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RESUMO 

 

O setor de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é um setor composto, em 

sua maioria, por homens, fato que decorre da baixa proporção de mulheres em cursos de 

graduação nas áreas de Ciências Exatas. Diante desse cenário, questiona-se se as mulheres 

encontram mais barreiras para ascender na carreira profissional na área de TIC. O teto de 

vidro é definido como uma barreira transparente e forte que impede a ascensão das mulheres 

nas organizações. Os estudos relacionados à ascensão na carreira das mulheres nas 

organizações abordam, em sua maioria, as suas percepções com relação às principais barreiras 

que compõem o teto de vidro, como o preconceito, a discriminação, o estereótipo, a 

capacidade de liderança feminina, o conflito entre trabalho e família, e a questão da 

maternidade. Em um levantamento realizado na literatura, não foram encontrados estudos 

sobre as atitudes das mulheres em relação ao teto de vidro na área de Tecnologia de 

Informação e Comunicação, fato que estimulou a elaboração do seguinte problema de 

pesquisa: qual a relação entre a convivência acadêmica e profissional das mulheres em 

ambientes com predominância masculina, e as suas atitudes com relação ao teto de vidro? A 

convivência em ambientes com predominância masculina foi analisada diante das seguintes 

variáveis de contexto: atuação em área de TIC, composição do grupo de trabalho 

majoritariamente masculino, e área de formação acadêmica em Ciências Exatas e Engenharia. 

Foi realizada uma pesquisa de orientação quantitativa, com a aplicação do questionário 

Career Pathways Survey (CPS), com mulheres em todas as funções e níveis hierárquicos, que 

atuam em duas empresas multinacionais da área de Tecnologia de Informação e Comunicação 

no Brasil. Ao verificar os resultados da pesquisa, ao contrário do que foi levantado pelo 

referencial teórico, não foram encontradas relações entre a convivência em ambientes 

predominantemente masculinos e suas atitudes com relação ao teto de vidro. Contudo, foi 

identificado que as mulheres apresentam atitudes mais favoráveis à busca de ascensão na 

carreira, ou seja, mesmo convivendo em ambientes predominantemente masculinos elas não 

deixam de buscar promoções e ascensão profissional. 

 

 

Palavras-chave: teto de vidro, setor de TIC, carreira das mulheres, Career Pathways Survey. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Information and Communication Technology (ICT) sector is an environment 

hegemonically male and reflects the low proportion of women in undergraduate courses in the 

areas as Engineering, Computer and Technology. In this scenario, the question is whether 

women find more barriers to career advancement in the ICT sector. The glass ceiling is 

defined as a transparent and strong barrier that could prevent woman to ascend position in 

organizations. The researches related woman career advancement in organizations mostly 

address their perceptions regarding the main barriers they face due to the glass ceiling, such as 

prejudice, discrimination, stereotype, female leadership, conflict between career, family, and 

motherhood. In a search in the literature, no studies were found related to the woman attitudes 

toward the glass ceiling in ICT section, which stimulated the development of the following 

research problem: What is the relationship between the constant  coexistence in academic 

and professional of women in male-dominated environment and their attitudes towards glass 

ceiling? The leaving in environments with male predominance was analyzed considering the 

following context variables: working in ICT area, male predominant working group 

composition, and under graduation in Engineering, Computer, and Technology areas. A 

quantitative research was carried out with the application of the Career Pathways Survey 

(CPS) questionnaire to women in all functions and hierarchical levels, who work in two 

multinational companies from ICT sector in Brazil. The research results showed that on the 

contrary to what was raised by the theories, no relations were found between the coexistence 

in predominantly male environments and woman attitudes towards the glass ceiling. 

However, it has been identified that women tend to have more favorable attitudes in pursuing 

promotion. In other words, even living in predominantly male environments, they still look 

for stop for climbing up the ladder toward promotion and professional ascension. 

 

Keywords: Glass ceiling, ICT sector, woman career, Career Pathways Survey. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) é um setor predominantemente 

masculino, pois os profissionais desse setor são egressos de cursos de graduação nas áreas de 

Ciências Exatas e Tecnologia. Segundo dados de 2013 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), somente 13,7% dos graduados no Brasil são 

das áreas de Ciências Exatas, e apenas 31,1% deles são do sexo feminino. Logo, depreende-se 

que um dos fatores que poderia explicar a prevalência de homens é o fato de as mulheres não 

demonstrarem interesse por essas áreas. Segundo Bruschini e Lombardi (2000), em setores 

como o da Tecnologia da Informação a presença masculina é marcante, e esse fato resulta das 

escolhas femininas na universidade, em que setores como a Engenharia e a Tecnologia da 

Informação são preteridos pelas mulheres. 

Ely (1994) defende que uma representação majoritariamente masculina em posições 

seniores nas organizações contribui para reforçar nas mulheres a ideia de que possuem limites 

de mobilidade e condição inferiores. Características demográficas nas organizações, como 

raça, sexo e composição de grupos, contribuem para a formação dos significados que as 

pessoas utilizam para se identificar com seu grupo no trabalho (ELY, 1994). 

Michie e Nelson (2006) realizaram uma pesquisa sobre escolhas de carreira, cujo 

questionário continha perguntas para avaliar a atitude com relação à competência das 

mulheres na área de Tecnologia da Informação. Os resultados obtidos, com uma amostra de 

140 estudantes de graduação de duas grandes universidades do meio-oeste dos Estados 

Unidos, indicaram que os homens possuem baixa atitude positiva com relação à competência 

da mulher naquele setor. Segundo as autoras, a persistência dessa atitude pode desencorajar 

mulheres talentosas a escolher a carreira no setor de tecnologia, e pode prejudicar as que 

optarem por atuar nesse setor em seu avanço profissional nas organizações. 

Sendo a área de TIC um ambiente com uma demografia predominantemente masculina, 

é possível que as mulheres percebam mais barreiras para ascender na carreira e apresentem 

atitudes negativas com relação às oportunidades de promoção nas organizações. A análise 

desses dados sugere a existência do fenômeno “teto de vidro”, para as mulheres que atuam na 

área de TIC e em ambientes predominantemente masculinos. 

O teto de vidro é definido como uma barreira sutil, transparente e suficientemente forte, 

que impede a ascensão das mulheres nas organizações. (MORRISON; WHITE; VAN 
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VELSOR, 1994; STEIL, 1997; MADALOZZO, 2011; SANTOS; TANURE; CARVALHO 

NETO, 2014).  

Foi realizado um levantamento da literatura nacional e internacional, no período de 

2006 a 2016, nas bases de dados SPELL, SciELO, EBSCO, JSTOR e ProQuest. Utilizando as 

palavras/expressões “teto de vidro”, “tecnologia”, “carreira”, “mulheres”, glass ceiling, 

woman, career, e technology, e aplicando os seguintes filtros - áreas de Ciências Humanas, 

Ciências Sociais Aplicadas e Administração -, foi possível identificar que o teto de vidro é um 

fenômeno conhecido e muito pesquisado nas organizações. Os estudos abordam, 

predominantemente, as percepções das mulheres com relação às principais barreiras que 

compõem o teto de vidro, como o preconceito, a discriminação, o estereótipo, a capacidade de 

liderança feminina, o conflito entre trabalho e família, e a questão da maternidade (LIMA et 

al., 2013), e o old boy network (OAKLEY, 2000). É tratada também a percepção das 

mulheres, e em alguns casos a percepção dos homens, sobre a existência ou não do teto de 

vidro, e como essa percepção pode influenciar o comportamento das mulheres, como, por 

exemplo, seu comprometimento com a organização ou sua intenção de deixar a empresa 

(DOWNES; HEMMASI, 2014). 

Encontram-se também pesquisas sobre como fatores individuais, familiares, 

organizacionais e culturais podem influenciar o desenvolvimento da carreira da mulher 

(BOMBUWELA; DE ALWIS, 2013). Busca-se também entender quais as estratégias que as 

mulheres utilizam para superar o teto de vidro, como, por exemplo, adaptar o estilo de 

liderança, buscar mentoring (RAGINS; TOWNSEND; MATTIS, 1998; ORSER; RIDING; 

STANLEY, 2012; IBARRA; CARTER; SILVA, 2010), demonstrar mais competência e 

maior esforço do que os homens (RAGINS; TOWNSEND; MATTIS, 1998; ORSER; 

RIDING; STANLEY, 2012), e fazer network (RAGINS; TOWNSEND; MATTIS, 1998). 

Smith, Crittenden e Caputi (2012) propuseram um modelo sobre as atitudes das 

mulheres com relação ao teto de vidro, composto por quatro fatores que medem a atitude na 

busca por promoção e crescimento na carreira.  

O estudo das atitudes das mulheres sobre o teto de vidro é importante e se diferencia 

dos estudos sobre barreiras concretas vivenciadas por elas, pois permite compreender como a 

mulher enxerga suas possibilidades de mobilidade dentro de uma organização, a fim de 

direcionar suas ações na busca ou não pelo desenvolvimento de carreira gerencial. 

No levantamento da literatura já mencionado, não foram encontrados estudos sobre as 

atitudes das mulheres em relação ao teto de vidro na área de Tecnologia de Informação e 
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Comunicação, ambiente majoritariamente masculino, conforme ressaltado anteriormente. Para 

Ely (1994), o estudo de ambientes com predomínio masculino é importante, pois este aspecto 

contribui para reforçar nas mulheres a ideia de que possuem limites de mobilidade. Em um 

ambiente mais heterogêneo as organizações podem se beneficiar da maior diversidade, além 

de as mulheres poderem atuar em um ambiente mais favorável à igualdade de oportunidades, 

onde o gênero é indiferente.  

É esperado que mulheres atuantes nesta área tenham frequentado cursos de graduação 

na área de Ciências Exatas ou afins, e, desta forma, tenham convivido, durante sua formação 

acadêmica, em um ambiente também majoritariamente masculino, o que poderia contribuir 

para a formação de determinadas atitudes com relação à busca por promoção e ascensão na 

carreira.  

Será que esses fatores contribuem para diferentes atitudes das mulheres com relação ao 

teto de vidro? Segundo Ely (1994), atuar ou conviver em um ambiente com predominância 

masculina pode reforçar os limites de mobilidade e a condição inferior das mulheres. Será que 

esse fato pode também exercer alguma influência sobre as atitudes das mulheres com relação 

ao teto de vidro? Respostas a essa pergunta ainda carecem de estudos, o que levou ao seguinte 

problema de pesquisa: qual a relação entre a convivência acadêmica e profissional das 

mulheres em ambientes com predominância masculina e suas atitudes com relação ao teto de 

vidro? 

A convivência em ambientes com predominância masculina foi analisada diante das 

seguintes variáveis de contexto: 1) área de atuação (TIC versus outras áreas); 2) composição 

do grupo de trabalho (majoritariamente masculino versus mais equitativo em gênero); e 3) 

área de formação acadêmica (Ciências Exatas e Engenharias versus outras). 

A pesquisa de campo foi realizada com mulheres em todos os níveis e funções, em 

empresas multinacionais do setor de Tecnologia de Informação e Comunicação presentes no 

Brasil. 

A pesquisa tem por objetivo geral explorar a relação entre a convivência das mulheres 

em ambientes com predominância masculina e suas atitudes com relação ao teto de vidro  

Entre os objetivos específicos, este trabalho busca: 1) identificar as atitudes das 

mulheres com relação ao teto de vidro; 2) analisar se há diferença de atitudes com relação ao 

teto de vidro entre mulheres que atuam na área de TIC e outras áreas da empresa; 3) analisar 

se há diferença de atitudes com relação ao teto de vidro ao teto de vidro entre mulheres que 

atuam em grupos de trabalho majoritariamente masculinos e em grupos mais equitativos em 
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gênero; 4) analisar se há diferença de atitudes com relação ao teto de vidro entre mulheres 

com formação acadêmica em áreas de Ciências Exatas, Engenharias e outras áreas; 5) analisar 

se as atitudes com relação ao teto de vidro diferem por idade, relação conjugal, o fato de ser 

mãe, tempo na função, nível hierárquico, e nível de escolaridade. 

Para atender ao objetivo geral, foram realizadas análises estatísticas, como análise de 

regressão múltipla e testes estatísticos não paramétricos para variáveis independentes.  

No intuito de identificar no campo pesquisado, as mulheres que atuam na área de TIC, a 

“área de atuação” foi composta por mulheres que atuam em funções relacionadas às áreas de 

“Entrega ou Venda de Serviços ou Produtos de Tecnologia da Informação e Comunicação”, e 

mulheres que atuam em outras áreas da empresa, como Finanças, Recursos humanos, Suporte 

administrativo, Compras, Estratégia, Marketing e Comunicação, Segurança, Logística, Gestão 

de edifícios (facilities management), Jurídica, Gestão comercial e outras. 

O modelo teórico da pesquisa encontra-se ao final do Referencial Teórico. 

Esta pesquisa pretende contribuir para o avanço do conhecimento sobre o teto de vidro, 

ao explorar não somente a existência ou não deste fenômeno, mas também evidenciar os 

fatores que podem influenciar a formação de atitudes em relação a ele, tais como a atuação da 

mulher em uma área ou grupo de trabalho formado majoritariamente por homens, ou o fato de 

ela ter formação acadêmica em área considerada predominantemente masculina. Espera-se 

contribuir também para a compreensão das causas da menor presença de mulheres em cargos 

executivos nas organizações que atuam na área de TIC, e avaliar se elas acreditam encontrar 

barreiras para avançar na carreira em ambientes predominantemente masculinos. Os 

resultados podem contribuir para o debate sobre o avanço das mulheres nas organizações 

deste setor, e para a reflexão sobre como melhorar a questão da igualdade e reduzir o possível 

preconceito contra a mulher atuante nesta área, minimizando, desta forma, os possíveis 

impactos negativos. 

Uma contribuição prática deste trabalho é a possibilidade de usar o instrumento Career 

Pathways Survey (CPS), como diagnóstico para as organizações que queiram conhecer 

melhor as crenças das mulheres com relação ao teto de vidro.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, iniciando-se por essa Introdução. O 

capítulo 2 trata do Referencial Teórico. O capítulo 3 descreve os Procedimentos 

Metodológicos, com a abordagem de pesquisa, amostra, instrumentos de pesquisa, estrutura e 

administração do questionário. No capítulo 4 encontra-se a Análise dos Dados, com a 

descrição da limpeza e preparação dos dados, a caracterização da amostra, a análise do 
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modelo de mensuração, a análise fatorial exploratória confirmatória, a análise de regressão 

múltipla, a análise por objetivos específicos e a discussão dos resultados. O capítulo 5 trata 

das Considerações Finais, e, na sequência, apresentam-se as referências utilizadas para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico aborda a situação das mulheres no mercado de trabalho, na área de 

Tecnologia de Informação e Comunicação, traz uma discussão sobre o conceito de teto de 

vidro e outras metáforas que abordam as dificuldades das mulheres em ascender na carreira e, 

por fim, as diversas barreiras encontradas em seu percurso profissional. Em seguida, discorre 

sobre a teoria da congruência de papel e sua contribuição para os estudos sobre o teto de 

vidro, o preconceito e a discriminação contra as mulheres. No último item apresenta-se o 

modelo sobre as crenças das mulheres em relação ao teto de vidro. 

2.1 MERCADO DE TRABALHO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 

UM CAMPO MASCULINO 

 

O mercado de trabalho na área de Tecnologia de Informação e Comunicação é 

predominantemente ocupado por homens. É possível observar esta condição ao consultar os 

dados divulgados nos sites de algumas das principais empresas deste setor. AT&T e Facebook 

destacam-se por figurar como os maiores empregadores de mulheres, com 36% e 32%, 

respectivamente. Contudo, o Facebook divulga que, em áreas diretamente relacionadas à 

Tecnologia da Informação (denominada pela empresa como área técnica), as mulheres 

representam apenas 16% do quadro de funcionários, e nas áreas denominadas pela empresa 

como não técnicas, como as de Recursos humanos, Finanças, Marketing, etc., o percentual de 

mulheres é de 52%. Na Ericsson Telecom, 22% do quadro de funcionários é formado por 

mulheres, enquanto na Cisco o percentual é de 23%, na Deutsche Telecom 26%, na Microsoft 

28%, e na Apple e no Google é de 30%.  

Os dados divulgados por essas empresas são globais, entendendo-se, portanto, tratar-se 

de uma tendência mundial. O relatório Women active in the ICT sector (Mulheres ativas no 

setor de TIC), da Comissão Europeia (2013), revela que as mulheres representam 59% dos 

graduados em cursos superiores e 45,7% do total de empregados na Europa. No entanto, elas 

constituem apenas 33% dos graduados em Ciências Exatas e Tecnologia. 
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No Brasil, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no documento “Censo da educação superior 

2013: resumo técnico”, nota-se a maior proporção de egressos homens nas áreas de 

Engenharia, Produção, Construção, Ciências, Matemática e Computação (Tabela 1), áreas que 

formam a base tradicional dos profissionais que atuam na área tecnológica das empresas. As 

mulheres representam 60,6% dos concluintes de graduação no Brasil, e são maioria em 

praticamente todas as áreas do conhecimento. No entanto, elas se concentram nas áreas gerais 

de conhecimento, como Ciências Sociais, Negócios e Direito, Educação, Serviços, 

Humanidades e Artes. 

