileiras 

experimentam mais situações relacionadas a olhares, gestos ou comentários com conotação 

sexual do que as mulheres suecas, que pode estar relacionado à característica do povo 
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brasileiro apontada por Freitas (1997) sobre a boa dose de sensualismo que permeia as 

relações sociais no nosso país.  

Quanto aos contatos físicos e insinuações, 76% das respondentes raramente (28%) ou 

nunca (48%) perceberam este tipo de situação no seu ambiente de trabalho, contra 84% das 

suecas que raramente (29%) ou nunca (55%) perceberam este tipo de situação. O percentual 

de 24% das mulheres brasileiras que perceberam as mesmas situações frequentemente (5%) 

ou às vezes (19%), no entanto, parece alto uma vez que, dependendo da maneira em que o 

fenômeno se apresente, ele pode ser considerado um delito, de acordo com legislação 

brasileira. Os resultados na pesquisa sueca sobre este quesito foram de 14% de mulheres 

perceberam (1%) frequentemente ou às vezes (13%) as mesmas situações.  

A afirmação de as mulheres são menos ambiciosas na busca por posição e preferem 

proteger-se do estresse (VIANEN; FISCHER, 2002) parece evidenciar-se nos dados quando 

indagadas sobre a menor assertividade das mulheres em geral com relação aos homens para a 

obtenção de remuneração justa, promoção e oportunidades de desenvolvimento profissional, 

já que 63% das respondentes acreditam que as mulheres são frequentemente (20%) ou às 

vezes (43%) menos assertivas que os colegas do sexo oposto para alcançar estes objetivos. 

Resultados quase que idênticos aos apresentados entre as suecas, que 65% acreditam que as 

mulheres são frequentemente (20%) ou às vezes (45%) menos assertivas que os colegas do 

sexo oposto. 

Finalmente, com relação aos últimos itens do instrumento, uma minoria de 23% das 

mulheres brasileiras (contra 15% na Suécia) afirma que não possuem algum lugar ou alguém 

para conversar abertamente sobre questões de gênero e 16% (contra 4% na Suécia) já 

pensaram em pedir demissão devido a problemas relacionados à gênero.  

De uma maneira geral, pode-se inferir, através dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

que as profissionais do mercado segurador brasileiro têm uma percepção relativamente 

negativa do ambiente de trabalho e percebem e vivenciam pressões na sua experiência 

profissional. Comparativamente, os resultados são mais negativos que os apresentados na 

pesquisa de Bergman e Hallberg (2002). Ou seja, as profissionais do sexo feminino que 

representam 57% da força de trabalho no mercado de seguros brasileiro percebem mais 

pressões no ambiente de trabalho do que as mulheres pesquisadas pelas autoras em uma 

indústria predominantemente masculina, onde 19% da força de trabalho pertencia ao sexo 

feminino, na Suécia.  
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Considerando a dimensão “masculinidade versus feminilidade” apresentada por 

Hofstede (1984) em seu estudo sobre diferenças culturais em mais de 50 países, os resultados 

apresentam o Brasil como um país mais próximo do padrão de sociedade de desempenho, 

com um conjunto de costumes e valores masculinos. A Suécia, por sua vez, é um exemplo de 

sociedade de bem-estar, com um com um conjunto de costumes e valores femininos, que se 

esforçam para uma diferenciação social mínima entre os sexos. “A masculinidade significa 

uma preferência para a realização, o heroísmo, a assertividade e o sucesso material. Seu 

oposto, a feminilidade, significa uma preferência por relações, modéstia e a qualidade de vida 

(HOFSTEDE, 1984, p. 84). Os dois países, no entanto, possuem um percentual de mão de 

obra feminina muito próximo. De acordo com dados disponíveis no portal do Banco Mundial, 

as brasileiras representam 59% da mão de obra no país, enquanto que as suecas representam 

60%. 

 Outra dimensão apresentada por Hofstede (1984) é “distância de poder”, que trata do 

grau em que os membros de uma sociedade aceitam que o poder nas organizações seja 

distribuído desigualmente. Neste caso, os resultados da pesquisa apresentam o Brasil como 

um país onde há grande distância de poder, com uma pontuação de 3911, enquanto a Suécia, 

com pontuação de 612, como um país que se esforça para equalização do poder nas 

organizações. 

Com base nos estudos de Hofstede (1984) sobre as dimensões culturais descritas acima, 

pode-se afirmar que a experiência das profissionais femininas no Brasil ter apresentado um 

resultado geral mais negativo do que o apresentado na pesquisa realizada na Suécia não 

configura uma surpresa e está alinhada com os padrões culturais distintos dos dois países. 

As percepções e vivências negativas das mulheres no ambiente de trabalho apresentadas 

nos resultados deste estudo confirmam a necessidade da permanente da atenção dos 

pesquisadores quanto ao maior desafio dos estudos da área, que é a conceituação corrente de 

que as questões de gênero já estão “resolvidas”, com uma tendência em direção à “negação de 

gênero” no entendimento das desvantagens no trabalho (BROADBRIDGE; SIMPSON, 

2011), assim como das organizações, para o bem-estar e desenvolvimento de seus recursos 

humanos.   

 

 

 
                                                 
11 Pontuações relativas em que a menor está situada em torno de zero e a mais alta em torno de 100. 
12 Idem. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito das discussões sobre gênero nas organizações, esta pesquisa, tomou como 

base o modelo teórico de Bergman e Hallberg (1997). Como instrumento para coleta de dados 

empíricos foi utilizado o Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho 

(BERGMAN; HALLBERG, 2002), cuja tradução e adaptação cultural para a língua 

portuguesa foi realizada neste estudo. 

É possível inferir que as mulheres representadas nesta amostra têm uma visão 

relativamente negativa das atitudes das organizações a elas endereçadas, assim como o 

desenvolvimento de suas carreiras, e o apoio e confiança recebido no ambiente de trabalho, 

sendo mais pessimistas com relação às atitudes dirigidas às mulheres em geral do que as 

experiências vivenciadas individualmente por elas no local de trabalho. Resultados análogos 

embora menos negativos foram obtidos na Suécia em 2002. Considerado o lapso de tempo de 

treze anos entre os estudos e a evolução dos costumes, é possível esperar que resultados mais 

positivos fossem obtidos hoje naquele país e que, portanto, as distinções culturais entre os 

dois países se mostrassem ainda mais evidentes. 

De um modo geral, as mulheres acreditam necessitar mais apoio organizacional para a 

conciliação de seu duplo papel. As respondentes também manifestam o desejo de receber 

maior apoio de seus companheiros pela mesma razão. Este foi o aspecto em que o resultado 

da pesquisa de modo geral mais se distanciou da pesquisa sueca, provavelmente por conta das 

diferentes expectativas de divisão das tarefas domésticas entre o Brasil e um país protestante 

do norte da Europa, com valores sociais femininos, que se esforça para uma menor 

diferenciação entre os sexos. 

Sobre o assédio sexual, as mulheres parecem percebê-lo com uma visão menos negativa 

do que as dimensões analisadas anteriormente, possivelmente porque a maioria das 

respondentes da amostra são casadas ou estão em um relacionamento estável. De qualquer 

modo, elas reconhecem a existência do fenômeno nas organizações. Comparando com a 

pesquisa realizada na Suécia, a percepção das brasileiras sobre o assédio sexual é pior, 

possivelmente porque a idade média das respondentes da amostra sueca ter sido bem mais 

alta, além das já mencionadas diferenças culturais. 