 

Tabela 1 - Número Total e Percentual de Concluintes de Graduação por Sexo, 

 segundo a Área Geral de Conhecimento  

ÁREA GERAL 
TOTAL GERAL 

TOTAL % Feminino % Masculino 

Ciências Sociais, Negócios e Direito 439.250 58,3 41,7 

Educação 201.011 76,3 23,7 

Saúde e Bem Estar Social 139.880 76,8 23,2 

Engenharia, Produção e Construção 80.850 30,2 69,8 

Ciências, Matemática e Computação 55.176 32,5 67,5 

Serviços 28.560 60,7 39,3 

Humanidades e Artes 27.172 57,5 42,5 

Agricultura e Veterinária 19.111 43,9 56,1 

TOTAL 991.010 60,6 39,4 

 
Fonte: Inep, 2013. 

Nota: Dados adaptados pela autora 

 

Segundo Casaca (2006), as organizações do setor de tecnologia da informação são ainda 

um reduto masculino, e a segregação sexual neste setor persiste. De acordo com a autora, na 

divisão de tarefas, as atividades menos complexas são direcionadas às poucas mulheres, 

enquanto os homens assumem funções mais valorizadas e recompensadas financeiramente 

(CASACA, 2006). 

Perona (2012) realizou uma pesquisa com 84 executivas de empresas de Tecnologia da 

Informação, abrangendo os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul, e concluiu que os motivos para a baixa procura das mulheres por cursos de tecnologia 

da informação é resultado de um conjunto de fatores culturais e sociais. Segundo o autor, a 

imagem da área de TI é de um reduto masculino de nerds solitários e sem vida social, fazendo 

com que as mulheres percam o interesse em atuar nesse setor e busquem outras áreas da 
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economia para iniciar suas carreiras. O autor observa que o setor de TIC demanda uma carga 

de trabalho excessiva com viagens, trabalho em horários alternativos e madrugadas, o que 

gera uma pressão adicional à mulher, que é cobrada pela sociedade e pela família, por ser a 

responsável pelas atividades do lar e pela educação dos filhos. 

Wajcman (2007) defende que a sub-representação das mulheres na educação científica, 

em laboratórios e em publicações científicas pode ser explicada pelos processos pelos quais 

meninas e meninos são incentivados em diferentes disciplinas, no ensino secundário e médio. 

A autora argumenta que, se as meninas fossem encorajadas, poderiam facilmente tornar-se 

cientistas e engenheiras. Além disso, acrescenta, a área de tecnologia possui uma imagem 

masculina, não somente por ser dominada por homens, mas porque incorpora símbolos, 

metáforas e valores que possuem conotações masculinas. A relutância das mulheres em 

ingressar nessas áreas está relacionada com a associação sexual estereotipada da tecnologia 

como uma atividade apropriada para os homens e incompatível com a feminilidade. Portanto, 

para ingressar neste mundo e aprender a sua linguagem as mulheres deveriam abandonar a sua 

feminilidade (WAJCMAN, 2007). 

Um estudo realizado por Correll (2001), utilizando os dados do National Educational 

Longitudinal Study (1998) dos Estados Unidos, com alunos do ensino médio, aponta como as 

crenças culturais podem influenciar as decisões de carreira para homens e mulheres jovens. O 

resultado revelou que os meninos se autoavaliam melhor, no que diz respeito às suas 

competências em matemática, do que as meninas, mesmo quando ambos possuem as mesmas 

notas. A autora defende que esse resultado é reflexo da crença cultural de que os homens são 

melhores em matemática do que as mulheres e, consequentemente, afeta as escolhas de 

carreira desses indivíduos. 

Na tentativa de despertar o interesse das meninas pela área de tecnologia em diversos 

países, empresas como Ericsson, Cisco e Oracle tornaram-se parceiras de programas como o 

Girls in ICT (http://girlsinict.org), que tem como objetivo criar um ambiente que capacite e 

incentive meninas e mulheres jovens a considerar carreiras no setor de Tecnologia de 

Informação e Comunicação. Neste programa, empresas e universidades organizam eventos e 

convidam jovens garotas, com o intuito de apresentar as possibilidades de carreira em ICT 

(Information and Communication Technology) e os modelos de mulheres bem-sucedidas 

nessa área, servindo, assim, de inspiração para uma geração de mulheres que irá ingressar no 

mercado de trabalho. No website do programa encontram-se disponíveis links para bolsas de 
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estudo, concursos e prêmios, treinamento e estágios, e informações sobre acampamentos 

tecnológicos e diferentes eventos. 

De forma similar ao Girls in ICT, o programa Techbridge 

(http://www.techbridgegirls.org), nos Estados Unidos, tem como objetivo inspirar meninas a 

descobrir uma paixão pela tecnologia, ciência e engenharia. Este programa organiza eventos e 

atividades de aprendizagem prática, visando capacitar a próxima geração de inovadores e 

líderes em cidades como Oakland, San Jose, Seattle e Washington. Empresas como Cisco, 

Samsung, Symantec, Facebook, Yahoo! e Microsoft fazem parte do programa, como 

patrocinadores ou parceiros. 

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) também possui um programa que 

promove e incentiva a participação de mulheres nos cursos de graduação e pós-graduação em 

Matemática, chamado MIT Women in Mathematics (http://math.mit.edu/wim). 

 A existência de programas desta natureza, que procuram incentivar jovens garotas a 

ingressarem em áreas de tecnologia e telecomunicações, e, sobretudo, contam com a 

participação de grandes empresas do setor, reflete a preocupação de organizações e 

universidades em modificar e amenizar, ao longo do tempo, a predominância masculina neste 

setor. 

2.2 O TETO DE VIDRO 

 

Este tópico inicia com um breve histórico sobre o surgimento do conceito do teto de 

vidro e a definição deste fenômeno. Em seguida, são apresentadas algumas metáforas 

mencionadas na literatura, relacionadas ao avanço profissional das mulheres nas organizações 

ou às barreiras que elas encontram em diferentes âmbitos: social, família-trabalho e 

organizacional. 

A expressão glass ceiling (teto de vidro) foi originalmente introduzida por Katherine 

Lawrence, da Hewlett Packard (HP), na Conference of the Women´s Institute for Freedom of 

the Press, realizada em um clube para jornalistas dos Estados Unidos (National Press Club) 

em julho de 1979. À época, havia uma discussão em andamento sobre o choque entre a 

política de promoção de ações e as reais oportunidades para as mulheres na HP, e esse termo 

foi criado por Lawrence e Maryanne Schreiber, gerente da HP (HANNE, 2015). 

Em 1991 foi criada a Federal Glass Ceiling Commission (1995), pela Lei de Direitos 

Civis dos Estados Unidos. Segundo esta comissão, o termo ‘teto de vidro’ passou a ser 

popularizado a partir de 1986, quando a coluna Corporate Woman, do Wall Street Journal, 
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citou este termo como um novo fenômeno. Este parecia ser uma barreira invisível e 

impenetrável entre as mulheres e os níveis executivos das organizações, impedindo-as de 

alcançar os mais altos níveis do mundo dos negócios, independentemente de suas realizações 

e méritos. O termo chamou a atenção do público, de líderes empresariais, jornalistas e 

políticos. A metáfora foi então utilizada para se referir a obstáculos que impedem o avanço 

profissional das mulheres (FEDERAL GLASS CEILING COMMISSION, 1995). 

O escopo de trabalho daquela Comissão foi identificar as barreiras que bloqueiam o 

avanço de mulheres e minorias1 para posições executivas, e emitir recomendações para 

eliminar essas barreiras nos setores público e privado. Entre as recomendações estão o 

comprometimento do CEO (Chief Executive Officer) e do Conselho de Administração com 

programas de diversidade nas organizações, e a inclusão de tais programas em todos os planos 

estratégicos das empresas, responsabilizando os executivos pelo cumprimento do programa 

(FEDERAL GLASS CEILING COMMISSION, 1995). 

O teto de vidro é definido como uma barreira sutil, transparente e suficientemente forte 

que impede a ascensão das mulheres nas organizações (MORRISON; WHITE; VAN 

VELSOR, 1994; STEIL, 1997; MADALOZZO, 2011; SANTOS; TANURE; CARVALHO 

NETO, 2014). 

Para Eagly e Carli (2007), a imagem da obstrução pelo vidro sugere que mulheres 

estavam sendo enganadas sobre suas reais oportunidades de ascensão, porque a barreira não 

era fácil de ser percebida. Lima (2013) explica que a metáfora do teto de vidro se dá pelo 

“vidro”, que corresponde às barreiras invisíveis, e o “teto” corresponde à dificuldade de 

ascensão a níveis mais elevados. 

Há quase 40 anos o termo ‘teto de vidro’ foi criado por Katherine Lawrence e Maryanne 

Schreiber, da Hewlett Packard (HANNE, 2015), e desde então tem sido objeto de pesquisas. 

Isto pode estar relacionado com o pouco avanço na questão da igualdade entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho? As barreiras para as mulheres avançarem 

profissionalmente parecem persistir ao longo dos anos, e é o que será apresentado a seguir 

neste capítulo, juntamente com novas metáforas que surgiram a respeito dessas barreiras, 

desde a definição da metáfora do teto de vidro.  

                                                            
1 Federal Glass Ceiling Commission (1995) destaca, além das mulheres, minorias como African Americans, 

Hispanics, Asian and Pacific Islander Americans e American Indians, por também serem sub-representadas nos 

escalões superiores das empresas americanas. 
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2.2.1 Metáforas sobre as barreiras encontradas pelas mulheres para ascender na carreira 

 

Segundo Tureta, Tonelli e Alcadipani (2011), a utilização de metáforas nos estudos 

organizacionais ocorre porque este recurso contribui para contextualizar as implicações 

práticas de ideias na vida organizacional. Morgan (2005, p. 62) defende que “o processo de 

concepção metafórica é um modo básico de simbolismo, central no modo como os seres 

humanos forjam suas experiências e seu conhecimento sobre o mundo em que vivem”. 

A crescente discussão e os estudos em torno da ascensão das mulheres a cargos de 

liderança nas organizações, e as barreiras que elas encontram durante essa escalada, 

proporcionaram o surgimento de várias metáforas que simbolizam e facilitam o entendimento 

das principais barreiras identificadas pelas pesquisas. No próximo subitem são apresentadas 

algumas dessas metáforas. 

2.2.1.1. Metáforas relacionadas ao ambiente organizacional 

 

As metáforas aqui apresentadas revelam antecedentes e consequentes da discriminação 

e do preconceito ainda enfrentados pelas profissionais do sexo feminino no ambiente 

organizacional. 

Ryan e Haslam (2005) argumentam que, conforme a mulher passa a galgar posições 

mais elevadas nas organizações, quebrando o teto de vidro, ela encontra um abismo, chamado 

pelos autores de glass cliff (penhasco de vidro). O penhasco de vidro é um termo utilizado 

para denominar uma segunda onda de discriminação sofrida pelas mulheres, em que a posição 

de liderança a ela oferecida está associada a um maior risco de fracasso. Ao examinar o 

resultado de 2013 das ações das empresas que fazem parte do conjunto das 100 companhias 

mais representativas na Bolsa de Valores de Londres (FTSE 100), Ryan e Haslam (2005) 

identificaram que as empresas que nomearam mulheres para o Conselho de Administração 

haviam apresentado desempenho ruim nos meses antecedentes à nomeação. Por outro lado, 

nas empresas que nomearam homens, o desempenho esteve relativamente estável nos 

períodos anteriores ou posteriores à nomeação. Portanto, segundo os autores, as mulheres são 

colocadas no topo do penhasco de vidro, no sentido de que suas nomeações para cargos de 

liderança são realizadas em circunstâncias organizacionais problemáticas e mais precárias. 

Com o passar dos anos, as barreiras que as mulheres encontram para ascender na 

carreira tornaram-se transponíveis para algumas (EAGLY; CARLI, 2007). No entanto, as 

mulheres ainda são sub-representadas nos cargos de liderança das organizações. Para as 
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autoras, a persistência dessa sub-representação pode ser explicada pelo caminho sinuoso e 

difícil que a mulher deve seguir para ascender na carreira. A esse caminho sinuoso as autoras 

denominaram labyrinth (labirinto). Elas defendem que a passagem através de um labirinto não 

é simples e direta, mas requer persistência, consciência do próprio progresso, além de uma 

análise cuidadosa dos desafios a serem enfrentados. A metáfora do labirinto também 

simboliza a complexidade das causas da atual situação das mulheres como líderes. Tais 

causas, que prejudicam as mulheres ao atravessar esse labirinto, estão relacionadas com: 1) o 

preconceito e a discriminação ainda existentes contra as mulheres, sem indício de um 

obstáculo específico ao avanço da mulher; 2) o preconceito e a resistência com relação à 

mulher no papel de liderança, devido a associações mentais de que homens e mulheres 

possuem traços distintos, e que conferem ao homem traços associados à liderança; 3) dúvidas 

que os indivíduos têm com relação à competência e ao estilo de liderança feminino; e, 

finalmente, 4) a exigência de conciliar a vida familiar e a profissional (EAGLY; CARLI, 

2007). 

Pela literatura apresentada, as mulheres que percebem um ambiente organizacional 

hostil, que as expõe a situações de risco e apresenta uma série de caminhos sinuosos e não 

muito claros para a ascensão profissional, necessitam de um grau elevado de motivação e 

autoestima para não desistir e se resignar às condições apresentadas, seguindo em frente na 

busca de promoções e desenvolvimento profissional. 

2.2.1.2. Metáforas relacionadas a questões individuais 

 

 

As metáforas apresentadas a seguir trazem questões que podem ser consideradas 

individuais; em outras palavras, alheias às organizações, e que podem contribuir para a baixa 

representação feminina em posições de liderança nas organizações. No entanto, questiona-se 

ao longo do texto se esse ônus deveria ser atribuído somente às mulheres. 

Outra metáfora utilizada para se referir às barreiras que a mulher encontra na carreira 

profissional é a maternal wall (muro da maternidade). Crosby, Williams e Biernat (2004) 

analisaram as estatísticas do Canadian Labor Force de 2002 e verificaram que as mulheres 

tendem a ser empregadas em locais de trabalho onde a taxa de emprego em tempo parcial é 

quase duas vezes superior à de outras regiões. Também analisaram dados do Institute for 

Women´s Policy Research, de 2002, e concluíram que a maioria das mulheres que trabalha em 

tempo parcial o faz devido a questões familiares. Pela análise desses dados foi possível 
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verificar que em empregos de tempo integral é mais difícil encontrar mulheres mães. As 

autoras acreditam que tais mulheres não estão presentes em empregos de tempo integral 

porque estes exigem uma constante disponibilidade para o empregador, o que dificultaria suas 

obrigações como mães. Crosby, Williams e Biernat (2004) concluem que, inicialmente, o 

problema parecia estar relacionado ao teto de vidro; no entanto, perceberam ser, em grande 

parte, um problema mais precisamente chamado de “muro da maternidade”. 

Na mesma linha de raciocínio, em um artigo para a Harvard Business Review, Williams 

(2004) estudou estereótipos no local de trabalho e constatou que, enquanto algumas mulheres 

estão presas pelo teto de vidro, outras encontram uma barreira anterior a ele, o muro da 

maternidade. Segundo a autora, estudos em Psicologia Social reportam que mulheres de 

negócios sem filhos são, tipicamente, vistas como altamente competentes. Contudo, as que 

são mães não são percebidas como mulheres de negócios e sim como mulheres de família. A 

autora acrescenta que mulheres bem-sucedidas profissionalmente podem ter suas 

competências questionadas quando engravidarem, utilizarem a licença maternidade ou 

necessitarem de horários de trabalho flexíveis para atender às demandas do cuidado com os 

filhos (WILLIAMS, 2004). 

De acordo com as metáforas apresentadas na literatura, é possível perceber que a 

escolha da maternidade implica uma barreira adicional para as mulheres que desejam 

ascender em suas carreiras. É possível também questionar se é correto atribuir à mulher o 

ônus resultante do fato de as organizações não proporcionarem uma maior flexibilidade, para 

que as mulheres profissionais e mães exerçam suas atividades de maneira plena, e com os 

mesmos direitos e oportunidades que os homens. 

Kekelis, Ancheta e Heber (2005) utilizaram a metáfora hurdles in the pipeline (barreiras 

no canal) para demonstrar que a falta de orientação sobre a carreira pode explicar por que as 

mulheres não conseguem atingir posições de topo na área de Tecnologia da Informação. As 

autoras realizaram entrevistas em profundidade com 126 garotas entre 11 e 19 anos de idade, 

participantes de um programa chamado ir, e com 34 pais ou responsáveis por essas garotas, 

com o intuito de identificar seus planos de carreira futuros, e como os pais poderiam 

influenciar esta escolha. O programa Techbridge é patrocinado pela Chabot Space and 

Science Center, com instalações em Oakland, San Jose, Seattle e Washington, e tem por 

objetivo engajar garotas a aprender a usar tecnologia e, desta forma, encorajá-las a obter uma 

formação nesta área. As autoras observam que, mesmo com relatos de experiências positivas 

de participação nos programas do Techbridge, a maioria das garotas não demonstrou intenção 
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de seguir carreira no setor de tecnologia. Ao explorar os motivos pelos quais elas não 

consideram esta área compatível com seus interesses profissionais, as autoras identificaram a 

existência de algumas “barreiras nos canais” educacionais, que poderiam desincentivar a 

escolha de carreira na área de tecnologia. As principais barreiras encontradas foram: 1) a 

existência de um estereótipo negativo em relação a empregos na área de tecnologia, devido à 

percepção de que esse trabalho implica passar muitas horas do dia na frente de um 

computador, e a imagem estereotipada de que nesta área só são aceitos meninos 

extremamente inteligentes e que só pensam em estudar (conhecidos como nerds), e isso não é 

atraente para as garotas; 2) a existência de uma desconexão entre o desejo de seguir carreira 

em tecnologia e as reais demandas para atingir esse objetivo, como, por exemplo, 

conhecimentos de matemática, o que pode gerar uma frustração futura; e 3) a falta de 

orientação sobre a carreira e de suporte familiar, em que alunas e pais declaram não haver 

interferência familiar nas escolhas profissionais dessas jovens, contanto que completem um 

curso de graduação em qualquer área (KEKELIS; ANCHETA; HEBER, 2005). 

O baixo interesse das mulheres em buscar carreiras no setor de tecnologia parece estar 

relacionado a fatores como crença cultural de que homens são melhores em Ciências Exatas 

do que as mulheres (CORRELL, 2001), ou com a associação estereotipada da tecnologia 

como uma área apropriada para homens e incompatível com a feminilidade (WAJCMAN, 

2007; KEKELIS; ANCHETA; HEBER, 2005).  

A baixa representatividade de mulheres que escolhem a área de tecnologia como 

carreira, associada às barreiras que elas encontram para ascender na profissão (e que são 

abordadas a seguir), pode contribuir para que o setor de tecnologia apresente uma elevada 

sub-representação de mulheres em cargos de liderança. 

2.2.2 Principais barreiras encontradas pelas mulheres para ascender na carreira 

 

A metáfora do teto de vidro representa as barreiras invisíveis que impedem a ascensão 

das mulheres na carreira profissional. Os estudos nacionais e internacionais sobre essas 

barreiras abordam, predominantemente, as percepções das mulheres com relação ao 

preconceito, à discriminação, ao estereótipo, à capacidade de liderança feminina, ao conflito 

entre trabalho e família, e à questão da maternidade. As barreiras descritas a seguir são 

separadas em categorias de âmbito social, família-trabalho e organizacional. 
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2.2.2.1. Barreiras no âmbito social 

 

Fenômenos relacionados à conduta da sociedade em geral, como estereótipos, 

preconceitos e discriminação, podem ser responsáveis por muitas das barreiras existentes no 

ambiente organizacional, e que dificultam a ascensão feminina. 

A Federal Glass Ceiling Commission (1995) dos Estados Unidos divulgou que o teto de 

vidro não advém apenas das práticas corporativas, mas é resultado das atitudes da sociedade 

em geral. No entanto, a comissão reconhece que a mudança de atitude dos indivíduos não 

pode ser ditada ou legislada. Ela identificou dois tipos de barreiras sociais que geram e 

reforçam o teto de vidro: 1) a barreira da diferença, que está relacionada a estereótipos e 

preconceitos; e 2) a barreira da capacitação, que é a força social que impede as minorias e as 

mulheres de receber o reconhecimento ou a formação de que necessitam para alcançar o nível 

seguinte de desenvolvimento profissional. Educação e exposição a outros tipos de 

experiências de vida são as chaves para quebrar essas barreiras (FEDERAL GLASS 

CEILING COMMISSION, 1995). 

Apesar do progresso das mulheres na força de trabalho, Schein et al. (1996) 

comprovaram que homens e mulheres continuam a perceber que a posição gerencial exige 

características masculinas. Nesse sentido, na medida em que essa percepção se perpetue, o 

tomador de decisão masculino pode favorecer o candidato do mesmo sexo. Como uma 

barreira psicológica ao avanço das mulheres para cargos de liderança, o fenômeno do think 

manager - think man (pensar em gerente – pensar em homem) pode desfavorecer as mulheres 

nas decisões de seleção gerencial, promoção e treinamento. A relação entre os estereótipos 

relacionados ao gênero e as características percebidas como necessárias para o sucesso 

gerencial foi examinada em 361 estudantes do sexo masculino e 228 do sexo feminino, no 

Japão e na República Popular da China. Os resultados revelaram que homens e mulheres em 

ambos os países percebem que os gerentes bem-sucedidos possuem características, atitudes e 

temperamentos mais comumente atribuídos aos homens do que às mulheres. Estes resultados 

foram comparados com estudos anteriores realizados nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e 

na Alemanha, e sugerem que o think manager - think man é um fenômeno global (SCHEIN et 

al., 1996). 

Segundo Oakley (2000), o estereótipo baseado em gênero e o old boy network são 

forças sociais robustas e que criam barreiras para o progresso das mulheres na carreira 

profissional. Esta autora cita, como estereótipos relacionados às mulheres, ser menos 

confiante, consistente e analítica, e possuir menor estabilidade emocional, e estas são 
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características percebidas como não desejáveis em posições de liderança. O old boy network é 

uma estratégia dos homens para proteger o status quo masculino. Uma massa crítica de 

mulheres em cargos executivos nas organizações pode se tornar uma ameaça a essa rede 

masculina fechada, em que os membros transferem a competição e o poder existentes em uma 

estrutura formal para padrões de amizade e alianças em um sistema informal (OAKLEY, 

2000). 

À medida que o número de mulheres em cargos de gestão aumenta e as organizações 

dão maior ênfase à diversidade, Duher e Bono (2006) argumentam que é esperada uma 

mudança nas percepções sobre as mulheres no papel de líderes. Para testar essa mudança, os 

autores investigaram os estereótipos sobre o papel de líderes e gênero, utilizando a escala 

Descriptive Index desenvolvida por Schein (1973, apud DUHER; BONO, 2006, p. 824). A 

pesquisa contou com respostas de 602 gerentes e 688 estudantes, tanto do sexo masculino 

como feminino, nos Estados Unidos. Os resultados foram comparados com os de pesquisas 

anteriores realizadas por Schein (1973), Brenner, Tomkiewicz e Schein (1989), e Heilman et 

al. (1989), conforme citado por Duher e Bono (2006, p. 829), que também utilizaram o 

Descriptive Index. Os resultados revelam uma mudança considerável no ponto de vista dos 

líderes masculinos sobre as mulheres, no período de 30 anos, evidenciada por percepções 

mais favoráveis sobre mulheres e líderes bem-sucedidos, e uma maior aceitação do fato de a 

mulher possuir atributos agentes e que são desejados em papeis de liderança. No entanto, a 

mudança não foi radical, pois homens e mulheres ainda tendem a perceber as mulheres como 

não possuidoras das características de um líder de sucesso (DUHER; BONO, 2006). 

De acordo com The Cambridge Dictionary of Psychology (MATSUMOTO, 2009), 

estereótipos, preconceito e discriminação são usados frequentemente, de forma alternada, no 

discurso público e em alguns estudos nas áreas relacionadas às Ciências Sociais. Segundo o 

autor, muitos psicólogos sociais veem estereótipos como crenças, preconceito como uma 

atitude, e discriminação como comportamento. Uma definição simples, abrangente, coerente e 

pragmática é que estereótipos são crenças sobre grupos. Os estereótipos podem influenciar 

percepções, julgamentos e avaliações sobre outras pessoas, levando ao preconceito e à 

discriminação. 

O preconceito, a discriminação e os estereótipos são citados de maneira relevante nos 

estudos encontrados na literatura, relacionados às barreiras que as mulheres encontram para 

ascender na carreira. Em geral, os estudos citam alguns atributos, características e 
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comportamentos, que foram listados e agrupados de maneira a classificar os estereótipos em 

três tipos (Quadro 1): estereótipo de gênero, do papel do gênero e do papel do líder.   

O estereótipo de gênero se refere a crenças sobre as diferenças entre homens e 

mulheres, e sobre o que é apropriado para cada um deles, de acordo com a cultura em que 

estão inseridos. Algumas culturas possuem crenças mais rígidas do que outras, e podem ser 

punitivas para aqueles que não agem em conformidade com elas (MATSUMOTO, 2009). 

O papel de gênero é um conjunto aprendido de comportamentos associados a mulheres 

ou homens. Segundo o autor, a base subjacente para os papeis de gênero são as diferenças 

biológicas entre os sexos. Os papeis de gênero existem em todas as culturas, mas os 

comportamentos específicos associados ao papel de gênero feminino ou masculino podem 

variar de uma cultura para outra (MATSUMOTO, 2009). 

O estereótipo do papel do líder está associado às crenças que os indivíduos têm a 

respeito do comportamento ou atributos que um líder deve possuir (EAGLY; KARAU, 2002). 

As crenças relacionadas a esses três tipos de estereótipos podem influir negativamente 

nas situações em que a mulher busca crescimento profissional e promoção. 

 

Quadro 1 - Estereótipos voltados ao gênero, ao papel do gênero e ao papel do líder: 

características, atributos e comportamentos 

Tipos de 

Estereótipo 

Alvo Autor Características, Atributos e Comportamentos 

Gênero Homens Eagly e Karau 

(2002) 

Atributos agentes: tendências assertivas, 

controladoras e confiantes, como agressividade, 

ambição, dominação, independência e 

autossuficiência. 

Oakley (2000) Confiantes, consistentes e analíticos, e possuem 

estabilidade emocional. 

Mulheres Eagly e Karau 

(2002) 

Atributos comunais: preocupação com o bem-estar 

das pessoas, como gentileza, prestatividade, 

compreensão. 

Oakley (2000) Não são confiantes, consistentes e analíticas, e 

possuem pouca estabilidade emocional. 

Nandy, Bhaskar e 

Ghosh (2014)  

Muito emocionais e têm aversão ao risco 

Omran, Alizadeh e 

Esmaeeli (2015) 

Muito sentimentais e pouco agressivas 

Papel do 

Gênero 

Mulher Nandy, Bhaskar e 

Ghosh (2014)  

Responsável pelo cuidado da casa e da família 

Omran, Alizadeh e 

Esmaeeli (2015) 

Maior propensão a dar prioridade à família do que ao 

trabalho, e por esse motivo possuem menos ambição 
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Tipos de 

Estereótipo 

Alvo Autor Características, Atributos e Comportamentos 

Papel do 

Líder 

Homem Schein et al. 

(1996) 

Características e atitudes masculinas: agressividade, 

ambição, dominação, orientação ao resultado.  

Pense em líder - pense em homem 

Eagly e Karau 

(2002) 

Atributos agentes: descreve tendências assertivas, 

controladoras e confiantes, como agressividade, 

ambição, dominação, independência e 

autossuficiência 

Oakley (2000) Confiante, consistente, analítico, e possui estabilidade 

emocional. 

Weyer (2007) Orientação a resultados, assertividade e participação 

ativa 

Stoker, Van der 

Velde, Lammers 

(2012) 

Deve possuir características e atitudes masculinas 

Omran, Alizadeh e 

Esmaeeli (2015) 

Mulheres não são adequadas a esse papel 

Fonte: elaborado pela autora. 

2.2.2.2. Barreiras no âmbito família-trabalho 

 

Ao realizar uma revisão da literatura sobre o conflito entre os papéis profissionais e 

familiares, Greenhaus e Beutell (1985) identificaram que este conflito existe quando: 1) o 

tempo necessário para se dedicar a cada um dos papeis faz com que se torne difícil cumpri-

los; 2) a tensão gerada pela participação em um dos papeis impossibilita o cumprimento dos 

requisitos do outro; e 3) o comportamento exigido por um dos papeis pode dificultar o 

cumprimento necessário do outro papel. Esta seção apresenta algumas das barreiras 

encontradas na literatura, relacionadas ao conflito entre os papeis profissionais e familiares 

que a mulher se vê na obrigação de administrar, caso contrário encontrará dificuldades em sua 

ascensão profissional. 

Em uma pesquisa quantitativa com 146 homens e mulheres da área de vendas de uma 

instituição financeira nos Estados Unidos, Cutler e Jackson (2002) identificaram que a 

carreira do parceiro impacta os planos de crescimento profissional de forma diferente, para 

homens e para mulheres. Os resultados demonstram que, quando homens e mulheres possuem 

parceiros que trabalham em tempo integral, apenas 24% das mulheres têm planos de avançar 

na carreira, em comparação com 51% dos homens. Para os autores, como é mais provável que 

as mulheres tenham parceiros que trabalham, o impacto desse fator pode ser significativo. No 

estudo foi identificado que todas as mulheres sem intenção de concorrer a uma posição de 

liderança indicaram a carreira do parceiro como uma preocupação, assim como as frequentes 
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realocações e a vida familiar. No entanto, somente 30% dos homens mostraram preocupação 

com a carreira da parceira (CUTLER; JACKSON, 2002). 

Hoobler, Wayne e Lemmon (2009) investigaram como a percepção de chefes (homens e 

mulheres) com relação ao conflito trabalho-família, enfrentado pelas mulheres, pode afetar 

suas decisões sobre promoções. A pesquisa quantitativa coletou 157 respostas de gerentes 

(52) e subordinados (105) de uma empresa de transporte dos Estados Unidos. Os autores 

verificaram que gestores tendem a categorizar as mulheres como detentoras de maior conflito 

trabalho-família. A percepção dos gestores sobre este conflito parece influenciar suas 

avaliações sobre adequação à função e desempenho, ou seja, gestores avaliam que as 

mulheres que possuem maior conflito trabalho-família possuem menor adequação à função e 

desempenho inferior (HOOBLER; WAYNE; LEMMON, 2009). 

Em uma pesquisa utilizando o método misto, qualitativo e quantitativo, Carvalho Neto, 

Tanure e Andrade (2010) verificaram a relação de mulheres executivas com a carreira, 

maternidade, família e casamento. Os autores entrevistaram 263 executivos brasileiros, 

homens e mulheres (presidentes, vice-presidentes, diretores e executivos de terceiro nível, ou 

seja, imediatamente abaixo de vice-presidentes e diretores). Na pesquisa quantitativa foram 

coletadas 965 respostas de homens e mulheres executivos, nas mesmas posições hierárquicas 

da pesquisa qualitativa. Os autores constataram que a falta de apoio dos maridos na divisão 

das tarefas com a família e filhos foi identificada como uma das barreiras para a vida 

profissional das mulheres, que, para evitar o desgaste de uma negociação com os parceiros, 

precisam terceirizar as tarefas para babás, empregadas e motoristas. Uma demanda frequente 

de cargos hierárquicos em níveis mais altos é a mudança de moradia. Esta foi identificada 

como uma barreira profissional adicional para as mulheres, que não desejam se separar dos 

filhos, enquanto o mesmo não acontece com os homens, que são mais dispostos a deixar a 

família em outra cidade (CARVALHO NETO; TANURE; ANDRADE, 2010). 

Santos, Tanure e Carvalho Neto (2014) realizaram uma pesquisa qualitativa com 47 

executivas que chegaram aos três níveis mais altos de grandes organizações situadas no 

Brasil. Esta amostra foi composta por executivas do 1º escalão (presidentes), 2º escalão (vice-

presidentes e diretoras) e 3º escalão (superintendentes). Os resultados identificaram que a 

equação trabalho e vida pessoal é uma realidade que influencia o crescimento das mulheres, 

pois quando a mulher tem filhos a prioridade passa a ser a família, o que não acontece com os 

homens. Algumas declararam nas entrevistas não acreditar que o teto de vidro esteja 

relacionado às atitudes machistas ou preconceituosas, mas que são as mulheres que não 
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desejam ascender a cargos mais altos, pelo alto custo de deixar de se dedicar à família. Ainda 

que as mulheres tenham a opção de ascender ou não, o fato de se verem obrigadas a fazer uma 

escolha, devido à exigência profissional de dedicação maior do que tempo integral, abrindo 

mão da vida pessoal, demonstra que a barreira existe (SANTOS; TANURE; CARVALHO 

NETO, 2014). 

As responsabilidades familiares e a maternidade representam barreiras com 

consequências de ordem pessoal para a carreira da mulher, em que ela deve optar ou não por 

sacrificar um dos lados, uma vez que conciliar a vida profissional e a vida familiar parece não 

ser possível. A percepção de que a mulher não é capaz de conciliar trabalho e família poderá 

ter como consequência uma avaliação menos favorável para promoções nas organizações, 

pois os tomadores de decisão acreditam que ela, em algum momento, optará pela família. 

Questiona-se novamente se é correto atribuir à mulher o ônus de as organizações não 

proporcionarem maior flexibilidade para que as mulheres profissionais e mães possam exercer 

suas atividades de maneira plena, e com os mesmos direitos e oportunidades dados aos 

homens. 

Na próxima seção são abordadas as barreiras encontradas no âmbito organizacional, as 

quais, como as anteriores, dificultam o crescimento profissional das mulheres. 

2.2.2.3. Barreiras no âmbito organizacional 

 

Kanter (1977) identificou um fenômeno que chamou de tokenism. A identificação da 

presença de mulheres tokens foi realizada pela autora em uma pesquisa na área de vendas de 

uma das grandes empresas industriais da revista Fortune 500 dos Estados Unidos, 

numericamente dominada por homens. A autora define como tokens indivíduos que se 

destacam em um determinado contexto, mas a sua categoria social é sub-representada. Devido 

a esse destaque, a autora defende que os tokens podem enfrentar problemas como aumento da 

visibilidade, polarização e assimilação. O aumento da visibilidade gera uma pressão por 

desempenho elevado para os tokens. A polarização refere-se a um aumento das diferenças 

entre tokens e o grupo dominante, e que pode acarretar o isolamento dos tokens. A 

assimilação trata da distorção dos atributos dos tokens pela criação de estereótipos ou 

generalizações sobre a sua categoria social, gerando, assim, o aprisionamento em uma 

categoria social estereotipada. Oakley (2000) observa que o desgaste que o tokenism acarreta 
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pode afastar muitas mulheres talentosas da busca por ascensão para níveis hierárquicos mais 

elevados nas organizações. 