Quanto à assertividade das mulheres em geral com relação aos homens para a obtenção 

de remuneração justa, promoção e oportunidades de desenvolvimento profissional, as 
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profissionais, de modo geral, se reconhecem como menos assertivas que seus colegas do sexo 

masculino, em um padrão quase idêntico aos resultados na Suécia. 

Apesar do rigor na análise dos dados, o estudo apresentou limitações quanto à amostra. 

Embora houvesse respondentes de diferentes idades, estado civil e maternidade, a maioria das 

respondentes eram mulheres brancas (73%), com alto nível educacional (54,5% com pós-

graduação). Outras pesquisas segmentadas por regiões, por atividade ou ramos de atuação em 

seguros, com maior representação de grupos étnicos/raciais não dominantes e diferentes 

orientações sexuais poderão ser realizadas para aprofundamento do tema.  

Novas pesquisas são indicadas ainda por conta da tendência de contínua feminilização 

do mercado de seguros, inferida pelos números crescentes de participação das mulheres nos 

últimos dez anos. Neste contexto, análises sobre as transformações de significado e valor 

social no setor, originadas a partir da feminilização ou aumento quantitativo da participação 

das mulheres e vinculadas à concepção de gênero, são bem-vindas. 

Este estudo, que pode ser considerado um precursor na análise de gênero no mercado de 

seguro, ainda resulta em implicações para as organizações deste segmento. Os dados 

revelados expressam a necessidade de os administradores investirem em políticas 

organizacionais que tratem o tema de maneira mais efetiva, de modo que as profissionais do 

sexo feminino, que hoje representam a maioria no setor, possam desempenhar suas funções 

sentindo-se mais confiantes quanto ao seu papel na organização e no seu desenvolvimento 

profissional futuro. 
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Apêndice 1 - Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho – Bergman e 
Hallberg (2002) - Primeira tradução 
 

1. Você acha que as mulheres têm menos oportunidades que os homens para o desenvolvimento 
profissional no local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

2. Avalie as suas próprias oportunidades de desenvolvimento profissional: 

a) Até agora têm sido menores do que eu gostaria. 
b) Menores, às vezes. 
c) Próximo ao que eu gostaria. 
d) Um pouco mais frequentes. 
e) Muito mais frequentes. 

3. Você acha que as mulheres recebem avaliações mais injustas sobre seu desempenho no 
trabalho do que os homens? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

4. Como isso se aplica à sua situação? 

a) Acho que frequentemente tenho sido avaliada injustamente. 
b) Algumas vezes fui avaliada injustamente. 
c) Geralmente fui avaliada com justiça. 
d) Quase sempre fui avaliada com justiça. 

5. Você acha que os homens recebem mais apoio organizacional/confiança do que as mulheres? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

6. Pessoalmente, você gostaria de ter recebido. 

a) Muito mais apoio e confiança. 
b) Um pouco mais de apoio e confiança. 
c) Recebi o apoio e a confiança de que precisava. 

7. De uma forma geral, você acha que a vida profissional é caracterizada por uma atitude 
negativa em relação às mulheres? 

a) Sim, certamente. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

8. No seu caso, você acredita que a forma como tem sido tratada no trabalho por gestores e 
superiores foi influenciada por uma atitude negativa devido ao fato de você ser mulher? 

a) Sim, certamente. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

9. Você acha que para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas” no local de trabalho do 
que para os homens? 
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a) Sim, certamente. 
b) Sim, talvez. 
c) Não há qualquer diferença. 
d) Não, às vezes é mais fácil para as mulheres “serem elas mesmas” no local de trabalho do que para 

os homens. 
e) Não, é muito mais fácil para as mulheres “serem elas mesmas” no local de trabalho do que para os 

homens. 

10. Como isso se aplica à sua situação no trabalho?  

a) Sinto que nunca posso “ser eu mesma” no trabalho. 
b) Às vezes sinto que é difícil “ser eu mesma”. 
c) Sinto que posso “ser eu mesma” na maior parte do tempo. 

11. Você acha que os homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres? 

a) Sim, os homens têm bem menos motivos para se preocuparem com seus cargos do que as mulheres. 
b) Sim, frequentemente os homens têm menos motivos para se preocuparem com seus cargos do que 

as mulheres. 
c) Sim, às vezes os homens têm menos motivos para se preocuparem com seus cargos do que as 

mulheres. 
d) Não, não há qualquer diferença. 

12. O quanto você se sente segura na sua posição profissional? 

a) Preocupo-me muito e com frequência com o agravamento da minha segurança no emprego ou com 
a perda do meu cargo. 

b) Eventualmente preocupo-me um pouco com o agravamento da minha segurança no emprego ou 
com a perda do meu cargo. 

c) Não tenho qualquer preocupação em relação ao meu cargo. 

13. Você acha que as contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente, ou seja, que 
os homens não conseguem prestar atenção ao que as mulheres dizem nas reuniões? 

a) Sim, com certeza. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

14. Como isso se aplica a você no trabalho? 

a) Como mulher, sinto que quase sempre tenho que estar muito bem preparada para falar 
profissionalmente com os homens nas reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção no que digo. 

b) Às vezes sinto que tenho que estar muito bem preparada para falar profissionalmente com os 
homens nas reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção no que digo. 

c) Não, raramente sinto que tenho que estar especialmente preparada para falar profissionalmente com 
os homens nas reuniões, a fim de fazê-los prestar atenção no que digo. 

d) Não, nunca tenho que estar especialmente preparada para falar profissionalmente com os homens 
nas reuniões, a fim de fazê-los prestar atenção no que digo. 

15. Você acha que as mulheres têm que ser mais bem-sucedidas em seu trabalho do que os 
homens para serem promovidas? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca 

16. Como isso se aplica no seu caso? 

a) Sim, como mulher, sempre tenho que ser mais bem-sucedida e "agressiva" para ser promovida. 
b) Sim, como mulher, às vezes tenho que ser mais bem-sucedida e “agressiva” para ser promovida. 
c) Não, como mulher, raramente preciso ser bem-sucedida e “agressiva”. 
d) Não, como mulher, nunca preciso ser bem-sucedida e “agressiva”. 

17. Você acha que as mulheres são menos assertivas em relação aos homens para obter 
remuneração justa, promoção ou oportunidades de desenvolvimento profissional? 
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a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

18. Como isso se aplica no seu caso? 

a) Acho que frequentemente tive de ser mais assertiva e fazer com que meus desejos fossem levados 
em consideração para conseguir as mesmas oportunidades do que os homens. 

b) Acho que algumas vezes tive de ser mais assertiva e fazer com que meus desejos fossem levados 
em consideração para conseguir as mesmas oportunidades em relação do que os homens 

c) Não, raramente pensei que teria que ser mais assertiva sobre estas questões. 
d) Não, nunca pensei que haveria qualquer diferença. 

19. Você acha que as mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar seu 
trabalho profissional e suas responsabilidades domésticas? 

a) Não, as mulheres não recebem apoio suficiente para seu “papel duplo” e isso é um grande 
problema. 

b) Não, acho que as mulheres poderiam ter um apoio maior. 
c) Isso não é um grande problema. 

20. Como isso se aplica no seu caso? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu “papel duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está.  

21. Caso tenha um companheiro, você recebe apoio suficiente dele? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu “papel duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

22. Com relação à capacidade da mulher para gerenciar suas dificuldades, qual a importância 
que você daria ao relacionamento dela com seus pais e irmãos? 

a) Um papel muito importante. 
b) Um papel com relativa importância. 
c) Não tem qualquer importância para a vida adulta.  