Em sua teoria a respeito das organizações generificadas, Acker (1990) argumenta que as 

estruturas organizacionais não são neutras em relação ao gênero. Segundo a autora, a imagem 

do homem e da masculinidade está infiltrada nos processos organizacionais, marginalizando 

as mulheres e contribuindo para a manutenção da segregação de gênero nas organizações. Os 

processos em que ela menciona haver generificação são: 1) a construção da divisão entre 

gêneros (divisão de trabalho, comportamento esperado, poder); 2) a construção de símbolos e 

imagens que explicam, expressam e reforçam essas divisões (linguagem, ideologia, cultura); 

3) processos que produzem a estrutura social generificada (interação entre homens e 

mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, incluindo padrões de dominância e 

submissão); 4) processos que ajudam a produzir os componentes de identidade individual; e 

5) processos em que o gênero está envolvido no processo fundamental e permanente de 

criação e conceitualização das estruturas sociais. Para a autora, a postulação de que as 

estruturas organizacionais são neutras em relação ao gênero faz parte de uma estratégia mais 

ampla de controle da sociedade industrial capitalista, a qual, pelo menos em parte, está 

construída sobre uma subestrutura enraizada de diferença de gêneros (ACKER, 1990). 

O estudo de Ely (1995), sobre o poder da demografia na construção social da identidade 

de gênero no trabalho, revelou que, em empresas que possuem uma proporção menor de 

mulheres em posições de poder, o papel do gênero foi considerado mais problemático. Esta 

pesquisa foi realizada utilizando o método misto, com entrevistas e questionários, em oito 

escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Na comparação com empresas com um número 

maior de mulheres em posições de poder, as mulheres das empresas pesquisadas avaliaram 

atributos femininos e associados a mulheres como menos relevantes para obtenção de sucesso 

profissional.  

 Segundo Oakley (2000), existem duas categorias de causas para explicar a baixa 

representatividade de mulheres em posições gerenciais: causas relacionadas a práticas 

corporativas (recrutamento, retenção e promoção), e causas relacionadas a comportamento e 

cultura (estereótipo, tokenism, poder, estilo de liderança e a relação psicodinâmica entre 

homens e mulheres). 

Van Vianen e Fischer (2002) realizaram um estudo sobre o que homens e mulheres 

acham atraente em uma cultura organizacional, e como essas preferências culturais afetam 

suas ambições gerenciais e a persistência do teto de vidro. A pesquisa foi quantitativa e 
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realizada em empresas do setor privado na Holanda, com a participação de 327 respondentes. 

Os resultados revelaram que indivíduos em posições gerenciais possuem maior preferência 

por culturas que enfatizam os valores masculinos (competição e pressão no trabalho) do que 

indivíduos não gerentes. Segundo as autoras, isto sugere que indivíduos com preferências por 

cultura masculina estão mais propensos a alcançar posições gerenciais. As mulheres também 

demonstraram que não pretendiam investir em esforços para conseguir uma promoção para 

cargos gerenciais. Foi verificado que um número menor de mulheres demonstrou preferência 

pela cultura masculina. Os resultados do estudo sugerem que as mulheres são confrontadas 

com duas barreiras para ascender na carreira: a primeira está relacionada à baixa atratividade 

que elas sentem para ascender a uma posição de liderança em uma cultura masculina; e a 

segunda está relacionada à fraca atratividade que sentem por cargos mais elevados, devido à 

falta de equilíbrio família-trabalho e ao estresse que essas posições oferecem (VAN 

VIANEN; FISHER, 2002). 

Mulheres relatam receber mais mentoring do que homens, de acordo com estudo 

realizado por Ibarra, Carter e Silva (2010). No entanto, as mulheres continuam não 

conquistando mais posições gerenciais. As autoras declaram que o motivo pode estar 

relacionado ao fato de as mulheres possuírem mentores menos “patrocinadores” do que os 

homens. A diferença entre mentores e patrocinadores é, principalmente, que estes últimos vão 

além do feedback e do aconselhamento. Os patrocinadores ajudam seus orientados a ganhar 

visibilidade, e os defendem para levá-los aos níveis hierárquicos organizacionais mais altos 

(IBARRA; CARTER; SILVA, 2010). 

Lima et al. (2014) entrevistaram 40 executivos brasileiros de duas empresas, uma do 

setor de mineração e outra do setor automobilístico, e em nenhuma delas já houve mulheres 

em cargos executivos. A maioria dos entrevistados concordou que ainda prevalece o estilo 

autoritário-paternalista de gestão, apesar de as empresas pretenderem adotar um estilo mais 

democrático. Os autores constataram que a mulher ainda sofre com um processo de inserção 

subalterna, validado por códigos e valores masculinos, e que criam barreiras para a sua 

ascensão. 

As barreiras engendradas pelo ambiente organizacional parecem agravar o problema da 

ascensão profissional das mulheres, e podem ter como resultado a desistência em buscar a 

ascensão para posições de liderança, devido ao desgaste que essa busca pode proporcionar, ou 

pelas práticas e atitudes negativas geradas nas organizações com relação à mulher em papel 

de liderança. A seguir é apresentada a teoria da congruência de papéis, desenvolvida por 
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Eagly e Karau (2002), que contribui para esclarecer o preconceito contra a mulher no papel de 

líder. 

2.3 TEORIA DA CONGRUÊNCIA DE PAPEIS 

 

A teoria da congruência de papeis contribui para o entendimento do fenômeno do teto 

de vidro, pois mostra que um grupo é avaliado e reconhecido de acordo com os papeis sociais 

típicos. No caso das mulheres, o preconceito ocorre quando existe uma inconsistência 

percebida entre as características femininas e as características de uma posição de liderança, 

uma vez que as habilidades de liderança estão associadas ao estereótipo masculino (EAGLY; 

KARAU, 2002).  

Existem expectativas comportamentais relacionadas ao papel dos indivíduos, de acordo 

com a posição social que ocupam e com o gênero. Os papeis incluem dois tipos de normas: 

descritivas e injuntivas. As normas descritivas são as expectativas sobre como membros de 

um grupo se comportam. As normas injuntivas são as expectativas sobre como um grupo de 

pessoas deveria se comportar. O papel do gênero refere-se ao conjunto das normas descritivas 

e injuntivas associadas aos homens e mulheres; em outras palavras, as expectativas sobre o 

comportamento real e ideal de homens e mulheres (EAGLY; KARAU, 2002).  

As autoras argumentam que a maioria das crenças relacionadas ao gênero refere-se a 

atributos comunais e agentes. Os atributos comunais estão mais associados às mulheres, e 

descrevem uma preocupação com o bem-estar das pessoas, como, por exemplo, gentileza, 

prestatividade, compreensão, etc. Em contraposição, o atributo agente, associado aos homens, 

descreve tendências assertivas, controladoras e confiantes, como, por exemplo, agressividade, 

ambição, dominação, independência, autossuficiência, etc. As normas injuntivas para o papel 

dos líderes estão associadas a atributos agentes, e, portanto, relacionadas aos atributos que os 

homens possuem (EAGLY; KARAU, 2002).  

O preconceito contra as mulheres pode surgir a partir do momento que as pessoas 

percebem ou julgam que existe uma dissimilaridade entre os atributos comunais das mulheres 

e os atributos agentes, que elas acreditam que um líder de sucesso deve ter. Mulheres líderes 

eficazes tendem a violar o padrão ou estereótipo do seu gênero quando manifestam atributos 

agentes (EAGLY; KARAU, 2002).  

De acordo com essas autoras, duas formas de preconceito podem surgir contra as 

mulheres líderes. Uma está relacionada à avaliação menos favorável de mulheres para uma 
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potencial posição de liderança, porque tais habilidades estão associadas aos atributos 

masculinos. E a outra forma está relacionada a uma avaliação menos favorável de mulheres 

em posição de liderança, e que apresentem atributos agentes (atributos associados a cargos de 

liderança), uma vez que é esperado que as mulheres apresentem atributos comunais. 

A teoria da congruência de papeis, portanto, constitui uma base teórica para a 

compreensão de crenças e atitudes que representem barreiras para a ascensão profissional 

feminina. 

2.4 AS ATITUDES DAS MULHERES VOLTADAS AO TETO DE VIDRO 

 

Ao revisar a literatura sobre as causas do teto de vidro, Smith, Crittenden e Caputi 

(2012) declaram ter observado um aspecto importante para a compreensão deste fenômeno, 

por meio da teoria da congruência de papeis de Eagly e Karau (2002). Os autores 

identificaram a importância do papel de gênero, desenvolvido na teoria de Eagly e Karau 

(2002), e das crenças e atitudes com relação às mulheres, no suporte e na perpetuação do 

fenômeno. Partindo desse ponto, Smith, Crittenden e Caputi (2012) realizaram uma revisão da 

literatura sobre as crenças das mulheres sobre o teto de vidro e, ao encontrar poucos estudos, 

decidiram aprofundar o tema. 

Smith, Crittenden e Caputi (2012) esclarecem que, para o desenvolvimento de um 

modelo sobre as crenças voltadas ao teto de vidro, os termos ‘crenças’, ‘atitudes’, ‘percepção’ 

e ‘opinião’ são utilizados de maneira intercambiável, seguindo a análise do dicionário de 

Psicologia de Reber (1985, apud SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012, p. 19). Os autores 

optaram por não considerar as diferenças ou relações entre os termos “crenças” e “atitudes”, 

utilizando-os como sinônimos.  

No entanto, segundo Fishbein e Ajzen (1975), existem diferenças entre crenças e 

atitudes. A atitude pode ser definida como uma predisposição a responder de forma positiva 

ou negativa a uma situação, pessoa ou objeto. As atitudes são influenciadas por crenças, de 

modo que, pelas suas crenças, o indivíduo considera e avalia as consequências de um 

determinado comportamento. A partir das atitudes de um indivíduo pode-se inferir acerca de 

seu comportamento (FISHBEIN; AJZEN, 1975). Sawyerr, Strauss e Yan (2005) definiram 

que atitude é a organização de crenças inter-relacionadas, que descrevem, avaliam e defendem 

uma ação em relação a uma situação ou objeto. Diante destas definições sobre a diferença 



38 

 

 
 

entre “crenças” e “atitudes”, esta pesquisa adota o que Smith, Crittenden e Caputi (2012) 

denominaram “crenças” como “atitudes”.  

Esses autores desenvolveram um modelo sobre as atitudes das mulheres com relação ao 

teto de vidro, baseado no estudo qualitativo de Wrigley (2002). Com o objetivo de entender 

os fatores que contribuíram para a permanência do teto de vidro na área de Relações públicas 

e Comunicação corporativa em empresas nos Estados Unidos, a autora identificou alguns 

fatores relacionados à negação das mulheres quanto à existência do teto de vidro. Ela utilizou 

o método qualitativo, com entrevistas em profundidade e grupos de foco, com 27 mulheres 

que atuavam em posições de liderança. As entrevistadas ocupavam posições desde o primeiro 

nível gerencial até o nível de CEO.  

Ao analisar como as mulheres descrevem a existência do teto de vidro e as estratégias 

que utilizam para superá-lo, Wrigley (2002) propôs o desenvolvimento de um conceito 

teórico, o qual denominou negotiated resignation (resignação negociada). Ela observou que 

algumas mulheres inicialmente discordaram da existência do teto de vidro, mas até o final da 

entrevista muitas haviam dado exemplos de experiências próprias, ou de outras pessoas, 

sugerindo o contrário. Ao negar a existência do teto de vidro, algumas mulheres declararam 

que o fato de não conseguirem ascender na carreira estava relacionado às suas próprias 

inabilidades para serem promovidas. Estratégias conciliatórias para superar as barreiras 

existentes, como, por exemplo, se esforçar mais no trabalho, foram citadas. Segundo a autora, 

as estratégias conciliatórias demonstram uma forma de se adaptar ao status quo masculino 

existente no ambiente de trabalho, sem questionamento. E essa atitude é resultado do medo de 

perder o emprego, de desaprovação ou de ser rotulada como encrenqueira, agitadora e 

feminista.  

Smith, Crittenden e Caputi (2012) argumentam que Wrigley (2002) falha em não 

destacar que a resignação pode não estar relacionada com a negação, e que a decisão de uma 

mulher de não buscar promoções pode ocorrer por razões válidas, como a percepção da 

existência de discriminação, caso decida buscar papéis de liderança. Desta forma, Smith, 

Crittenden e Caputi (2012) sugerem a separação do conceito de resignação negociada de 

Wrigley (2002) em dois fatores distintos: resignação e negação. 

Com base nos estudos de Wrigley (2002), os autores argumentam que algumas 

mulheres rejeitam o intenso comprometimento profissional que, normalmente, se faz 

necessário para obter sucesso no ambiente corporativo. Para eles, as mulheres que rejeitam 

esse compromisso possuem uma definição diferente de sucesso, e não desejar ser promovida é 
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uma opção racional e saudável para as mulheres que compartilham essa crença. Na visão dos 

autores, esta crença resulta na aceitação do teto de vidro. Assim, Smith, Crittenden e Caputi 

(2012) defendem que é necessário acrescentar um terceiro fator ao conceito de "resignação 

negociada" de Wrigley (2002): a aceitação, resultando assim em três fatores: negação, 

resignação e aceitação. Os autores fizeram uma releitura das entrevistas de Wrigley (2002), e 

destacam que muitas mulheres expressaram resiliência, ao declarar que para crescer em uma 

corporação não se deve apenas apresentar competência e resultados, mas também aprender a 

lidar com a política corporativa, para eventualmente romper o teto de vidro. Por este motivo, 

os autores incorporaram o fator ‘resiliência’ aos três anteriores. 

Com base nesses achados, Smith, Crittenden e Caputi (2012) desenvolveram um 

modelo conceitual e um instrumento para mensurar esses fatores, que permite fazer uma 

análise comparativa quantitativa das atitudes das mulheres com relação ao teto de vidro. O 

modelo é formado por quatro fatores que medem a atitude das mulheres com relação à busca 

por promoção e crescimento na carreira. A essas atitudes, favoráveis ou não, com relação à 

busca de promoção, os autores atribuíram quatro tipos de crenças - negação, resignação, 

aceitação e resiliência -, e as descrevem da seguinte forma: 

1) Resignação: a mulher desiste de buscar promoção devido às dificuldades de transpor 

o teto de vidro. 

2) Aceitação: a mulher está satisfeita e não busca promoção, evitando desta forma 

transpor o teto de vidro. 

3) Resiliência: a mulher sente que pode e segue em frente, na busca por promoção, 

tentando transpor o teto de vidro. 

4) Negação: a mulher não acredita na existência do teto de vidro, e busca promoção 

sem a preocupação de que exista qualquer barreira a ser transposta. 

As atitudes ‘resignação’ e ‘aceitação’ são consideradas por Smith, Crittenden e Caputi 

(2012) como menos favoráveis em relação ao teto de vidro, pois denotam que a mulher não 

acredita que seja possível transpô-lo, ou por encontrar muitas dificuldades ou por não desejar 

se submeter ao nível de comprometimento necessário para transpor essas barreiras. Desta 

forma, a mulher se resigna ou aceita o teto de vidro. As atitudes ‘resiliência’ e ‘negação’ são 

classificadas pelos autores como mais favoráveis, pois tanto na resiliência quanto na negação 

a mulher enfrenta as barreiras, ou por acreditar que é possível transpô-las ou por acreditar que 

o teto de vidro nem mesmo sexista. 
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No intuito de mensurar as atitudes com relação ao teto de vidro, Smith, Crittenden e 

Caputi (2012) desenvolveram um instrumento chamado Career Pathways Survey (CPS). A 

descrição deste instrumento encontra-se no capítulo 3, sobre os procedimentos metodológicos 

da pesquisa. 

2.5 ELABORAÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Neste item é abordada a fundamentação teórica que embasa a construção das hipóteses 

da pesquisa. 

2.5.1 Hipóteses relacionadas à composição do grupo de trabalho e às atitudes voltadas ao teto 

de vidro 

 

Kanter (1977) desenvolveu um estudo sobre demografia organizacional, investigando a 

representação desproporcional de grupos como fator importante na estrutura social do 

ambiente organizacional. Neste estudo, a autora identificou os seguintes grupos: 1) grupos 

uniformes: aqueles compostos apenas por um grupo social (100%); 2) grupos balanceados: 

aqueles que contêm números aproximadamente iguais de dois subgrupos (50%/50%); 3) 

grupos inclinados: aqueles que contêm um número levemente pendente para um dos grupos 

(40%/60%); 4) grupos tendenciosos (skewed): aqueles em que a representatividade de um 

grupo se apresenta mais elevada em relação ao outro grupo (80%/20%). Neste último grupo, 

os membros da minoria (20%) foram denominados tokens, e são categorizados pelos membros 

da maioria com base em características facilmente reconhecidas, como sexo, raça, idade, etc. 

Os tokens podem sofrer pressão adicional no ambiente de trabalho decorrente de sua alta 

visibilidade. De acordo com a autora, as dificuldades encontradas pelos tokens seriam 

mitigadas à medida que a proporção dos grupos minoritários aumentasse na organização.  

No caso do fenômeno “teto de vidro”, uma maior representação feminina poderia 

contribuir positivamente para as possibilidades de crescimento profissional desse grupo, e a 

alta representatividade masculina contribuiria negativamente, dificultando o crescimento 

profissional do grupo feminino. Assim, as hipóteses derivadas desses argumentos são: 

 

Hipótese 1a: Composição do grupo de trabalho majoritariamente masculino estará 

positivamente relacionada com resignação e aceitação. 
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Hipótese 1b: Composição do grupo de trabalho majoritariamente masculino estará 

negativamente relacionada com resiliência e negação. 

2.5.2 Hipóteses relacionadas à área de atuação Tecnologia da Informação e Comunicação e às 

crenças voltadas ao teto de vidro 

 

A área de TIC possui uma representatividade alta do sexo masculino, o que faz supor 

que seja um ambiente onde as mulheres encontrem mais barreiras para ascender na carreira, e 

também tenham crenças mais negativas e pessimistas com relação às possibilidades de 

promoção. Além disso, segundo Oakley (2000), em um ambiente onde os homens são maioria 

pode surgir o chamado old boy network, que é uma estratégia dos homens para proteger o 

status quo masculino, e que pode ser percebido pela mulher como uma barreira adicional e 

difícil de transpor, levando, assim, a uma atitude menos favorável com relação ao teto de 

vidro. Partindo desses argumentos, desenvolveram-se as seguintes hipóteses: 

Hipótese 2a: Mulheres que atuam na área de Tecnologia de Informação e Comunicação 

terão atitudes com relação ao teto de vidro positivamente relacionadas com resignação e 

aceitação. 

Hipótese 2b: Mulheres que atuam na área de Tecnologia da Informação e Comunicação 

terão atitudes com relação ao teto de vidro negativamente relacionadas com resiliência e 

negação. 

2.5.3 Hipóteses relacionadas à área de formação acadêmica e às atitudes voltadas ao teto de 

vidro 

 

Da mesma forma que a área de TIC possui uma representatividade elevada do sexo 

masculino, áreas de formação acadêmica em Ciências Exatas e Engenharias apresentam uma 

quantidade superior de formandos do sexo masculino (Tabela 1).  

Segundo Wajcman (2007), se as meninas fossem encorajadas a cursar disciplinas nestas 

áreas no ensino secundário e médio, poderiam facilmente tornar-se cientistas e engenheiras. E 

essa falta de incentivo seria parte da explicação para a baixa presença de mulheres nos cursos 

de graduação em Exatas e Engenharia. É possível supor que as mulheres que conviveram em 

ambientes dominados por homens desde a faculdade possuem atitudes menos favoráveis com 

relação ao teto de vidro. As seguintes hipóteses representam essa suposição: 
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Hipótese 3a: Mulheres com formação acadêmica na área de Ciências Exatas e 

Engenharias terão atitudes com relação ao teto de vidro positivamente relacionadas com 

resignação e aceitação. 

Hipótese 3b: Mulheres com formação acadêmica na área de Ciências Exatas e 

Engenharias terão atitudes com relação ao teto de vidro negativamente relacionadas com 

resiliência e negação. 

2.6 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA 

 

Fundamentado no referencial teórico e no problema de pesquisa, apresenta-se o modelo 

teórico da pesquisa e as hipóteses que foram testadas. A representação gráfica do modelo 

teórico pode ser observada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Modelo Teórico da Pesquisa 

 

 

  
 
Fonte: Elaborada pela autora 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa de 

campo, divididos nos seguintes itens: abordagem de pesquisa, amostra, instrumento de 

pesquisa, e estrutura do questionário e forma de administração. 

3.1 ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

A abordagem quantitativa foi adotada nesta pesquisa, pois busca analisar e interpretar as 

possíveis relações existentes entre a variável ‘atitudes com relação ao teto de vidro’ e as 

variáveis “área de atuação”, “composição do grupo de trabalho” e “área de formação 

acadêmica”. Segundo Sekaran (2003), a metodologia quantitativa é utilizada para analisar e 

interpretar as relações existentes entre variáveis, empregando, para isso, técnicas estatísticas. 

Além disso, essa pesquisa tem como referência Smith, Crittenden e Caputi (2012), que 

criaram um instrumento para mensurar as atitudes das mulheres em relação ao teto de vidro - 

a escala Career Pathways Survey (CPS).  

3.2 AMOSTRA 

 

Segundo Malhotra (2012), os projetos de pesquisa têm por objetivo obter informações 

sobre características de uma população. O autor define que uma população é a soma dos 

elementos que compartilham um conjunto comum de características, e compreendem o 

universo da pesquisa. 

Diante do fato de a área de Tecnologia de Informação e Comunicação ser um ambiente 

com uma demografia predominantemente masculina, é possível que as mulheres encontrem 

mais barreiras para ascender na carreira e apresentem atitudes negativas com relação às 

oportunidades de promoção nas organizações. Diante desse cenário, esta pesquisa tem como 

população mulheres que atuam em empresas do setor de Tecnologia de Informação e 

Comunicação.  

A decisão de incluir apenas mulheres na pesquisa está baseada no objetivo explorar a 

relação entre a convivência das mulheres em ambientes com predominância masculina e suas 

atitudes com diante do ao teto de vidro. A pesquisa foi realizada com mulheres em todos os 

níveis hierárquicos. 
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A pesquisa de campo foi realizada em duas empresas multinacionais do setor de TIC, e 

o critério para a escolha, além da acessibilidade da informação, foi o fato de tais possuírem 

interesse nos temas voltados ao desenvolvimento da carreira das mulheres. Para manter a 

confidencialidade das informações, as empresas foram denominadas como empresa A e 

empresa B. 

A empresa A possui aproximadamente 2.200 funcionários no Brasil, sendo que 22% 

(484) são do sexo feminino. A proporção de mulheres em cargos de liderança (gerencial e 

acima) é de 19%. A empresa possui um programa de diversidade e inclusão focado em 

diversidade de nacionalidade, pessoas com deficiência, orientação sexual e gênero. Em 

relação à diversidade de gênero, iniciativa implantada globalmente em 2014, foi definida uma 

meta de 30% de mulheres em seu quadro de funcionários e dirigentes, em todo o mundo, até 

2020. 

A empresa B é também uma multinacional da área de TIC. Dados sobre o número de 

funcionários no Brasil e o percentual de mulheres não foram informados pela área de 

Recursos Humanos, por se tratar de informação confidencial. A empresa possui um programa 

de diversidade e inclusão focado em diversidade de gêneros, etnias, sexualidades, faixa etária 

e pessoas com deficiência, e possui uma política global que estimula a participação de 

mulheres em processos de recrutamento interno. Esta empresa não possui, como a empresa A, 

uma meta para número de mulheres em seu quadro de funcionários. 

Segundo Malhotra (2012), o censo envolve a enumeração completa dos elementos de 

uma população, e este foi o método de amostragem utilizado na pesquisa. O Departamento de 

Recursos humanos da empresa A informou o e-mail de todas as mulheres que trabalham na 

empresa, e que receberam o convite para participar da pesquisa. A empresa B decidiu que o 

Departamento de Recursos humanos deveria encaminhar diretamente o e-mail para as 

funcionárias, no intuito de manter a confidencialidade de seus endereços de e-mail. Foram 

enviados 909 e-mails, sendo 663 para a empresa A e 246 para a empresa B. 

Foram recebidas 162 respostas válidas da empresa A (24% de participação) e 71 

respostas válidas da empresa B (29% de participação), totalizando 233 respostas válidas (26% 

de participação). 

Hair et al. (2009) recomendam um número mínimo de observações, equivalente a cinco 

vezes o número de itens da escala, para atender aos critérios de confiabilidade da amostra. 

Como o questionário Career Pathways Survey (CPS) possui 38 itens, o número mínimo 

buscado na pesquisa e aceitável estatisticamente era de 190 questionários respondidos.  
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3.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo encontra-se a descrição do instrumento utilizado na pesquisa de campo, 

os processos de tradução, validação semântica e adaptação cultural, e a descrição de como 

foram operacionalizadas as variáveis de contexto e demográficas. 

3.3.1 Career Pathways Survey (CPS) 

 

Foi utilizado o Career Pathways Survey (CPS), desenvolvido por Smith, Crittenden e 

Caputi (2012). A escolha do CPS ocorreu após o levantamento da literatura nacional e 

internacional, no período de 2006 a 2016, nas bases de dados SPELL, SciELO, EBSCO, 

JSTOR e ProQuest, utilizando as palavras/expressões glass ceiling measurement, glass ceiling 

scale, ‘escala teto de vidro’, e ‘medir/mensurar teto de vidro’, e o CPS foi a escala 

desenvolvida e validada para mensurar as atitudes em relação ao teto de vidro.  

A justificativa de Smith, Crittenden e Caputi (2012) para a construção do CPS foi a 

necessidade de examinar as opiniões de mulheres em todas as fases de progressão na carreira, 

e também de analisar quantitativamente as suas atitudes com relação ao teto de vidro. Os 

autores relatam que realizaram a análise de alguns instrumentos que mediam a atitude dos 

indivíduos com relação às mulheres, mas que estes não atenderam a suas necessidades, pois 

mediam basicamente as atitudes de mulheres executivas. Diante desse fato, optaram pelo 

desenvolvimento do CPS, em que cada item reflete a atitude das mulheres ao enfrentarem 

dificuldades em sua progressão na carreira.  

Os autores realizaram dois estudos para a validação da escala, descritos a seguir. 

O primeiro estudo contou com 243 mulheres respondentes na Austrália (73,3% 

trabalhavam em organizações). A escala inicial continha 40 itens, do tipo Likert de 7 pontos 

(concordo totalmente – discordo totalmente), com 7 itens em ordem reversa. 

A estrutura fatorial da CPS foi analisada utilizando o SPSS. Os quatro fatores foram 

extraídos pelo factoring do eixo principal e uma rotação promax com a normalização Kaiser. 

As premissas de uma análise fatorial foram satisfeitas usando a medida de adequação de 

amostragem Kaiser-Meyer-Olkin e o teste de esfericidade de Bartlett. Foram exploradas 

soluções de fatores de três, quatro e cinco fatores. A solução fatorial final de quatro fatores 

obteve consistência interna satisfatória (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

Cinco dos 40 itens não atingiram a carga fatorial mínima (0,30) em nenhum dos quatro 

fatores. Os itens rejeitados foram: “It’s a strong disincentive when other women are badly 
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hurt trying to gain leadership positions” (fator resignação); “women enthusiastically develop 

social networks to enhance career success” (fator aceitação); "discrimination against women 

is a major problem only in non-western countries" (fator negação); "government regulations 

cannot ensure women have equal job opportunities with men"; e "women usually struggle to 

be selected as team leaders" (fator negação) (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

Os quatro fatores identificados foram os seguintes: resignação com nove itens e alfa de 

Cronbach de 0,79; resiliência inicialmente possuía oito itens e um alfa de Cronbach de apenas 

0,59, mas quando um item foi rejeitado, a confiabilidade para esse fator foi elevada para 0,71; 

negação continha oito itens que produziram uma confiabilidade de 0,75; e aceitação continha 

dez itens com uma consistência interna de 0,71 (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

O segundo estudo foi realizado com 307 mulheres na Austrália (84% trabalhavam em 

organizações). Foram incluídos seis novos itens, desenvolvidos, segundo os autores, a partir 

de constante revisão da literatura e também pela identificação, em pesquisas anteriores, de 

conceitos que teriam alta validade facial. A estrutura fatorial da CPS foi analisada usando o 

SPSS. Os quatro fatores foram extraídos por factoring de eixo principal e uma rotação 

promax com normalização Kaiser. Os quatro fatores identificados foram: 1) Negação com dez 

itens e alfa de Cronbach de 0,81; 2) Resignação com dez itens e alfa de Cronbach de 0,71; 3) 

Resiliência com onze itens, produzindo uma confiabilidade de 0,70; e 4) Aceitação continha 

sete itens, com uma consistência interna de 0,72. A decisão de acrescentar seis itens novos ao 

CPS original de 34 itens foi suportada, pois eles obtiveram carga que variou de 0,31 a 0,62, 

(considerando a carga fatorial mínima de 0,3). Os seis itens adicionados foram: "networking is 

a smart way for women to increase the chances of career success" (fator resiliência); “women 

are capable of making critical leadership decisions” (fator resiliência); “women are just as 

ambitious in their careers as men” (fator aceitação); “women are less concerned about 

promotions than men are” (fator aceitação); “women’s nurturing skills help them to be 

successful leaders” (fator resiliência); “women have the strength to overcome discrimination” 

(fator resiliência). Outros dois itens, da escala original de 34 itens, não obtiveram a carga 

mínima de 0,3 em nenhum dos quatro fatores e foram rejeitados. Os itens rejeitados foram: 

"unfair preferential treatment can be given to both women and men" (fator negação); "women 

with high goals are not likely to achieve their work ambitions" (fator resignação) (SMITH; 

CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

Segundo estes autores, os resultados demonstraram que a versão inicial do CPS e o CPS 

revisado de 38 itens possuem bons níveis de confiabilidade. A escala CPS final, e que foi 
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utilizada nesta pesquisa, possui 38 itens (Anexo A), ancorados em uma escala do tipo Likert 

de 7 pontos (concordo totalmente – discordo totalmente), com sete itens em ordem reversa:  

“even women with many skills and qualifications fail to be recognized for promotions” (fator 

negação); “women leaders are seldom given full credit for their successes” (fator 

negação);“women have the same desire for power as men do” (fator aceitação); “women in 

senior positions face frequent putdowns of being too soft or too hard” (fator negação); 

“women are just as ambitious in their careers as men” (fator aceitação); “women starting 

careers today will face sexist barriers” (fator negação); “it will take decades for women to 

reach equality with men in high level management positions” (fator negação). 

3.3.2 Processo de tradução e validação semântica dos instrumentos de pesquisa 

 

O instrumento Career Pathways Survey (CPS) foi traduzido para o Português utilizando 

como base o processo de tradução reversa (back-translation) de Brislin (1970). Este método 

define que um tradutor nativo em idioma Inglês e fluente em Português deve realizar a 

primeira tradução partindo da língua original do questionário (Inglês) para a língua desejada 

(Português). Na sequência, o segundo tradutor, de idioma nativo Português e fluente em 

Inglês, deverá realizar a segunda tradução sem o suporte do texto original, retornando o texto 

do Português para a língua original (Inglês). 

Ao final, as duas versões foram comparadas para verificação da equivalência conceitual. 

Com a eliminação de algumas inconsistências e o alcance da equivalência de significados, a 

última versão em Português foi submetida à avaliação semântica e adaptação cultural. 

3.3.3 Validação semântica e adaptação cultural 

 

Nesta etapa foi realizado o processo de validação semântica e adaptação cultural, que 

teve por objetivo garantir que expressões utilizadas no questionário fossem coerentes com o 

sentido das experiências vivenciadas pelos respondentes da pesquisa (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Um formulário (Quadro 2) foi encaminhado para um grupo de especialistas em 

pesquisas empíricas e familiarizados com o tema em questão. Este grupo foi formado por 13 

participantes, sendo seis alunos de mestrado, três de doutorado, um de pós-graduação, dois de 

graduação e um professor de mestrado/doutorado. A este grupo foi solicitado avaliar a clareza 
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das perguntas, afirmações e facilidade de compreensão, atribuindo notas de 1 (nada claro) a 

10 (totalmente claro), e sugerindo redações alternativas, caso necessário. 

 

Quadro 2 - Formulário de Validação Semântica – Exemplo 

1 Na maioria das organizações, as mulheres não enfrentam barreiras para serem promovidas. 

                                              

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

                                              

  
Redação Alternativa: 

                                      

2 As mulheres preferem uma vida equilibrada a ter carreiras altamente remuneradas. 

                                              

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

                                              

  
Redação Alternativa: 

                                      

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os escores dos itens foram tabulados e consolidados na Tabela 2, e demonstram o nível 

de compreensão dos especialistas sobre cada item. A maioria (acima de 80%) avaliou os itens 

com compreensão igual ou superior a 8. Em seis dos 38 itens, menos de 80% dos especialistas 

avaliaram a compreensão com escore igual ou superior a 8 (itens 1, 2, 14, 15, 19 e 24). Estes 

itens foram revisados com base nas sugestões e comentários dos especialistas. Mesmo para 

itens em que a maioria dos especialistas (acima de 80%) avaliou o nível de compreensão 

como igual ou superior a 8, comentários e sugestões foram analisados, e feitas as adaptações 

necessárias (Apêndice A). 

 

Tabela 2 – Escores da validação semântica e adaptação cultural 

Item do Formulário 

de Avaliação 

Semântica 

Respostas com  

escores de 1 a 7 (%) 

Respostas com  

escores de 8 a 10 (%) 

1 23% 77% 

2 31% 69% 

3 0% 100% 

4 15% 85% 

5 8% 92% 

6 8% 92% 

7 8% 92% 

8 8% 92% 

9 0% 100% 
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Item do Formulário 

de Avaliação 

Semântica 

Respostas com  

escores de 1 a 7 (%) 

Respostas com  

escores de 8 a 10 (%) 

10 8% 92% 

11 15% 85% 

12 15% 85% 

13 0% 100% 

14 23% 77% 

15 23% 77% 

16 8% 92% 

17 8% 92% 

18 0% 100% 

19 23% 77% 

20 8% 92% 

21 8% 92% 

22 8% 92% 

23 0% 100% 

24 23% 77% 

25 8% 92% 

26 0% 100% 

27 0% 100% 

28 15% 85% 

29 0% 100% 

30 0% 100% 

31 0% 100% 

32 0% 100% 

33 8% 92% 

34 0% 100% 

35 8% 92% 

36 0% 100% 

37 8% 92% 

38 0% 100% 
Fonte: elaborada pela autora 

 

Após passar por todas as fases de adaptação e aprimoramento, como tradução, validação 

semântica, e adaptação cultural, chegou-se à versão final dos itens do Career Pathways 

Survey (CPS), que foi utilizada na pesquisa de campo (Apêndice B). 

3.3.4 Mensuração das variáveis de contexto: convivência ou atuação em ambientes com 

predominância masculina 

 



50 

 

 
 

Este item descreve a operacionalização das variáveis de contexto: 1) área de atuação 

(Tecnologia de Informação e Comunicação versus outras áreas); 2) composição do grupo de 

trabalho (majoritariamente masculino versus mais equitativo em gênero); e 3) área de 

formação acadêmica (Ciências Exatas e Engenharias versus outras). 