23. Como isso se aplica no seu caso? 

a) Sinto que tenho ou tive um forte apoio da minha família na minha vida adulta. 
b) Sinto que tenho ou tive algum apoio da minha família na minha vida adulta. 
c) Não creio que a minha família tivesse qualquer importância no gerenciamento da minha vida 

adulta. 
d) Acho que a minha família teve uma influência negativa sobre a maneira de eu gerenciar a minha 

vida adulta. 

24. O relacionamento de uma pessoa com os membros da família durante a sua criação pode 
variar muito. Com relação aos seus pais e irmãos, por favor, avalie a importância que eles 
tiveram para você. 

a) Meus pais e/ou meus irmãos/irmãs tiveram a mesma importância para mim. 
b) Minha mãe tem sido mais importante para mim. 
c) Meu pai tem sido mais importante para mim. 
d) Meus irmãos/irmãs têm sido mais importantes para mim.  

25. De maneira geral, olhares, gestos ou comentários indesejáveis com conotação sexual ocorrem 
no seu local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca 

26. Alguma das situações acima aconteceu com você? 
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a) Frequentemente. 
b) De vez em quando. 
c) Não. 

27. De maneira geral, ocorrem contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações 
indesejáveis no seu local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca.  

28. Alguma das situações acima aconteceu com você pessoalmente? 

a) Frequentemente. 
b) De vez em quando. 
c) Não.  

29. De maneira geral, caso você passe por uma dificuldade em particular, você tem algum lugar 
ou alguém para conversar abertamente sobre isso? 

a) Sim. 
b) Não. 

30. Finalmente, gostaríamos de perguntar se você já pensou em pedir demissão do seu emprego 
devido a problemas relacionados com o gênero. 

a) Sim. 
b) Não. 

Fonte: Elaborado pelo autor. Traduzido de Bergman e Hallberg (2002). 
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Apêndice 2 - Validação semântica - resultado 
 
 
Item Primeira proposta  Clareza Segunda proposta  

1 

Você acha que as mulheres têm menos 
oportunidades que os homens para o 
desenvolvimento profissional no local de 
trabalho? 

8,8 

Você acha que as mulheres, em geral, têm 
menos oportunidades de desenvolvimento 
profissional que os homens no ambiente de 
trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes.  
c) Não, raramente.  
d) Não, nunca. 

9,5 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes.  
c) Não, raramente.  
d) Não, nunca. 

Comentários: conforme mencionado na descrição do instrumento, o questionário é inicialmente composto de 
pares de perguntas/assertivas, onde é solicitada a percepção da respondente quanto às mulheres em geral, 
seguido da vivência da respondente, ou seja, sua experiência pessoal. Deste modo, foi acrescentada a 
expressão “em geral” em todos estes casos. 

2 

Avalie as suas próprias oportunidades de 
desenvolvimento profissional: 

8,3 
Avalie as suas próprias oportunidades de 
desenvolvimento profissional: 

a) Até agora têm sido menores do que eu 
gostaria.  
b) Menores, às vezes.  
c) Próximo ao que eu gostaria.  
d) Um pouco mais frequentes.  
e) Muito mais frequentes. 

7,2 

a) Até agora têm sido menores do que eu 
gostaria.  
b) Às vezes menores do que eu gostaria.  
c) Próximo ao que eu gostaria.  
d) Um pouco mais frequentes do eu gostaria. 
e) Muito mais frequentes do que eu gostaria. 

Comentários: no conjunto de respostas do item, foram adicionados os descritores da avaliação nos demais 
itens para maior clareza de interpretação. 

3 

Você acha que as mulheres recebem 
avaliações mais injustas sobre seu 
desempenho no trabalho do que os homens? 

9,3 
Você acha que as mulheres, em geral, 
recebem avaliações mais injustas sobre seu 
desempenho no trabalho do que os homens? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

9,6 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

Comentários: conforme questão 1. 

4 

Como isso se aplica à sua situação? 9,5 
Com relação à pergunta anterior, como se 
aplica à sua situação? 

a) Acho que frequentemente tenho sido 
avaliada injustamente. 
b) Algumas vezes fui avaliada injustamente. 
c) Geralmente fui avaliada com justiça. 
d) Quase sempre fui avaliada com justiça. 

7,8 

a) Frequentemente tenho sido avaliada 
injustamente. 
b) Algumas vezes fui avaliada injustamente. 
c) Geralmente fui avaliada com justiça. 
d) Quase sempre fui avaliada com justiça. 

Comentários: foi acrescentada a expressão “com relação à pergunta anterior” em todos os casos onde o item 
remete à questão anterior, para maior clareza. No caso da alternativa a), foi retirado o verbo “achar”, uma 
vez que as questões necessariamente refletem a opinião da respondente.  

5 

Você acha que os homens recebem mais 
apoio organizacional/confiança do que as 
mulheres? 

9,1 
Você acha que os homens recebem mais 
apoio organizacional e confiança do que as 
mulheres, em geral? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

9,5 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

Comentários: optou-se por manter-se claramente dois conceitos na mesma questão, conforme original em 
inglês “organizational support and trust”.  
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6 

Pessoalmente, você gostaria de ter recebido. 8 Com relação à pergunta anterior, eu... 

a) Muito mais apoio e confiança. 
b) Um pouco mais de apoio e confiança. 
c) Recebi o apoio e a confiança de que 
precisava. 

8,8 

a) ... gostaria de ter recebido muito mais 
apoio e confiança. 
b) ... gostaria de ter recebido um pouco mais 
de apoio e confiança. 
c) ... tenho recebido o apoio e a confiança 
que precisava. 

Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme definido e alterada a 
redação para maior clareza no item na língua portuguesa. 

7 

De uma forma geral, você acha que a vida 
profissional é caracterizada por uma atitude 
negativa em relação às mulheres? 

8,6 
De uma forma geral, você acha que a vida 
profissional é caracterizada por uma atitude 
negativa em relação às mulheres? 

a) Sim, certamente. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

9,1 
a) Certamente. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

Comentários: foram excluídos os advérbios “sim” e “não” no conjunto de respostas, sempre quando não 
havia equilíbrio entre afirmativas e negativas, de modo que as respondentes pudessem escolher entre opções 
mais neutras. 

8 

No seu caso, você acredita que a forma 
como tem sido tratada no trabalho por 
gestores e superiores foi influenciada por 
uma atitude negativa devido ao fato de você 
ser mulher? 

9,5 

No seu caso, você acredita que a forma 
como tem sido tratada no ambiente de 
trabalho por gestores e superiores foi 
influenciada por uma atitude negativa 
devido ao fato de você ser mulher? 

a) Sim, certamente. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

9,3 
a) Certamente. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

Comentários: foi dada preferência pela expressão “ambiente de trabalho” na pergunta e foram excluídos os 
advérbios “sim” e “não” no conjunto de respostas, conforme item 7. 

9 

Você acha que para as mulheres é mais 
difícil “serem elas mesmas” no local de 
trabalho do que para os homens? 

8,6 
Você acha que para as mulheres é mais 
difícil “serem elas mesmas” no local de 
trabalho do que para os homens? 

a) Sim, certamente. 
b) Sim, talvez. 
c) Não há qualquer diferença. 
d) Não, às vezes é mais fácil para as 
mulheres “serem elas mesmas” no local de 
trabalho do que para os homens. 
e) Não, é muito mais fácil para as mulheres 
“serem elas mesmas” no local de trabalho 
do que para os homens. 