3.3.4.1. Área de atuação 

 

A “área de atuação” foi operacionalizada como uma variável dummy, assumindo os 

seguintes valores: 1 – quando a respondente trabalha em área de Tecnologia de Informação e 

Comunicação; 0 – quando a respondente não trabalha em área de Tecnologia de Informação e 

Comunicação.  

A área de TIC inclui funções relacionadas às áreas de “Entrega ou Venda de Serviços 

ou Produtos de Tecnologia de Informação ou Comunicação”. Consequentemente, a não 

atuação em área de TIC inclui funções relacionadas a áreas como Finanças, Recursos 

humanos, Suporte administrativo, Compras, Estratégia, Marketing e Comunicação, 

Segurança, Logística, Gestão de edifício (facilities), Jurídica, Gestão comercial e outras. 

3.3.4.2. Composição do grupo de trabalho 

 

A variável de contexto “composição do grupo de trabalho” foi medida pela proporção 

de homens e mulheres no grupo de trabalho predominante, que é aquele em que a respondente 

atua na maior parte do tempo.  

De acordo com a composição de grupos de trabalho desenvolvida por Kanter (1977), a 

variável se desdobrou em cinco categorias: 

1) Predominantemente por homens (80% homens - 20% mulheres). 

2) Moderadamente por homens (60% homens – 40% mulheres). 

3) Heterogêneo (50% homens – 50% mulheres). 

4) Moderadamente por mulheres (60% mulheres – 40% homens). 

5) Predominantemente por mulheres (80% mulheres - 20% homens)  

3.3.4.3. Área de formação acadêmica 

 

A variável de contexto “área de formação acadêmica” foi operacionalizada de acordo 

com as áreas de conhecimento definidas pela CAPES (2012):  
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1) Ciências exatas e da terra 

2) Ciências biológicas 

3) Engenharias 

4) Ciências da saúde 

5) Ciências agrárias 

6) Ciências sociais aplicadas 

7) Ciências humanas 

8) Linguística, letras e artes 

3.3.5 Mensuração das variáveis demográficas 

 

As variáveis demográficas da pesquisa são: idade, relação conjugal, ser mãe, tempo na 

função, nível hierárquico, e nível de escolaridade. 

A operacionalização de cada variável demográfica ocorreu da seguinte forma: 

1) Idade: idade cronológica em anos. 

2) Relação conjugal: foi operacionalizada solicitando resposta à seguinte questão 

“Você tem uma relação amorosa que você considera estável (uma pessoa com quem 

você divide moradia)?”, e foi uma variável dummy: 

a. 1 = Sim 

b. 0 = Não 

3)  Ser mãe: foi utilizada uma variável dummy:  

a. 1 = É mãe. 

b. 0 = Não é mãe. 

4) Tempo na função: foi medida pelo número de anos que a respondente trabalha na 

função atual. 

5)  Nível hierárquico: foi operacionalizada de acordo com a seguinte questão e 

categorias: “Qual o nível hierárquico do cargo que você ocupa atualmente?” 

a. Analista/Assistente 

b. Coordenação/Supervisão 

c. Gerência 

d. Diretoria 

e. Executivo (Vice-presidente/Presidente) 

6) Nível de escolaridade: mediu a escolaridade formal da respondente: 

a. Ensino Médio Incompleto 
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b. Ensino Médio Completo 

c. Ensino Superior Incompleto. 

d. Ensino Superior Completo. 

e. Pós-graduação (Especialização, MBA) Incompleto 

f. Pós-graduação (Especialização, MBA) Completo 

g. Mestrado Incompleto 

h. Mestrado Completo 

i. Doutorado Incompleto 

j. Doutorado Completo 

3.4 ESTRUTURA E ADMINISTRAÇAO DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário foi estruturado em três blocos: 1) O primeiro bloco contendo a 

apresentação geral da pesquisa, o termo de consentimento livre e esclarecimento (TCLE) e a 

declaração de aceitação em participar da pesquisa; 2) O segundo bloco contendo as variáveis 

de contexto (três itens) e dados demográficos e funcionais (12 itens); e 3) O terceiro bloco 

contendo os 38 itens do CPS, totalizando 53 itens. 

O questionário foi construído e disponibilizado online em uma plataforma de 

questionários (Survey Monkey). O questionário final com todos as variáveis de contexto, 

demográficas e os itens do instrumento Career Pathways Survey (CPS) encontra-se no 

Apêndice C. 

O Departamento de Recursos humanos da empresa A informou o e-mail de todas as 

mulheres que trabalham na empresa, e que receberam diretamente da autora da pesquisa o 

convite para participar. A empresa B decidiu que o Departamento de Recursos humanos 

encaminhasse diretamente o e-mail para as mulheres, no intuito de manter a confidencialidade 

dos seus endereços de e-mail. Foram enviados 909 e-mails, sendo 663 para a empresa A e 246 

para a empresa B. 

O questionário ficou disponível para respostas pelo período de 49 dias (de 6 de março a 

23 de abril) na empresa A, e 24 dias (de 31 de março a 23 de abril) na empresa B. A empresa 

B iniciou mais tarde, pois houve demora em conseguir autorização das áreas responsáveis 

para dar início à pesquisa. 
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Foram recebidas 162 respostas válidas da empresa A (24% de participação) e 71 

respostas válidas da empresa B (29% de participação), totalizando 233 respostas válidas (26% 

de participação). 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo é descrito todo o processo realizado para as análises dos dados coletados 

na pesquisa, como limpeza e preparação dos dados, caracterização da amostra, análise do 

modelo de mensuração, análise fatorial, análise de regressão, análise dos objetivos 

específicos, e discussão dos resultados. 

4.1 LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 

Segundo Hair et al. (2005), o trabalho de análise de dados inicia-se pela verificação da 

sua integridade. A European Social Survey Education Net (ESS EduNet) é um recurso de 

aprendizagem que combina os elementos das ciências sociais em um todo integrado – teoria, 

dados e metodologia. Ela define critérios para a preparação e limpeza de dados, com a 

exclusão de dados faltantes e repetição de respostas, pois em ambos os casos a compreensão 

do posicionamento do respondente fica comprometida ou impossibilitada. São considerados 

casos de repetição de respostas quando o respondente escolhe apenas um ou dois tipos de 

respostas para quase todos os itens do questionário, demonstrando, assim, que ele não avaliou 

de forma adequada cada item. Segundo a ESS EduNet, deve-se eliminar os respondentes que 

apresentem respostas em branco para mais de 24% dos itens, e também aqueles que 

apresentem respostas iguais para mais de 76% dos itens. 

O questionário foi construído e disponibilizado na plataforma online SurveyMonkey, na 

qual o respondente não pode prosseguir para a seção seguinte sem optar por uma das 

alternativas disponíveis em cada item. Esperava-se, assim, que não ocorressem problemas 

com dados faltantes. No entanto, por uma possível falha na plataforma, ou por desistência do 

respondente no meio do questionário, algumas respostas ficaram incompletas a partir de 

determinados pontos do questionário. Adotado o critério da ESS EduNet , das 288 respostas 

coletadas, 55 foram descartadas por apresentar mais de 24% dos itens em branco. Com 

relação à repetição de respostas, elas não foram encontradas acima de 76% dos itens. 

A base de dados final para a análise contou com um total de 233 respostas válidas, após 

o processo de limpeza de dados. 
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Como parte da preparação dos dados para análise, foi realizado um processo de 

codificação dos dados que consistiu em atribuir números para as respostas dos itens, como a 

codificação 1 para a resposta “concordo totalmente” e assim sucessivamente, até 7 para 

discordo totalmente (HAIR et al., 2005). 

De acordo com Hair et al. (2005), questões reversas são incluídas em instrumentos de 

pesquisa para evitar que respondentes adotem um único padrão de respostas, exigindo, assim, 

a análise de cada item ao respondê-lo. Desta forma, é necessário realizar a inversão desses 

itens para que apresentem a mesma lógica dos demais itens do questionário (HAIR et al., 

2005). O CPS possui 38 itens, com sete itens em ordem reversa, e que foram revertidos no 

processo de preparação dos dados. Os itens que receberam respostas codificadas de 1, 2, 3, 4, 

5, 6 e 7 foram substituídos respectivamente pelos códigos 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Neste item encontra-se a análise do perfil das respostas às variáveis de contexto (área de 

atuação, composição do grupo de trabalho e área de formação acadêmica) e o perfil 

demográfico das respondentes (idade, relação conjugal, ser mãe, tempo na função atual, nível 

hierárquico, e nível de escolaridade). As 233 respostas foram tabuladas e  analisadas por meio 

de estatística descritiva simples. 

4.2.1 Variáveis de contexto: área de atuação, composição do grupo de trabalho e formação 

acadêmica. 

 

Retomando a definição da variável “área de atuação”, buscou-se identificar as mulheres 

que atuam nas áreas de TIC, que inclui funções relacionadas às áreas de “Entrega ou Venda 

de Serviços ou Produtos de Tecnologia de Informação ou Comunicação”. Consequentemente, 

a não atuação em área de tecnologia inclui funções relacionadas a áreas como Finanças, 

Recursos humanos, Suporte administrativo, Compras, Estratégia, Marketing e Comunicação, 

Segurança, Logística, Gestão de edifícios (facilities management), Jurídica, Gestão comercial 

e outras. 

Foi constatado que 68% das respondentes atuam na área de TIC, conforme a Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Frequência da área de atuação das respondentes 

Área de atuação Frequência Porcentagem 
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Área de atuação Frequência Porcentagem 

Área de TIC 158 68 

Ouras áreas 75 32 

Total 233 100 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 A variável “formação do grupo de trabalho” determina qual a predominância de 

gênero no grupo de trabalho atual da respondente, conforme a Tabela 4. Foi constatado que 

66% dos grupos de trabalho da amostra são formados predominantemente por homens (com 

80 e 60% de predominância masculina). Na área de TIC a predominância de grupos 

masculinos é maior que em outras áreas, com 77%. Em outras áreas a predominância 

masculina nos grupos também é elevada (44%), mas é possível observar que existe uma 

considerável presença de grupos formados com predominância feminina (37%). 

 

Tabela 4 – Frequência da formação do grupo de trabalho das respondentes versus área de 

atuação 

Formação do grupo de trabalho 
Área de TIC Outras áreas Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Predominantemente por homens  

(80% homens - 20% mulheres). 84 53 21 28 105 45 

Moderadamente por homens 

(60% homens – 40% mulheres). 38 24 12 16 50 21 

Heterogêneo 

(50% homens – 50% mulheres) 16 10 14 19 30 13 

Moderadamente por mulheres 

(60% mulheres – 40% homens) 13 8 13 17 26 11 

Predominantemente por mulheres 

(80% mulheres - 20% homens) 7 4 15 20 22 9 

Total 158 100 75 100 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A variável “área de formação acadêmica” determina se as respondentes possuem 

formação em áreas de Ciências Exatas e Engenharias, ou em outras áreas, conforme a Tabela 

5. A quantidade de respondentes com formação em áreas de Ciências Exatas e Engenharias é 

menor do que em outras áreas, correspondendo a 44% do total de respondentes. O total de 

respondestes com formação nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas é de 

46%. Das respondentes que atuam na área de TIC, 53% têm formação nas áreas de Ciências 

Exatas e Engenharias, e 38% têm formação nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas. 
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Tabela 5 – Frequência da área de formação acadêmica das respondentes versus área de 

atuação 

Área de formação acadêmica 
Área de TIC Outras áreas Total 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Ciências exatas e da terra 39 25 11 15 50 21 

Engenharias 44 28 10 13 54 23 

Ciências humanas 56 35 43 57 99 42 

Ciências sociais aplicadas 5 3 4 5 9 4 

Ciências biológicas 2 1 1 1 3 1 

Ciências da saúde 3 2  0 0 3 1 

Linguística, letras e artes 1 1 2 3 3 1 

Sem nível superior 8 5 4 5 12 5 

Total 158 100 75 100 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

4.2.2 Variáveis demográficas: idade, relação conjugal, ser mãe, tempo na função atual, nível 

hierárquico, e nível de escolaridade. 

 

A frequência etária das respondentes é maior na faixa de 31 a 40 anos (52% da 

amostra), e 81% delas se encontram na faixa etária entre 31 e 50 anos (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Frequência da idade das respondentes 

Idade Frequência Porcentagem 

Até 30 anos 28 12 

De 31 a 40 anos 121 52 

De 41 a 50 anos 67 29 

Acima 50 anos 17 7 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Ao observar a Tabela 7, é possível constatar que a maior parte das respondentes possui 

uma relação conjugal que considera estável, correspondendo a 74% da amostra. 

 

Tabela 7 – Frequência da relação conjugal das respondentes 

Possui relação conjugal que considera estável Frequência Porcentagem 

Sim 173 74 

Não 60 26 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Pode-se constatar, observando a Tabela 8, que um pouco mais da metade da amostra é 

formada por mulheres que são mães (52% da amostra). 

 

Tabela 8 – Frequência de “ser mãe” das respondentes 

Ser mãe Frequência Porcentagem 

Sim 122 52 

Não 111 48 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com relação ao tempo na função, 47% das mulheres relataram estar na função atual há 

menos de 5 anos, mas chama atenção o fato de 53% das mulheres declararem estar na função 

atual há mais de 5 anos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Frequência do tempo na função atual das respondentes 

Tempo na função atual Frequência Porcentagem 

Até 2 anos 35 15 

De 3 a 5 anos 74 32 

De 6 a 10 anos 81 34 

Acima de 10 anos 43 19 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em relação ao nível hierárquico das respondentes (Tabela 10), é possível observar que 

60% da amostra é formada por mulheres que ocupam cargos de coordenação/gerência e 

acima.  

 

Tabela 10 – Frequência do nível hierárquico das respondentes 

Nível hierárquico Frequência Porcentagem 

Analista/Assistente 94 40 

Coordenação/Supervisão 25 11 

Gerência 98 42 

Diretoria 11 5 

Executivo (Vice-Presidente/Presidente) 5 2 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 
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O nível de escolaridade da amostra pode ser observado na Tabela 11, e se constata que 

95% são mulheres com nível de escolaridade Superior e acima. 

 

Tabela 11 – Frequência do nível de escolaridade das respondentes 

Nível de escolaridade Frequência Porcentagem 

Sem Nível Superior 12 5 

Com Nível Superior 85 37 

Com Pós-Graduação 136 58 

Total 233 100 
Fonte: Elaborada pela autora 

4.3 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE E VALIDADE 

 

Utilizou-se a modelagem de equações estruturais com estimação PLS-PM (Partial Least 

Squares Path Modeling), definida por dois sub-modelos, o modelo de mensuração e o modelo 

estrutural (BIDO et al., 2010). Para realizar a estimativa do modelo foi utilizado o software 

SmartPL Versão 2.0.M3. Nesta pesquisa foi utilizado somente o modelo de mensuração para 

avaliar a relação dos indicadores e as variáveis latentes. 

Segundo Hair et al. (2009), a validade convergente informa o quanto o construto está 

positivamente relacionado com outras medidas do mesmo construto. O valor da variância 

média extraída é considerado adequando quando é superior a 0,5, pois significa que mais da 

metade da variância para os indicadores é explicada pelo construto. A primeira análise 

realizada no modelo de mensuração foi das validades convergentes, pela observação da 

variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE), que apresentou resultados 

insatisfatórios em todas as variáveis latentes, ou seja, abaixo do valor 0,5 recomendado pela 

literatura (BIDO et al., 2010; CHIN, 1998; HAIR et al., 2005), conforme observado na Tabela 

12.  

A verificação seguinte da validade convergente da escala foi realizada pela análise dos 

valores-t das cargas fatoriais de todas as variáveis latentes. Para que exista validade 

convergente os valores-t (utilizando o bootstrap) devem ser maiores que 1,96 ao nível de 

significância de 1% (HAIR et al., 2005). Observa-se, na Tabela 12, que oito itens 

apresentaram valores-t inferiores a 1,96.    