9,3 

a) Certamente. 
b) Talvez. 
c) Não há qualquer diferença. 
d) Às vezes é mais fácil para as mulheres 
“serem elas mesmas” no local de trabalho 
do que para os homens. 
e) É muito mais fácil para as mulheres 
“serem elas mesmas” no local de trabalho 
do que para os homens. 

Comentários: foram excluídos os advérbios “sim” e “não” no conjunto de respostas, conforme item 7. 

10 

Como isso se aplica à sua situação no 
trabalho?  

9 
Com relação à pergunta anterior, com que 
frequência isso se aplica à sua situação no 
trabalho? 

a) Sinto que nunca posso “ser eu mesma” no 
trabalho. 
b) Às vezes sinto que é difícil “ser eu 
mesma”. 
c) Sinto que posso “ser eu mesma” na maior 
parte do tempo. 

9,1 

a) Sinto que nunca posso “ser eu mesma” no 
trabalho. 
b) Às vezes sinto que é difícil “ser eu 
mesma”. 
c) Sinto que posso “ser eu mesma” na maior 
parte do tempo. 

Comentários: foi acrescentada a expressão “com relação à pergunta anterior, conforme item 4 e acrescentada 
a ideia de tempo no enunciado da questão, através do uso da expressão “com que frequência”, uma vez que 
o conjunto de respostas cobra esta dimensão. 

11 
Você acha que os homens têm maior 
segurança no emprego do que as mulheres? 

9,4 
Você acha que os homens têm maior 
segurança no emprego do que as mulheres? 
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a) Sim, os homens têm bem menos motivos 
para se preocuparem com seus cargos do 
que as mulheres. 
b) Sim, frequentemente os homens têm 
menos motivos para se preocuparem com 
seus cargos do que as mulheres. 
c) Sim, às vezes os homens têm menos 
motivos para se preocuparem com seus 
cargos do que as mulheres. 
d) Não, não há qualquer diferença. 

9 

a) Os homens têm bem menos motivos para 
se preocuparem com sua segurança no 
emprego do que as mulheres. 
b) Frequentemente os homens têm menos 
motivos para se preocuparem com sua 
segurança no emprego do que as mulheres. 
c) Às vezes os homens têm menos motivos 
para se preocuparem com sua segurança no 
emprego do que as mulheres. 
d) Não há qualquer diferença. 

Comentários: foram excluídos os advérbios “sim” no conjunto de respostas, conforme item 7. 

12 

O quanto você se sente segura na sua 
posição profissional? 

9,6 
O quanto você se sente segura no seu 
emprego? 

a) Preocupo-me muito e com frequência com 
o agravamento da minha segurança no 
emprego ou com a perda do meu cargo. 
b) Eventualmente preocupo-me um pouco 
com o agravamento da minha segurança no 
emprego ou com a perda do meu cargo. 
c) Não tenho qualquer preocupação em 
relação ao meu cargo. 

8,2 

a) Preocupo-me muito e com frequência com 
a minha segurança no emprego. 
b) Eventualmente preocupo-me um pouco 
com a minha segurança no emprego. 
c) Não tenho qualquer preocupação em 
relação à minha segurança no emprego. 

Comentários: a expressão “posição profissional” foi substituída por “emprego”, pois era a palavra 
empregada no conjunto de respostas. O conjunto de respostas foi simplificado para mais fácil compreensão. 

13 

Você acha que as contribuições das 
mulheres são percebidas de forma diferente, 
ou seja, que os homens não conseguem 
prestar atenção ao que as mulheres dizem 
nas reuniões? 

8,9 

Você acha que as contribuições das 
mulheres são percebidas de forma diferente, 
por exemplo, que os homens não prestam 
atenção ao que as mulheres dizem nas 
reuniões? 

a) Sim, com certeza. 
b) Sim, até certo ponto. 
c) Não, de forma alguma. 

9,3 
a) Com certeza. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

Comentários: a expressão “ou seja” foi substituída por “por exemplo”, mantendo o sentido de explicação, 
mas especificando que a situação descrita na questão é uma circunstância entre diversas a serem 
consideradas pela respondente ao escolher sua resposta; foram excluídos os advérbios “sim” e “não” no 
conjunto de respostas, conforme item 7. 

14 

Como isso se aplica a você no trabalho? 9 
Com relação à pergunta anterior, como 
você percebe isso no seu ambiente de 
trabalho? 

a) Como mulher, sinto que quase sempre 
tenho que estar muito bem preparada para 
falar profissionalmente com os homens nas 
reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção 
no que digo.                
b) Às vezes sinto que tenho que estar muito 
bem preparada para falar profissionalmente 
com os homens nas reuniões, de modo a 
fazê-los prestar atenção no que digo.               
c) Não, raramente sinto que tenho que estar 
especialmente preparada para falar 
profissionalmente com os homens nas 
reuniões, a fim de fazê-los prestar atenção 
no que digo. 
d) Não, nunca tenho que estar especialmente 
preparada para falar profissionalmente com 
os homens nas reuniões, a fim de fazê-los 
prestar atenção no que digo. 

8,2 

a) Como mulher, sinto que quase sempre 
tenho que estar muito bem preparada para 
falar profissionalmente com os homens nas 
reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção 
no que digo.                
b) Às vezes sinto que tenho que estar muito 
bem preparada para falar profissionalmente 
com os homens nas reuniões, de modo a 
fazê-los prestar atenção no que digo.               
c) Raramente sinto que tenho que estar 
especialmente preparada para falar 
profissionalmente com os homens nas 
reuniões, a fim de fazê-los prestar atenção 
no que digo."                
d) Nunca tenho que estar especialmente 
preparada para falar profissionalmente com 
os homens nas reuniões, a fim de fazê-los 
prestar atenção no que digo."     
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Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4; foi dada preferência 
pela expressão “ambiente de trabalho”, conforme item 8; foram excluídos os advérbios “não” no conjunto de 
respostas, conforme item 7. 

15 

Você acha que as mulheres têm que ser mais 
bem sucedidas em seu trabalho do que os 
homens para serem promovidas? 

9 

Você acha que as mulheres têm que 
apresentar melhor resultado em seu 
trabalho do que os homens para serem 
promovidas? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca.  

9,5 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca.  

Comentários: a expressão “ser mais bem sucedida” foi substituída por “apresentar melhor resultado” para 
maior clareza. 

16 

Como isso se aplica no seu caso? 9,6 
 Com relação à pergunta anterior, como 
isso se aplica no seu caso? 

a) Sim, como mulher, sempre tenho que ser 
mais bem sucedida e "agressiva" para ser 
promovida. 
b) Sim, como mulher, às vezes tenho que ser 
mais bem sucedida e “agressiva” para ser 
promovida. 
c) Não, como mulher, raramente preciso ser 
bem sucedida e “agressiva”. 
d) Não, como mulher, nunca preciso ser bem 
sucedida e “agressiva”. 

7,9 

a) Sim, como mulher, sempre tenho que 
apresentar melhor resultado e "forçar uma 
situação" para ser promovida. 
b) Sim, como mulher, às vezes tenho que 
apresentar melhor resultado e "forçar uma 
situação" para ser promovida. 
c) Não, como mulher, raramente preciso 
apresentar melhor resultado e "forçar uma 
situação" para ser promovida. 
d) Não, como mulher, nunca preciso 
apresentar melhor resultado e "forçar uma 
situação" para ser promovida.  

Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4; os descritores do 
conjunto de respostas foram alterados para maior coerência com a questão anterior. 

17 

Você acha que as mulheres são menos 
assertivas em relação aos homens para 
obter remuneração justa, promoção ou 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional? 

9,6 

Você acha que as mulheres são menos 
assertivas em relação aos homens para 
obter remuneração justa, promoção ou 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

9,4 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

Comentários: não houve alterações. 

18 

Como isso se aplica no seu caso? 9,4 
Com relação à pergunta anterior, como isso 
se aplica no seu caso? 

a) Acho que frequentemente tive de ser mais 
assertiva e fazer com que meus desejos 
fossem levados em consideração para 
conseguir as mesmas oportunidades do que 
os homens. 
b) Acho que algumas vezes tive de ser mais 
assertiva e fazer com que meus desejos 
fossem levados em consideração para 
conseguir as mesmas oportunidades em 
relação do que os homens. 
c) Não, raramente pensei que teria que ser 
mais assertiva sobre estas questões. 
d) Não, nunca pensei que haveria qualquer 
diferença. 

9 

a) Acho que frequentemente tive de ser mais 
assertiva em relação aos homens para obter 
remuneração justa, promoção ou 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional. 
b) Acho que algumas vezes tive de ser mais 
assertiva em relação aos homens para obter 
remuneração justa, promoção ou 
oportunidades de desenvolvimento 
profissional. 
c) Raramente pensei que teria que ser mais 
assertiva sobre estas questões. 
d) Nunca pensei que haveria qualquer 
diferença. 
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Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4; os descritores do 
conjunto de respostas foram alterados para maior coerência com a questão anterior.  

19 

Você acha que as mulheres recebem apoio 
organizacional suficiente para conciliar seu 
trabalho profissional e suas 
responsabilidades domésticas? 

9,3 

Você acha que as mulheres recebem apoio 
organizacional suficiente para conciliar seu 
trabalho profissional e suas 
responsabilidades domésticas/familiares? 

a) Não, as mulheres não recebem apoio 
suficiente para seu “papel duplo” e isso é 
um grande problema. 
b) Não, acho que as mulheres poderiam ter 
um apoio maior. 
c) Isso não é um grande problema. 

8,8 

a) As mulheres não recebem apoio suficiente 
para seu “papel duplo” e isso é um grande 
problema. 
b) Acho que as mulheres poderiam ter um 
apoio maior. 
c) Isso não é um grande problema. 

Comentários: foi incluída a palavra “familiares” para ampliar o entendimento da expressão “atividades 
domésticas”; foram excluídos os advérbios “sim” e “não” no conjunto de respostas, conforme item 7. 

20 

Como isso se aplica no seu caso? 9,6 
Com relação à pergunta anterior, como isso 
se aplica no seu caso? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que 
recebo para administrar o meu “papel 
duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de 
apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

8,8 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que 
recebo para administrar o meu “papel 
duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de 
apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4. 

21 

Caso tenha um companheiro, você recebe 
apoio suficiente dele? 

8,8 

Caso tenha um(a) companheiro(a), você 
recebe apoio suficiente dele(a) para 
conciliar seu trabalho profissional e suas 
responsabilidades domésticas/familiares? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que 
recebo para administrar o meu “papel 
duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de 
apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

9,1 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que 
recebo para administrar o meu “papel 
duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de 
apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

Comentários: foram incluídas as flexões de gênero na questão e os descritores das perguntas anteriores para 
entendimento mais claro. 

22 

Com relação à capacidade da mulher para 
gerenciar suas dificuldades, qual a 
importância que você daria ao 
relacionamento dela com seus pais e 
irmãos? 

7,1 – 

a) Um papel muito importante. 
b) Um papel com relativa importância. 
c) Não tem qualquer importância para a 
vida adulta.  

8,3 – 

Comentários: o item foi desconsiderado, pois o fator influência de pais e irmãos demonstrou confiabilidade 
baixa (coeficiente α baixo) nas pesquisas empíricas realizadas pelas autoras. 

23 

Como isso se aplica no seu caso? 9,6 – 

a) Sinto que tenho ou tive um forte apoio da 
minha família na minha vida adulta. 
b) Sinto que tenho ou tive algum apoio da 
minha família na minha vida adulta.   
c) Não creio que a minha família tivesse 
qualquer importância no gerenciamento da 
minha vida adulta. 
d) Acho que a minha família teve uma 

9,1 – 
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influência negativa sobre a maneira de eu 
gerenciar a minha vida adulta. 

Comentários: o item foi desconsiderado, pois o fator influência de pais e irmãos demonstrou confiabilidade 
baixa (coeficiente α baixo) nas pesquisas empíricas realizadas pelas autoras. 

24 

O relacionamento de uma pessoa com os 
membros da família durante a sua criação 
pode variar muito. Com relação aos seus 
pais e irmãos, por favor, avalie a 
importância que eles tiveram para você. 

9,6 – 

a) Meus pais e/ou meus irmãos/irmãs 
tiveram a mesma importância para mim. 
b) Minha mãe tem sido mais importante para 
mim. 
c) Meu pai tem sido mais importante para 
mim. 
d) Meus irmãos/irmãs têm sido mais 
importantes para mim.  

9,6 – 

Comentários: o item foi desconsiderado, pois o fator influência de pais e irmãos demonstrou confiabilidade 
baixa (coeficiente α baixo) nas pesquisas empíricas realizadas pelas autoras. 

25 

De maneira geral, olhares, gestos ou 
comentários indesejáveis com conotação 
sexual ocorrem no seu local de trabalho? 

9,8 

De maneira geral, olhares, gestos ou 
comentários indesejáveis com conotação 
sexual ocorrem com as mulheres no seu 
local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

9,5 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

Comentários: foi incluída a especificação “com as mulheres” para maior clareza. 

26 

Alguma das situações acima aconteceu com 
você? 

9,5 
Com relação à pergunta anterior, alguma 
dessas situações aconteceu com você? 

a) Frequentemente. 
b) De vez em quando.  
c) Não.   

9,5 
a) Frequentemente. 
b) De vez em quando.  
c) Não.   

Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4. 

27 

De maneira geral, ocorrem contatos físicos 
intencionais indesejáveis ou insinuações 
indesejáveis no seu local de trabalho? 

9,3 

De maneira geral, ocorrem contatos físicos 
intencionais indesejáveis ou insinuações 
indesejáveis com as mulheres no seu local 
de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca.  

9,3 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca.  

Comentários: foi incluída a especificação “com as mulheres”, conforme item 25. 

28 

Alguma das situações acima aconteceu com 
você pessoalmente? 

9,7 
Com relação à pergunta anterior, alguma 
dessas situações aconteceu com você 
pessoalmente? 

a) Frequentemente. 
b) De vez em quando. 
c) Não.  

8,6 
a) Frequentemente. 
b) De vez em quando. 
c) Não.  

Comentários: foi incluída a expressão “com relação ao item anterior”, conforme item 4. 
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29 

De maneira geral, caso você passe por uma 
dificuldade em particular, você tem algum 
lugar ou alguém para conversar 
abertamente sobre isso? 

9,5 

De maneira geral, caso você passe por uma 
dificuldade em particular, você tem algum 
lugar ou alguém para conversar 
abertamente sobre isso? 

a) Sim. 
b) Não. 

9,7 
a) Sim. 
b) Não. 