 

Tabela 12 – Validade convergente: valor-t 
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Itens Carga Fatorial Valor-t Valor-p 

33 (Aceitação)* 0,0994 0,6737 0,5007 

27 (Aceitação)* 0,0603 0,3953 0,6927 

42 (Aceitação)* 0,5232 6,6119 0,0000 

17 (Aceitação) 0,5807 7,5673 0,0000 

36 (Aceitação) 0,5136 5,0350 0,0000 

29 (Aceitação) 0,7004 11,5455 0,0000 

37 (Aceitação) 0,7170 10,8293 0,0000 

26 (Negação)* 0,6807 8,7935 0,0000 

52 (Negação)* 0,3995 3,3710 0,0008 

25 (Negação)* 0,6763 9,3110 0,0000 

30 (Negação)* 0,6863 12,1934 0,0000 

43 (Negação)* 0,6803 10,6754 0,0000 

28 (Negação) -0,2788 1,9656 0,0496 

22 (Negação) -0,2087 1,5392 0,1241 

19 (Negação) -0,0930 0,6714 0,5021 

24 (Negação) 0,0699 0,4611 0,6448 

16 (Negação) -0,0583 0,4025 0,6874 

44 (Resignação) 0,5335 9,4935 0,0000 

40 (Resignação) 0,6154 10,2158 0,0000 

48 (Resignação) 0,5272 9,2379 0,0000 

34 (Resignação) 0,6214 11,8835 0,0000 

50 (Resignação) 0,6355 12,4540 0,0000 

47 (Resignação) 0,4852 7,1888 0,0000 

49 (Resignação) 0,5293 8,2411 0,0000 

20 (Resignação) 0,3881 4,5080 0,0000 

23 (Resignação) 0,5966 10,5507 0,0000 

32 (Resignação) 0,5327 7,8610 0,0000 

46 (Resiliência) 0,5174 4,9776 0,0000 

39 (Resiliência) 0,6094 6,9754 0,0000 

21 (Resiliência) 0,0952 0,6076 0,5436 

41 (Resiliência) 0,4906 3,9586 0,0001 

45 (Resiliência) 0,2679 1,9412 0,0525 

18 (Resiliência) 0,4796 5,1343 0,0000 

38 (Resiliência) 0,5369 5,4116 0,0000 

31 (Resiliência) 0,5601 6,7771 0,0000 

53 (Resiliência) 0,4188 3,8551 0,0001 

51 (Resiliência) 0,3893 3,2644 0,0011 

35 (Resiliência) 0,5489 5,9030 0,0000 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: *itens com escala reversa 

  



60 

 

 
 

Na sequência foi realizada a análise dos índices de confiabilidade de consistência 

interna e confiabilidade composta. Hair et al. (2009) informam que o índice de confiabilidade 

de consistência interna permite analisar o nível em que os indicadores do construto estão 

correlacionados entre si, e pode ser medido pelo alfa de Cronbach, sendo os valores de 0,6 a 

0,7 considerados o limite inferior de aceitabilidade. A confiabilidade composta indica se as 

respostas são confiáveis e os valores considerados satisfatórios devem ser superiores a 0,7 

(HAIR et al., 2009). Os resultados do alfa de Cronbach variaram de 0,624 a 0,741 para as 

variáveis latentes, portanto podem ser considerados satisfatórios. A confiabilidade composta, 

contudo, não apresentou resultados satisfatórios para as variáveis latentes aceitação e negação 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Validade convergente (AVE) e índices de confiabilidade de constructo 

Medidas Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Variância média extraída (AVE) 0,270 0,215 0,304 0,220 

Confiabilidade Composta 0,666 0,454 0,811 0,738 

Alfa de Cronbach 0,624 0,706 0,741 0,668 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 A análise da validade discriminante no nível dos itens mede, por meio de correlação, 

se existe diferença entre os conceitos, ou seja, se os construtos das variáveis latentes são 

independentes uns dos outros (HAIR et al., 2009). Para realizar essa análise foram observadas 

as cargas cruzadas (crossloadings), ou seja, se um item apresentava carga fatorial mais alta 

em sua respectiva variável latente (CHIN, 1998). O fato de os indicadores possuírem cargas 

mais altas em suas variáveis latentes do que em qualquer outra é um indicativo de que há 

validade discriminante (BIDO et al., 2010). Os resultados das cargas cruzadas encontram-se 

na Tabela 14, e se observa que existem itens com cargas fatoriais altas em outras variáveis 

latentes além das suas próprias: o item 27, que pertence à variável latente aceitação, possui 

carga fatorial mais alta na variável latente negação; os itens 19 e 16, que pertencem à variável 

latente negação, possuem carga fatorial mais alta na variável latente aceitação. 

 

Tabela 14 – Cargas Cruzadas 

Itens Aceitação Negação Resignação Resiliência 

33* 0,099 0,051 0,030 -0,034 

27* 0,060 0,243 -0,056 -0,079 

42* 0,523 -0,275 0,362 0,180 
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Itens Aceitação Negação Resignação Resiliência 

17 0,581 -0,177 0,282 0,165 

36 0,514 -0,140 0,280 0,122 

29 0,700 -0,262 0,384 0,172 

37 0,717 -0,201 0,335 0,255 

26* -0,148 0,681 -0,401 -0,120 

52* -0,140 0,400 -0,246 -0,062 

25* -0,153 0,676 -0,365 -0,224 

30* -0,340 0,686 -0,457 -0,313 

43* -0,282 0,680 -0,434 -0,233 

28 0,134 -0,279 0,112 0,270 

22 0,117 -0,209 0,130 0,310 

19 0,136 -0,093 0,066 0,176 

24 -0,027 0,070 -0,049 0,121 

16 0,143 -0,058 0,150 0,035 

44 0,278 -0,385 0,534 0,265 

40 0,340 -0,305 0,615 0,170 

48 0,421 -0,328 0,527 0,192 

34 0,300 -0,313 0,621 0,058 

50 0,294 -0,354 0,636 0,138 

47 0,289 -0,200 0,485 0,164 

49 0,271 -0,274 0,529 0,100 

20 0,325 -0,262 0,388 0,131 

23 0,250 -0,407 0,597 0,097 

32 0,278 -0,489 0,533 0,175 

46 0,158 -0,134 0,112 0,517 

39 0,213 -0,247 0,199 0,609 

21 -0,068 -0,021 -0,103 0,095 

41 0,090 -0,200 0,020 0,491 

45 0,095 0,056 -0,079 0,268 

18 0,110 -0,278 0,155 0,480 

38 0,165 -0,181 0,105 0,537 

31 0,208 -0,260 0,228 0,560 

53 0,063 -0,257 0,086 0,419 

51 0,055 -0,128 0,045 0,389 

35 0,254 -0,164 0,153 0,549 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: *itens em ordem reversa 

 

Para a validade discriminante no nível do constructo, segundo Chin (1998), devem-se 

comparar as raízes quadradas dos valores da variância média extraída (AVE) de cada 
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constructo com as correlações entre os constructos (ou variáveis latentes). E aqueles valores 

devem ser maiores que as correlações entre os constructos. Observa-se, na Tabela 15, que 

nem todas as raízes quadradas da variância média extraída são maiores que as correlações 

entre as variáveis latentes: resignação possui correlação maior que a variância média extraída 

na variável latente aceitação. É também possível observar que existe correlação alta entre as 

variáveis latentes aceitação e resignação, e uma alta correlação negativa entre as variáveis 

latentes negação e resignação. 

 

Tabela 15 – Matriz de correlação entre as variáveis latentes e raízes quadradas dos valores da 

variância média extraída 

Variáveis Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Aceitação 0,520 

   
Negação -0,398 0,464 

  
Resignação 0,559 -0,620 0,551 

 Resiliência 0,313 -0,420 0,279 0,469 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída (usados para avaliar a validade 

discriminante no nível das variáveis latentes) 

 

Na Tabela 16 encontra-se um resumo dos resultados da análise de confiabilidade e 

validade convergente e discriminante, e se observa que não foram obtidos resultados 

satisfatórios para quatro dos cinco indicadores analisados. 

 

Tabela 16 – Resumo da análise de confiabilidade, validade convergente e discriminante 

Indicadores Resultados 

Validade convergente 

AVE > 0,5 Todos os valores abaixo de 0,5 Insatisfatório 

Valor-t >1,96 

e sig. 1% 

Oito itens com valores abaixo de 1,96 

Oito não apresentaram nível de significância 

de 1%. 

Insatisfatório 

Confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach Todos os valores acima de 0,6 
Satisfatório 

Confiabilidade 

composta 
Valores inferiores a 0,7 para as variáveis 

latentes aceitação e negação 
Insatisfatório 

Validade discriminante 
No nível dos 

itens 

- O item 27, que pertence à variável latente 

aceitação, possui carga fatorial mais alta na 

variável latente negação  

- Os itens 19 e 16, que pertencem à variável 

latente negação, possuem carga fatorial mais 

alta na variável latente aceitação. 

Insatisfatório 
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Indicadores Resultados 

No nível do 

constructo 

- Resignação possui correlação maior que a 

variância média extraída na variável latente 

aceitação 

- Existe correlação alta entre as variáveis 

latentes aceitação e resignação, e uma alta 

correlação negativa entre as variáveis latentes 

negação e resignação. 

Insatisfatório 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Conforme descrito no item 3.3 (Instrumento de Pesquisa) a escala Career Pathways 

Survey (CPS), desenvolvida por Smith, Crittenden e Caputi (2012), foi aplicada pelos autores 

em dois estudos. Em ambos eles encontraram resultados satisfatórios para os valores de 

confiabilidade de consistência interna (negação com alfa de Cronbach de 0,81, resignação 

com 0,71, resiliência com 0,70, aceitação com 0,72). Os autores não apresentaram os 

resultados da análise de validade convergente. Informam que no resultado da validade 

discriminante no nível dos itens encontraram os quatro fatores pela análise das cargas 

cruzadas, obtendo a carga fatorial que variou de 0,31 a 0,62, sendo que consideram a carga 

mínima de 0,30. 

No entanto, na aplicação desta escala em uma amostra de mulheres no Brasil, em que 

100% das participantes trabalham em organizações, especificamente no setor de TIC, os 

resultados obtidos de confiabilidade e validade (convergente e discriminante) não foram 

totalmente satisfatórios para os quatro constructos (Tabela 16). 

Considerando os resultados insatisfatórios na análise de confiabilidade e validade, e o 

fato de esta ter sido pouco aplicada até então e não validada por modelo de análise fatorial 

confirmatória, optou-se por realizar uma análise fatorial exploratória confirmatória, descrita 

no próximo item, com o intuito de verificar a unidimensionalidade dos constructos (variáveis 

latentes) da CPS, e, deste modo, encontrar uma variância média extraída satisfatória para as 

variáveis latentes. 

4.4 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA CONFIRMATÓRIA 

 

A análise fatorial é uma técnica estatística que permite avaliar um conjunto de variáveis 

e explicar o relacionamento existente entre elas. Quando a estrutura da variável latente a ser 

estudada já é conhecida pelo pesquisador, a análise fatorial confirmatória (AFC) deve ser 

utilizada para testar estatisticamente o modelo em estudo e elaborar hipóteses sobre as 

relações entre as variáveis (BYRNE, 2012). 
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Segundo Conway e Huffcut (2003), a análise fatorial exploratória (AFE) pode ser 

utilizada para o teste de unidimensionadade de um construto ou uma escala, utilizando assim, 

de modo confirmatório, uma técnica exploratória. Sabendo-se antecipadamente que existe 

apenas um fator para a escala ou variáveis latentes, aplica-se a análise fatorial exploratória 

para verificar se, realmente, um fator apenas é extraído. Para realizar esta análise deve-se 

verificar se o primeiro valor extraído não rotacionado tem um autovalor (eigenvalue) muito 

maior que um (>1) ou variância extraída maior que 50%, e o segundo fator extraído tem 

autovalor menor que um (<1). Segundo Hair et al. (2009), o autovalor, também conhecido 

como raiz latente, representa a quantidade de variância explicada por um fator. 

Conforme mencionado no item anterior, devido aos resultados de confiabilidade e 

validade convergente e discriminante pouco satisfatórios encontrados na análise do modelo de 

mensuração, aplicou-se a análise fatorial exploratória de modo confirmatório para cada uma 

das quatro variáveis latentes da escala CPS (aceitação, resiliência, resignação e negação), com 

o objetivo de validar a unidimensionalidade dessas variáveis. 

Para a realização desta análise foi utilizado o software IBM SPSS Statistics Versão 20. 

A análise foi realizada pelo método de componentes principais e rotação Varimax, com o 

objetivo de obter uma estrutura fatorial simplificada (HAIR et al., 2009, p. 102), ou seja, 

identificar a dimensão das estruturas e verificar o grau em que cada variável é explicada por 

cada dimensão. 

Na análise geral da matriz de correlações, o teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de todos 

os fatores apresentou valores acima de 0,5 (aceitação = 0,646, negação = 0,728, resignação = 

0,771, resiliência 0,741), e o teste de esfericidade resultou no valor p = 0,000 para todos os 

fatores. 

Na primeira análise dos constructos aceitação, resiliência e resignação verificou-se que 

o primeiro valor extraído não rotacionado de cada uma das dessas variáveis apresentou dois 

autovalores (eigenvalues) maiores que 1, e o primeiro valor apresentou uma variância extraída 

menor que 50%. No caso da variável negação, verificou-se que o primeiro valor extraído não 

rotacionado apresentou três autovalores (eigenvalues) maiores que 1, e o primeiro valor 

apresentou uma variância extraída menor que 50%. 

Os itens com baixas cargas fatoriais ou altas cargas cruzadas foram analisados com o 

objetivo de decidir sobre a manutenção ou eliminação do modelo de mensuração. Após várias 

rodadas para cada um dos constructos, optou-se pela eliminação de alguns itens, e houve um 
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aumento dos valores da variância extraída e da validade discriminante, tornando os resultados 

satisfatórios. Os itens eliminados foram: 

Fator aceitação (três itens): item 27 (as mulheres têm o mesmo desejo por poder que os 

homens), item 33(as mulheres são tão ambiciosas em suas carreiras quanto os homens) e item 

42 (as mulheres não concordam com a necessidade de trabalhar por períodos extremamente 

longos). Com a exclusão desses itens encontrou-se um autovalor (eingevalue) maior que 1 e 

uma variância extraída de 48,13%. 

Fator negação (cinco itens): item 16 (na maioria das organizações, as mulheres não 

enfrentam barreiras para serem promovidas), item 19 (mulheres competentes superam 

discriminações sexistas), item 22 (as mulheres que têm um forte compromisso com suas 

carreiras têm mais facilidade de atingir o topo da organização), item 24 (mulheres e homens 

têm de superar os mesmos problemas no ambiente de trabalho), e item 28 (as mulheres 

atingiram o topo em todas as áreas de negócio). Após três rodadas, com a exclusão desses 

itens encontrou-se um autovalor (eingevalue) maior que 1 e uma variância extraída de 

48,75%. 

Fator resignação (cinco itens): item 20 (mulheres inteligentes evitam carreiras que 

envolvam intensa competição com colegas de trabalho), item 32 (se as mulheres conseguem 

ser promovidas, elas podem ser acusadas de utilizar seu charme feminino), item 44 (as 

mulheres acreditam que precisam assumir muitos compromissos para ganhar posições 

altamente remuneradas), item 47 (mesmo mulheres muito bem-sucedidas podem rapidamente 

perder a confiança em si mesmas), e item 48 (as mulheres sabem que o trabalho não é a 

melhor fonte de felicidade na vida). Neste fator, após quatro rodadas, com a exclusão desses 

itens encontrou-se um autovalor (eingevalue) maior que 1 e uma variância extraída de 

46,42%. 

Fator resiliência (sete itens): item 18 (Fazer "networking" é uma forma eficiente para as 

mulheres aumentarem suas chances de sucesso na carreira), item 21 (as mulheres são capazes 

de tomar decisões críticas de liderança), item 31 (o apoio de um mentor ajuda no sucesso de 

uma mulher em qualquer organização), item 35 (um cônjuge/parceiro apoiador, ou um amigo 

próximo, facilita que as mulheres alcancem o sucesso em suas carreiras), item 45 (as 

organizações bem-sucedidas procuram e querem reter mulheres talentosas), item 51 (quanto 

mais as mulheres buscarem posições altas, mais fácil será para aquelas que vierem depois), e 

item 53 (quando as mulheres têm oportunidades de liderar, elas realizam um bom trabalho). 
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Dos 38 itens da escala foram eliminados 20, restando 18 itens que formaram o modelo 

final de mensuração (Figura 2), apresentando agora unidimensionalidade com maior variância 

explicada. Ao final de diversas rodadas e com a eliminação desses itens, obteve-se um 

autovalor (eingevalue) maior que 1 e uma variância extraída de 46,84%. 

 

Figura 2 – Modelo de mensuração 
 

 

       Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a exclusão dos itens, foram realizadas novamente as análises de confiabilidade e 

validade.  

Observa-se na Tabela 17 que todos os itens apresentaram validade convergente com 

valores maiores que 1,96 e um item (41) não apresentou nível de significância de 1%.  

 

Tabela 17 – Validade convergente: valor-t após eliminação de itens 

Itens Itens Carga Fatorial Valor-t Valor-p 

17 17 (Aceitação) 0,5964 7,1580 0,0000 

29 29 (Aceitação) 0,7370 12,5977 0,0000 

36 36 (Aceitação) 0,6442 8,6036 0,0000 

37 37 (Aceitação) 0,7804 13,5041 0,0000 

25 25 (Negação)* 0,7350 12,7908 0,0000 

26 26 (Negação)* 0,7457 13,3787 0,0000 
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Itens Itens Carga Fatorial Valor-t Valor-p 

30 30 (Negação)* 0,7152 15,1224 0,0000 

43 43 (Negação)* 0,7236 14,4702 0,0000 

52 52 (Negação)* 0,4979 5,2850 0,0000 

23 23 (Resignação) 0,6211 10,4618 0,0000 

34 34 (Resignação) 0,6935 14,8921 0,0000 

40 40 (Resignação) 0,7144 14,8392 0,0000 

49 49 (Resignação) 0,6501 10,5969 0,0000 

50 50 (Resignação) 0,7160 15,8482 0,0000 

38 38 (Resiliência) 0,7587 5,5040 0,0000 

39 39 (Resiliência) 0,8236 5,2634 0,0000 

41 41 (Resiliência) 0,5172 2,2839 0,0226 

46 46 (Resiliência) 0,5144 3,3387 0,0009 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Conforme apresentado na Tabela 18, obteve-se confiabilidade composta dentro dos 

parâmetros para todos os constructos (> 0,7), e a variância média extraída (AVE) apresentou 

resultados menores que 0,5, mas muito próximos (de 0,447 a 0,481), o que pode ser 

considerado aceitável. 

 

Tabela 18 – Validade, confiabilidade, matriz de correlação entre as variáveis latentes e raízes 

quadradas dos valores da variância média extraída após eliminação dos itens. 

            Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Aceitação 0,693 
   

Negação -0,214 0,690                        

Resignação 0,344 -0,445 0,680             

Resiliência 0,196 -0,186 0,120 0,668 

Variância média extraída (AVE)  0,481 0,476 0,463 0,447 

Confiabilidade Composta 0,786 0,817 0,811 0,755 

Alfa de Cronbach 0,636 0,730 0,709 0,617 

Fonte: Elaborada pela autora 

Nota: os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída (usados para avaliar a validade 

discriminante no nível das variáveis latentes) 

 

Pode observar também na Tabela 19 que a validade discriminante no nível dos itens é 

satisfatória, e os itens estão com cargas altas dentro da variável latente e baixas nas demais. 