Comentários: não houve alterações. 

30 

Finalmente, gostaríamos de perguntar se 
você já pensou em pedir demissão do seu 
emprego devido a problemas relacionados 
com o gênero. 

9,3 

Finalmente, gostaríamos de perguntar se 
você já pensou em pedir demissão do seu 
emprego devido a problemas relacionados 
com o gênero. 

a) Sim. 
b) Não. 

9,9 
a) Sim. 
b) Não. 

Comentários: não houve alterações. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice 3 - Questões sócio demográficas e funcionais 

 
1. Qual a sua idade? 

_________. 

2. De acordo com a classificação do IBGE em relação à cor ou raça, você se considera 
pertencente à categoria: 

☐ Branca.  
☐ Parda. 
☐ Preta. 
☐ Amarela. 
☐ Indígena. 

3. Qual é o seu estado civil? 

☐ Solteira. 
☐ Casada. 
☐ Em relacionamento estável. 
☐ Separada ou divorciada. 
☐ Viúva. 

4. Você tem filhos? 

☐ Não tenho filhos. 
☐ Sim, tenho 1 filho. 
☐ Sim, tenho 2 filhos. 
☐ Sim, tenho 3 filhos. 
☐ Sim, tenho mais de 3 filhos. 
Em caso afirmativo, qual a idade de seu(s) filho(s)? __________. 

5. Qual a sua escolaridade? 

☐ Médio incompleto. 
☐ Médio completo. 
☐ Superior incompleto. 
☐ Superior completo. 
☐ Pós-graduação (especialização. MBA) incompleta. 
☐ Pós-graduação (especialização. MBA) completa.  
☐ Mestrado incompleto 
☐ Mestrado completo 
☐ Doutorado completo 
☐ Doutorado incompleto 

6. Você trabalha em: 

☐ Seguradora. 
☐ Corretora de seguros. 
☐ Outro. Especifique:_________. 

7. Qual é o seu tempo de carreira no mercado de seguros? 

☐ Até 3 anos. 
☐ Entre 3 e 6 anos. 
☐ Entre 6 e 9 anos. 
☐ Entre 9 e 12 anos. 
☐ Entre 12 e 15 anos. 
☐ Mais de 15 anos. 

8. Há quanto tempo você está na sua atual empresa? 
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☐ Até 3 anos. 
☐ Entre 3 e 6 anos. 
☐ Entre 6 e 9 anos. 
☐ Entre 9 e 12 anos. 
☐ Entre 12 e 15 anos. 
☐ Mais de 15 anos. 

9. Na sua atual posição, qual o seu nível hierárquico? 

☐ DIRETORA (Desenvolve as estratégias do negócio). 
☐ GERENTE (Desenvolve os planos do negócio, as ações a serem implementadas). 
☐ COORDENADORA ou SUPERVISORA (Implementa os planos de negócio e acompanha). 
☐ ENCARREGADA (Aplica e executa todas as ações estabelecidas, orientando a equipe). 
☐ LÍDER (Lidera a equipe e operacionaliza os planos de negócio). 
☐ NÍVEL TÉCNICO OPERACIONAL. 
☐ VENDAS. 

10. Você já trabalhou com chefe homem?  

☐ Não. 
☐ Sim, cerca de 25% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 50% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 75% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 100% do tempo. 

11. Você já trabalhou com chefe mulher?  

☐ Não. 
☐ Sim, cerca de 25% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 50% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 75% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 100% do tempo. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Apêndice 4 - Questionário – versão final 

 

Questionário Mulheres e a Cultura no Ambiente de Trabalho 

1. Você acha que as mulheres, em geral, têm menos oportunidades de desenvolvimento profissional que 
os homens no ambiente de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes.  
c) Não, raramente.  
d) Não, nunca. 

2. Avalie as suas próprias oportunidades de desenvolvimento profissional: 

a) Até agora têm sido menores do que eu gostaria.  
b) Às vezes menores do que eu gostaria.  
c) Próximo ao que eu gostaria.  
d) Um pouco mais frequentes do eu gostaria.  
e) Muito mais frequentes do que eu gostaria. 

3. Você acha que as mulheres, em geral, recebem avaliações mais injustas sobre seu desempenho no 
trabalho do que os homens? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

4. Com relação à pergunta anterior, como se aplica à sua situação? 

a) Frequentemente tenho sido avaliada injustamente. 
b) Algumas vezes fui avaliada injustamente. 
c) Geralmente fui avaliada com justiça. 
d) Quase sempre fui avaliada com justiça. 

5. Você acha que os homens recebem mais apoio organizacional e confiança do que as mulheres, em 
geral? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

6. Com relação à pergunta anterior, eu... 

a) ... gostaria de ter recebido muito mais apoio e confiança. 
b) ... gostaria de ter recebido um pouco mais de apoio e confiança. 
c) ... tenho recebido o apoio e a confiança que precisava. 

7. De uma forma geral, você acha que a vida profissional é caracterizada por uma atitude negativa em 
relação às mulheres? 

a) Certamente. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

8. No seu caso, você acredita que a forma como tem sido tratada no ambiente de trabalho por gestores e 
superiores foi influenciada por uma atitude negativa devido ao fato de você ser mulher? 

a) Certamente. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

9. Você acha que para as mulheres é mais difícil “serem elas mesmas” no local de trabalho do que para 
os homens? 
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a) Certamente. 
b) Talvez. 
c) Não há qualquer diferença. 
d) Às vezes é mais fácil para as mulheres “serem elas mesmas” no local de trabalho do que para os homens. 
e) É muito mais fácil para as mulheres “serem elas mesmas” no local de trabalho do que para os homens. 

10. Com relação à pergunta anterior, com que frequência isso se aplica à sua situação no trabalho? 

a) Sinto que nunca posso “ser eu mesma” no trabalho. 
b) Às vezes sinto que é difícil “ser eu mesma”. 
c) Sinto que posso “ser eu mesma” na maior parte do tempo. 

11. Você acha que os homens têm maior segurança no emprego do que as mulheres? 

a) Os homens têm bem menos motivos para se preocuparem com sua segurança no emprego do que as 
mulheres. 

b) Frequentemente os homens têm menos motivos para se preocuparem com sua segurança no emprego do 
que as mulheres. 

c) Às vezes os homens têm menos motivos para se preocuparem com sua segurança no emprego do que as 
mulheres. 

d) Não há qualquer diferença. 

12. O quanto você se sente segura no seu emprego? 

a) Preocupo-me muito e com frequência com a minha segurança no emprego. 
b) Eventualmente preocupo-me um pouco com a minha segurança no emprego. 
c) Não tenho qualquer preocupação em relação à minha segurança no emprego. 

13. Você acha que as contribuições das mulheres são percebidas de forma diferente, por exemplo, que os 
homens não prestam atenção ao que as mulheres dizem nas reuniões? 

a) Certamente. 
b) Até certo ponto. 
c) De forma alguma. 

14. Com relação à pergunta anterior, como você percebe isso no seu ambiente de trabalho? 

a) Como mulher, sinto que quase sempre tenho que estar muito bem preparada para falar profissionalmente 
com os homens nas reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção no que digo. 

b) Às vezes sinto que tenho que estar muito bem preparada para falar profissionalmente com os homens nas 
reuniões, de modo a fazê-los prestar atenção no que digo. 

c) Raramente sinto que tenho que estar especialmente preparada para falar profissionalmente com os homens 
nas reuniões, a fim de fazê-los prestar atenção no que digo. 

d) Nunca tenho que estar especialmente preparada para falar profissionalmente com os homens nas reuniões, 
a fim de fazê-los prestar atenção no que digo. 

15. Você acha que as mulheres têm que apresentar melhor resultado em seu trabalho do que os homens 
para serem promovidas? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

16. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no seu caso? 

a) Sim, como mulher, sempre tenho que apresentar melhor resultado e "forçar uma situação" para ser 
promovida. 

b) Sim, como mulher, às vezes tenho que apresentar melhor resultado e "forçar uma situação" para ser 
promovida. 

c) Não, como mulher, raramente preciso apresentar melhor resultado e "forçar uma situação" para ser 
promovida. 

d) Não, como mulher, nunca preciso apresentar melhor resultado e "forçar uma situação" para ser 
promovida. 
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17. Você acha que as mulheres são menos assertivas em relação aos homens para obter remuneração 
justa, promoção ou oportunidades de desenvolvimento profissional? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

18. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no seu caso? 

a) Acho que frequentemente tive de ser mais assertiva em relação aos homens para obter remuneração justa, 
promoção ou oportunidades de desenvolvimento profissional. 

b) Acho que algumas vezes tive de ser mais assertiva em relação aos homens para obter remuneração justa, 
promoção ou oportunidades de desenvolvimento profissional. 

c) Raramente pensei que teria que ser mais assertiva sobre estas questões. 
d) Nunca pensei que haveria qualquer diferença. 

19. Você acha que as mulheres recebem apoio organizacional suficiente para conciliar seu trabalho 
profissional e suas responsabilidades domésticas/familiares? 

a) As mulheres não recebem apoio suficiente para seu “papel duplo” e isso é um grande problema. 
b) Acho que as mulheres poderiam ter um apoio maior. 
c) Isso não é um grande problema. 

20. Com relação à pergunta anterior, como isso se aplica no seu caso? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu “papel duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 

21. Caso tenha um(a) companheiro(a), você recebe apoio suficiente dele(a) para conciliar seu trabalho 
profissional e suas responsabilidades domésticas/familiares? 

a) Necessitaria de muito mais apoio do que recebo para administrar o meu “papel duplo”. 
b) Gostaria de receber um pouco mais de apoio. 
c) Acho que está bem do jeito que está. 
d) Não tenho um(a) companheiro(a). 

22. De maneira geral, olhares, gestos ou comentários indesejáveis com conotação sexual ocorrem com as 
mulheres no seu local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

23. Com relação à pergunta anterior, alguma dessas situações aconteceu com você? 

a) Frequentemente. 
b) De vez em quando.  
c) Não. 

24. De maneira geral, ocorrem contatos físicos intencionais indesejáveis ou insinuações indesejáveis com 
as mulheres no seu local de trabalho? 

a) Sim, frequentemente. 
b) Sim, às vezes. 
c) Não, raramente. 
d) Não, nunca. 

25. Com relação à pergunta anterior, alguma dessas situações aconteceu com você pessoalmente? 

a) Frequentemente. 
b) De vez em quando. 
c) Não. 

26. De maneira geral, caso você passe por uma dificuldade em particular, você tem algum lugar ou 
alguém para conversar abertamente sobre isso?  

a) Sim. 
b) Não. 
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27. Finalmente, gostaríamos de perguntar se você já pensou em pedir demissão do seu emprego devido a 
problemas relacionados com o gênero. 

a) Sim. 
b) Não. 

Caracterização das respondentes 

28. Qual a sua idade? 

_________. 

29. De acordo com a classificação do IBGE em relação à cor ou raça, você se considera pertencente à 
categoria: 

☐ Branca.  
☐ Parda. 
☐ Preta. 
☐ Amarela. 
☐ Indígena. 

30. Qual é o seu estado civil? 

☐ Solteira. 
☐ Casada. 
☐ Em relacionamento estável. 
☐ Separada ou divorciada. 
☐ Viúva. 

31. Você tem filhos? 

☐ Não tenho filhos. 
☐ Sim, tenho 1 filho. 
☐ Sim, tenho 2 filhos. 
☐ Sim, tenho 3 filhos. 
☐ Sim, tenho mais de 3 filhos. 
Em caso afirmativo, qual a idade de seu(s) filho(s)? __________. 

32. Qual a sua escolaridade? 

☐ Médio incompleto. 
☐ Médio completo. 
☐ Superior incompleto. 
☐ Superior completo. 
☐ Pós-graduação (especialização. MBA) incompleta. 
☐ Pós-graduação (especialização. MBA) completa.  
☐ Mestrado incompleto. 
☐ Mestrado completo. 
☐ Doutorado incompleto. 
☐ Doutorado completo. 

33. Você trabalha em: 

☐ Seguradora ou resseguradora. 
☐ Corretora de seguros ou resseguros. 
☐ Empresa de qualquer natureza na área de seguros. 
☐ Entidades de mercado (Ex.: CNseg ou suas federações; Fenacor ou Sincor; Sindiseg; Susep). 
☐ Banco. 
☐ Outro. Especifique:__________. 

34. Qual é o seu tempo de carreira no mercado de seguros? 

☐ Até 3 anos. 
☐ Entre 3 e 6 anos. 
☐ Entre 6 e 9 anos. 
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☐ Entre 9 e 12 anos. 
☐ Entre 12 e 15 anos. 
☐ Mais de 15 anos. 

35. Há quanto tempo você está na sua atual empresa? 

☐ Até 3 anos. 
☐ Entre 3 e 6 anos. 
☐ Entre 6 e 9 anos. 
☐ Entre 9 e 12 anos. 
☐ Entre 12 e 15 anos. 
☐ Mais de 15 anos. 

36.36.36.36. Na sua atual posição, qual o seu nível hierárquico?    

☐ DIRETORA (Desenvolve as estratégias do negócio). 
☐ GERENTE (Desenvolve os planos do negócio, as ações a serem implementadas). 
☐ COORDENADORA ou SUPERVISORA (Implementa os planos de negócio e acompanha). 
☐ ENCARREGADA (Aplica e executa todas as ações estabelecidas, orientando a equipe). 
☐ LÍDER (Lidera a equipe e operacionaliza os planos de negócio). 
☐ NÍVEL TÉCNICO OPERACIONAL. 
☐ VENDAS. 

37. Você já trabalhou com chefe homem? 

☐ Não. 
☐ Sim, cerca de 25% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 50% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 75% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 100% do tempo. 

38. Você já trabalhou com chefe mulher? 

☐ Não. 
☐ Sim, cerca de 25% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 50% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 75% do tempo. 
☐ Sim, cerca de 100% do tempo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice 5 - Estrutura de fatores da análise fatorial confirmatória após eliminação dos 

itens 9, 11, 14 e 16 

 

Itens / questões 
Carga fatorial 

I II III IV 

19. Apoio Organizacional em Geral 
20. Apoio Organizacional Vivenciado 
21. Apoio Parceiro 

0,850 
0,878 
0,665 

0,268 
0,340 
0,219 

0,462 
0,373 
0,182 

0,347 
0,450 
0,202 

22. Conotação Sexual em Geral 
23. Conotação Sexual Vivenciado 
24. Contatos Indesejáveis em Geral 
25. Contatos Indesejáveis Vivenciado 

0,294 
0,293 
0,279 
0,304 

0,865 
0,861 
0,836 
0,772 

0,431 
0,454 
0,366 
0,300 

0,461 
0,454 
0,402 
0,314 

1. Oportunidades Geral 
3. Avaliação Injusta Geral 
5. Apoio em Geral 
7. Atitude Negativa em Geral 
13. Contribuições em Geral 
15. Melhor Resultado em Geral 
17. Mais Assertivas em Geral 

0,290 
0,391 
0,413 
0,287 
0,467 
0,324 
0,243 

0,391 
0,319 
0,374 
0,319 
0,488 
0,321 
0,360 

0,777 
0,803 
0,836 
0,720 
0,771 
0,836 
0,749 

0,604 
0,644 
0,666 
0,546 
0,604 
0,624 
0,580 

2. Oportunidades Vivenciado 
4. Avaliação Injusta Vivenciado 
6. Apoio Vivenciado 
8. Atitude Negativa Vivenciado 
10. Ela Mesma Vivenciado 
12. Segurança no Emprego Vivenciado 
18. Mais Assertivas Vivenciado 

0,303 
0,272 
0,424 
0,315 
0,323 
0,312 
0,271 

0,338 
0,317 
0,359 
0,392 
0,398 
0,315 
0,400 

0,502 
0,530 
0,621 
0,605 
0,554 
0,491 
0,651 

0,642 
0,682 
0,820 
0,788 
0,770 
0,653 
0,735 

Fonte: Elaborado pelo autor. Amostra de 195 respondentes. Os itens estão apresentados de acordo com a versão 
final do questionário, Apêndice 4.  
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Anexo 1 - The women workplace culture questionnaire 

 

1. Do you think that women have fewer opportunities than men for professional development at a 
workplace? 

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never.  

2. Estimate your own opportunities for professional development. 

a) They have up to now been fewer than I would wish.  
b) Sometimes fewer.  
c) About what I had wished.  
d) Somewhat more frequent.  
e) Much more frequent. 

3. Do you think that women receive more unfair judgments of their work performance than men? 

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

4. How does it apply to your situation?  

a) I think that I have often been unfairly judged.  
b) Sometimes unfairly judged.  
c) Mostly fairly judged.  
d) Almost always fairly judged. 

5. Do you think that men receive more organizational support and trust than women?  

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

6. For you personally, would you have liked to have received.  

a) Much more support and trust.  
b) Somewhat more support and trust.  
c) I have received the support and trust I needed. 

7. In general terms, do you think working life is characterized by a negative attitude toward 
women?  

a) Yes definitely.  
b) Yes, to some degree.  
c) No, not at all. 

8. In your situation: Do you believe that the way you have been addressed at work by management 
and superiors has been influenced by a negative attitude toward you because you are a woman.  

a) Yes definitely.  
b) Yes, to some degree.  
c) No, not at all. 

9. Do you think it is more difficult for women than men to “be themselves” at work?  

a) Yes, absolutely.  
b) Yes, maybe.  
c) There is no difference.  
d) No, it is sometimes easier for women than men to “be themselves” at work.  
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e) No, it is much easier for women than men to “be themselves” at work. 

10. How does it apply to your situation at work?  

a) I feel that I can never “be myself” at work.  
b) I feel sometimes that it is difficult to “be myself”.  
c) I feel that I can “be myself” most of the time. 

11. Do you think that men have greater employment security than women?  

a) Yes, men have much lesser reason than women to worry about their positions. 
b) Yes, men often have less reason than women to worry about their positions.  
c) Yes, men sometimes have less reason than women to worry about their positions. 
d) No, there is no difference. 

12. How secure do you feel in your professional position?  

a) I worry often and a lot about my employment security worsening or position terminating. 
b) I worry sometimes a little about my employment security worsening or position terminating. 
c) I feel no concern for my position. 

13. Do you think that women’s contributions are perceived differently, that is, do men fail to pay 
attention to what women say at meetings?  

a) Yes definitely.  
b) Yes, to some degree.  
c) No, not at all. 

14. How does it apply to you at work?  

a) I feel as a woman I nearly always have to be extra well prepared for talking professionally to men at 
meetings in order to make them pay attention to what I say. 

b) I sometimes feel that I have to be extra well prepared for talking professionally to men at meetings 
in order to make them pay attention to what I say.  

c) No, I rarely feel that I have to be especially prepared for talking professionally to men at meetings 
in order to made them pay attention to what I say.  

d) No, I never have to be especially prepared for talking professionally to men at meetings in order to 
made them pay attention to what I say. 

15. Do you think that women have to be more accomplished in their work than men in order to be 
promoted?  

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

16. How does it apply to your situation?  

a) Yes, as a woman I always must be more accomplished and “pushy” to be promoted.  
b) Yes, as a woman I sometimes must be more accomplished and “pushy” to be promoted. 
c) No, as a woman I seldom need be more accomplished and “pushy”.  
d) No, as a woman I never need be more accomplished and “pushy.” 

17. Do you think that women are less assertive compared to men to obtain fair compensation, 
promotion or opportunities for professional development?  

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

18. How does it apply to your situation?  

a) I think that I have often had to be more assertive and make my wishes heard to obtain the same 
opportunities as men. 

b) I think that I have sometimes had to be more assertive and make my wishes heard to obtain the same 
opportunities as men.  
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c) No, I have seldom thought that I must be more assertive in these questions.  
d) No, I have never thought that there is any difference. 

19. Do you think that women receive enough organizational support in order to manage their 
professional work and their domestic responsibilities?  

a) No, women don’t get enough support for their “double role,” it is a big problem. 
b) No, I think that women could use more support.  
c) This is not a big problem. 

20. How does it apply to you?  

a) I would need much more support than I receive to manage my “double role”.  
b) I would like some more support for myself.  
c) I think it is OK as it is. 

21. If you have a partner, do you receive sufficient support from your partner?  

a) I would need much more support than I receive to manage my “double role”. 
b) I would like some more support for myself.  
c) I think it is OK as it is. 

22. About women’s ability to manage difficulties that arise, how important do you think a person’s 
relationship to parents and siblings are?  

a) A major role.  
b) Quite a large role.  
c) It is of no importance for adult life. 

23. How does it apply to your situation?  

a) I feel or have felt a strong support in my adult life from the family I grew up with. 
b) I feel or have felt some support in my adult life from the family I grew up with. 
c) I don’t think that the family I grew up with has had any importance for how I manage my adult life. 
d) I think that the family I grew up with has had a negative influence on my ability to manage my adult 

life. 

24. Relationships with the members of the family a person grows up with can vary a lot. Concerning 
your own parents and siblings please rate the importance they have had for you. 

a) Both my parents and/or my siblings have had about the same importance for me. 
b) My mother has been most important for me.  
c) My father has been most important for me.  
d) My siblings have been most important for me. 

25. Do unwelcome sexual connotations glances, gestures, or comments occur at your place of work? 

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

26. Has any of the above happened to you personally?  

a) Frequently.  
b) Occasionally.  
c) No. 

27. Does unwelcome conscious body contact or unwelcome suggestions occur at your place of work?  

a) Yes, often.  
b) Yes, sometimes.  
c) No, seldom.  
d) No, never. 

28. Has any of the above happened to you personally?  

a) Frequently.  
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b) Occasionally.  
c) No. 

29. Generally speaking, if you experience a particular difficulty: have you somewhere or somebody 
to speak openly about it with? 

a) Yes.  
b) No. 

30. Finally, we would like to ask if you have ever thought about leaving your job because of gender-
related problems? 

a) Yes.  
b) No. 

Fonte: Bergman e Hallberg (2002). 