 

Tabela 19 – Cargas Cruzadas após eliminação dos itens 

Itens Aceitação Negação Resignação Resiliência 
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Itens Aceitação Negação Resignação Resiliência 

17 0,596 -0,103 0,180 0,147 

29 0,737 -0,220 0,263 0,099 

36 0,644 -0,106 0,275 0,089 

37 0,780 -0,150 0,231 0,209 

25 -0,074 0,735 -0,290 -0,110 

26 -0,059 0,746 -0,351 -0,011 

30 -0,262 0,715 -0,366 -0,201 

43 -0,176 0,724 -0,299 -0,229 

52 -0,090 0,498 -0,174 0,034 

23 0,176 -0,389 0,621 0,023 

34 0,244 -0,276 0,694 0,050 

40 0,284 -0,260 0,714 0,175 

49 0,217 -0,227 0,650 0,076 

50 0,248 -0,341 0,716 0,082 

38 0,175 -0,144 0,038 0,759 

39 0,147 -0,166 0,172 0,824 

41 0,016 -0,112 -0,075 0,517 

46 0,117 -0,058 0,052 0,514 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Na Tabela 20 é possível verificar um resumo dos resultados encontrados na análise de 

confiabilidade e validade convergente e discriminante, após a eliminação dos itens. Observa-

se que os valores da AVE apresentaram resultados próximos ao aceitável (entre 0,447 e 

0,481) e todos os outros indicadores apresentaram resultados satisfatórios.  

 

Tabela 20 – Resumo da análise de confiabilidade, validade convergente e discriminante após 

a eliminação dos itens. 

Indicadores Resultados 

Validade 

convergente 

AVE > 0,5 

Valores não estão >0,5, mas muito próximos 

(de 0,447 a 0,481), o que pode ser 

considerado aceitável 

Satisfatório 

Valor-t >1,96 e sig. 1% 

Todos os itens com valor-t acima de 1,96 

Um item não apresentou nível de 

significância de 1%. 

Satisfatório 

Confiabilidade 

Alfa de Cronbach Todos os valores acima de 0,6 Satisfatório 

Confiabilidade 

composta Todos os valores acima de 0,7 
Satisfatório 

Validade 

discriminante 
No nível dos itens Todos os itens estão com cargas altas na sua 

variável latente, e baixas nas demais. 
Satisfatório 
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Indicadores Resultados 

No nível do constructo 

- As raízes quadradas da variância média 

extraída são maiores que as correlações entre 

as variáveis latentes 

- Existe correlação alta entre as variáveis 

latentes aceitação e resignação e uma alta 

correlação negativa entre as variáveis 

latentes negação e resignação. 

Satisfatório 

 

Finalizado o processo de melhoria do modelo de mensuração, o passo seguinte foi a 

realização de regressão linear múltipla a fim de analisar as hipóteses da pesquisa. A descrição 

dessa etapa é feita no próximo tópico. 

4.5 ANÁLISE DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

 

Segundo Hair et al. (2009), a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística 

usada para analisar a relação entre uma única variável dependente e várias variáveis 

independentes, com o objetivo de usar as variáveis independentes para prever os valores da 

variável dependente.  

Neste item estão descritas as análises das suposições necessárias para a realização da 

regressão múltipla e o resultado das regressões para cada uma das hipóteses da pesquisa. 

Foram realizadas quatro análises de regressão múltipla, uma para cada variável dependente 

(aceitação, resiliência, negação e resignação) e três variáveis independentes (atuação em área 

de TIC, grupo de trabalho predominantemente masculino e formação acadêmica em áreas de 

TIC). Para a realização da análise de regressão múltipla e as suas suposições foi utilizado o 

software IBM SPSS Statistics Versão 20. 

4.5.1 Análise das suposições da regressão múltipla 

 

Modelos de regressão linear simples e múltipla possuem suposições que devem ser 

satisfeitas para que o modelo construído seja estatisticamente válido. As suposições a serem 

examinadas são: linearidade, homocedasticidade, independência dos resíduos, normalidade da 

distribuição dos resíduos e não existência de multicolinearidade (HAIR et al., 2009). Nos 

próximos itens encontra-se a análise das suposições da regressão múltipla. 
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4.5.1.1. Linearidade 

 

Segundo Hair et al. (2009), a linearidade da relação entre variáveis dependentes e 

independentes representa o grau em que a variação na variável dependente é associada com a 

variável independente, e pode ser examinada por meio de gráficos de resíduos. Para atender à 

suposição de linearidade os resíduos devem ocorrer aleatoriamente, não apresentar nenhuma 

tendência e não apresentar nenhum padrão para valores grandes versus pequenos da variável 

independente (HAIR et al., 2009). 

No Gráfico 1, ao analisar as extremidades (acima de + 2 e – 2 desvios padrões), da 

esquerda para direita no eixo vertical e no eixo horizontal, é possível observar que poucos 

resíduos ficaram fora. Desta forma, a análise do Gráfico 1 de dispersão sugere uma relação 

linear em relação aos resíduos padronizados. 

 

Gráfico 1 – Gráficos de dispersão dos resíduos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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4.5.1.2. Homocedasticidade da variância dos resíduos 

 

A homocedasticidade se refere à relação de dependência entre as variáveis. Trata-se da 

suposição de que as variáveis dependentes exibem níveis iguais de variância ao longo do 

domínio das variáveis independentes, e é desejável, porque a variância da variável dependente 

sendo explicada na relação de dependência não deveria se concentrar apenas em um domínio 

limitado dos valores independentes. Na representação gráfica de resíduos (studentizados) 

versus os valores dependentes previstos, quando os termos de erros têm variância crescente ou 

flutuante os dados são considerados heterocedásticos (HAIR et al., 2009). 

É possível observar no Gráfico 2 que os dados não apresentam comportamento flutuante 

ou crescente; dessa forma pode-se considerar que existe homocedasticidade, o que é desejado.  

 

Gráfico 2 – Gráficos de resíduos para análise da homocedasticidade 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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4.5.1.3. Independência dos resíduos 

 

A falta de independência dos resíduos é uma violação, que significa que as respostas em 

cada grupo não são feitas independentemente de respostas em qualquer outro grupo (Hair et 

al., 2009). A análise da independência de resíduos pode ser realizada pelo teste de Durbin-

Watson, que é utilizado para identificar possíveis autocorrelações e os valores próximos a 2 

atendem ao pressuposto da regressão múltipla (ROCHMAN; RIBEIRO, 2003) 

O teste de Durbin-Watson para a variável dependente aceitação foi 1,79 (Apêndice D), 

para a variável negação 1,86 (Apêndice E), para a variável resignação 1,94 (Apêndice F), e 

para a variável resiliência 2,14 (Apêndice G). Com esses resultados é possível verificar que a 

suposição da independência de resíduos não foi violada, uma vez que os valores se 

apresentaram próximos a 2. 

4.5.1.4. Normalidade da distribuição dos resíduos 

 

A normalidade é o grau em que a distribuição dos resíduos dos dados de uma amostra 

apresenta uma distribuição normal. O diagnóstico da normalidade pode ser realizado pela 

análise dos gráficos de probabilidade normal, que diferem dos gráficos de resíduos pois não 

são comparados com a distribuição normal. A distribuição normal forma uma reta diagonal e 

os resíduos são comparados com a diagonal, e se a distribuição for normal a reta residual se 

aproxima da diagonal (HAIR et al., 2009). 

Ao analisar o Gráfico 3 verifica-se que todas as variáveis dependentes apresentam 

normalidade, uma vez que os resíduos se encontram próximos da diagonal. 

  

Gráfico 3 – Gráficos de probabilidade normal das variáveis dependentes aceitação, negação, 

resignação e resiliência 
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Fonte: dados da pesquisa 

4.5.1.5. Multicolinearidade 

 

Segundo Hair et al. (2009), multicolinearidade trata do grau em que uma variável pode 

ser explicada por outras variáveis. Se existe um aumento ou uma alta multicolinearidade, a 

explicação da variável se torna difícil devido à existência de intercorrelações, ou seja, ela 

ocorre quando duas ou mais variáveis independentes são altamente correlacionadas. A 

multicolinearidade pode ser medida pela tolerância e pelo fator de inflação da variância (VIF), 

que é calculado como o inverso do valor da tolerância. A tolerância é a quantia de 

variabilidade da variável independente não explicada pelas outras variáveis independentes. O 

valor da tolerância para a não multicolinearidade deve ser igual ou menor a 1. 

Ao examinar os resultados apresentados na Tabela 21 é possível verificar que não 

existem problemas de multicolinearidade para as variáveis independentes, uma vez que todos 

os valores de tolerância são menores que 1 e em torno de 0,80. 
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Tabela 21 – Tolerância e VIF 

Variáveis 
Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Tolerância VIF Tolerância VIF Tolerância VIF Tolerância VIF 

Grupo de Trabalho Masculino 0,80  1,25  0,80  1,25  0,80  1,25  0,80  1,25  

Atuação na Área de TIC 0,87  1,15  0,87  1,15  0,87  1,15  0,87  1,15  

Formação Acadêmica TIC 0,86  1,16  0,86  1,16  0,86  1,16  0,86  1,16  

Fonte: elaborada pela autora 

 

Pela análise das suposições da regressão múltipla, não foram identificadas violações às 

suposições para a realização da regressão múltipla. Desta forma, no próximo item descreve-se 

o processo de realização e os resultados da regressão múltipla. 

4.5.2 Análise da regressão múltipla 

 

Concluídos os testes para determinar se as suposições básicas da regressão foram 

atendidas, foi verificada a significância do modelo geral pelo teste do coeficiente de 

determinação, chamado de R quadrado (R2), e examinada a significância do modelo de 

regressão, para testar se a equação da regressão é estatisticamente significativa. O R quadrado 

é o coeficiente de correlação ao quadrado, que indica o percentual de variação total da 

variável dependente explicado pelo modelo de regressão constituído pelas variáveis 

independentes. A ANOVA é considerada estatisticamente significativa em um nível de 

significância menor que 0,05 (HAIR et al., 2009). 

Conforme mencionado anteriormente, a análise da regressão múltipla foi realizada por 

meio do software IBM SPSS Statistics Versão 20 e os resultados podem ser encontrados nos 

Apêndices D, E, F e G. 

Os resultados apresentados na Tabela 22 demonstram que o modelo de regressão é 

pouco explicado para todas as variáveis dependentes (aceitação = 0,001, negação = 0,000, 

resignação = -0,007 e resiliência = -0,006), pelas variáveis independentes ‘grupo de trabalho 

predominante masculino’, ‘atuação na área de TIC’, ‘formação acadêmica na área de TIC’. 

Observa-se pelo resultado da ANOVA que o modelo estatístico não é significante, uma vez 

que todos os resultados apresentaram valores maiores do que 0,05. 

 

Tabela 22 – Resultado dos coeficientes R quadrado e ANOVA 

Coeficientes Aceitação Negação Resignação Resiliência 
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Coeficientes Aceitação Negação Resignação Resiliência 

R quadrado ajustado 0,001 0,000 -0,007 -0,006 

ANOVA estatística F (Sig) 0,344 0,389 0,712 0,675 

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: variáveis independentes: grupo de trabalho predominante masculino, atuação na área de TIC, formação 

acadêmica na área de TIC. 

 

 Considerando que os resultados dos testes de significância do modelo geral da 

regressão não são estatisticamente significativos, a análise do modelo de regressão não foi 

realizada e, desta forma, as hipóteses da pesquisa não puderam ser confirmadas.  

4.6 ANÁLISE POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo 1 buscou identificar as atitudes das mulheres com relação ao teto de vidro, e 

foi analisado por meio de estatística descritiva simples, para examinar a frequência e o 

percentual de concordância e discordância a cada item do CPS. 

Para a análise dos demais objetivos específicos (de 2 a 5), em que se buscou analisar se 

há diferença de atitudes com relação ao teto de vidro versus variáveis de contexto, 

demográficas e funcionais, foi necessário, inicialmente, verificar a normalidade da amostra 

para saber se os testes estatísticos deveriam ser paramétricos ou não paramétricos. Segundo 

HAIR et al. (2005), os testes não paramétricos não dependem dos pressupostos de 

normalidade para serem utilizados, sendo substitutos para os casos de não normalidade em 

que os testes paramétricos não podem ser empregados. 

A normalidade da distribuição da amostra foi verificada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S), usando o software IBM SPSS Statistics Versão 20. O teste 

considera a hipótese nula (existe normalidade) quando o nível de significância (p) é igual ou 

maior que 0,05. Como pode ser observado na Tabela 23, apenas a variável resignação 

apresentou uma distribuição normal. Optou-se por aplicar testes não paramétricos para os 

quatro grupos de atitudes, pois foi realizado o teste paramétrico para a variável resiliência e se 

verificou o mesmo resultado apresentado no teste não paramétrico. 

 

Tabela 23 – Resultado do teste de Kolmogorov-Smirnov 

Fatores Valor de (p) Normalidade 

Aceitação 0,045 Não Normal 

Negação 0,001 Não Normal 
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Fatores Valor de (p) Normalidade 

Resignação 0,200 Normal 

Resiliência 0,000 Não Normal 

Fonte: elaborada pela autora 

 

 A análise dos objetivos específicos requereu algumas transformações nas variáveis 

demográficas e funcionais, a saber: idade (“até 30 anos”, “de 31 a 40 anos”, de “41 a 50 anos” 

e “acima de 50 anos”), o nível hierárquico (“analista/assistente”, “coordenação e gerência”, 

“diretoria e vice-presidência”), nível de escolaridade (“sem nível superior”, “com nível 

superior” e “com pós-graduação”) e tempo na função (“até 2 anos”, “de 3 a 5 anos”, “de 6 a 

10 anos”, “acima de 10 anos”). 

 Os testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney são testes não paramétricos para 

amostras independentes. O teste de Mann-Whitney é usado para comprovar se dois grupos 

independentes foram ou não extraídos da mesma população (SIEGEL, 1976, p. 131). 

Constitui uma alternativa extremamente útil ao teste paramétrico t, quando o pesquisador 

deseja evitar as suposições exigidas por este último (SIEGEL, 1976, p. 131). O teste de 

Kruskal-Wallis é um teste útil para decidir se k amostras independentes provêm de populações 

diferentes (SIEGEL, 1976, p. 209). Assim, o teste de Mann-Whitney é aplicado para variáveis 

com até duas categorias, e o Kruskal-Wallis para variáveis com três ou mais categorias 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2006). 

Vale ressaltar que todos os testes foram realizados usando-se a CPS com 18 itens. 

4.6.1 Análise do objetivo específico 1 

 

Para a análise do objetivo específico 1, a fim de capturar as opiniões das respondentes 

no sentido de maior ou menor concordância para cada item da escala, a escala de sete pontos 

foi transformada da seguinte maneira: para o grupo “concordância” foram somadas as 

respostas da escala “concordo totalmente”, “concordo parcialmente” e “concordo pouco”; 

para o grupo discordância foram somadas as respostas da “discordo totalmente”, “discordo 

parcialmente” e “discordo pouco”, e um terceiro grupo foi formado somente para as respostas 

“nem concordo nem discordo”. 

A análise do objetivo específico 1, de identificar as atitudes das mulheres com relação 

ao teto de vidro, foi realizada, e é possível observar na Tabela 24 os 18 itens finais da escala, 

depois de passar pela análise fatorial exploratória confirmatória, com os respectivos 
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percentuais de respostas para concordância, discordância, neutro (nem concorda nem 

discorda), média, e o coeficiente de variação. O coeficiente de variação indica quanto os 

dados variam em torno da média. Segundo Gomes (1985), percentuais abaixo de 10% são 

considerados baixos e, portanto, mais homogêneos, e acima de 30% são considerados muito 

altos e, portanto, muito heterogêneos. Ou seja, quanto maior o percentual do coeficiente de 

variação, mais heterogêneas foram as respostas, denotando que não existe um pensamento 

comum em torno da média para cada um dos itens. Observa-se (Tabela 24) que todos os itens 

apresentam coeficientes de variação acima ou igual a 30%, demonstrando que não existe uma 

homogeneidade nas respostas de todos os itens. 

Na atitude aceitação, a mulher está satisfeita e não busca promoção, evitando desta 

forma transpor o teto de vidro, ou existe a crença de que mulheres preferem outra meta de 

vida, como envolvimento familiar, em vez de desenvolver uma carreira (SMITH; 

CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). Ao verificar a Tabela 24, percebe-se que existe certo 

equilíbrio entre as discordâncias e as concordâncias dos itens. Os itens com percentuais mais 

elevados para concordância foram “As mulheres preferem uma vida equilibrada entre família 

e trabalho a ter carreiras altamente remuneradas”, com 57%, e “Para a maioria das mulheres, a 

maternidade é mais importante do que o desenvolvimento da carreira”, com 47%. Nos dois 

casos, nota-se que existe maior preocupação com a questão familiar do que com a vida 

profissional. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se um conflito de opiniões, pois a preocupação 

ou a intenção em avançar na carreira existe, quando verificadas as respostas mais inclinadas à 

discordância para os seguintes itens: “As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira 

porque estão mais dispostas a manter o seu papel na criação dos filhos”, com 51%, e “As 

mulheres se preocupam menos em serem promovidas do que os homens”, com 58%.  

No caso da atitude negação, a mulher não acredita na existência do teto de vidro e busca 

promoção sem a preocupação de que exista qualquer barreira a ser transposta, ou acredita que 

homens e mulheres enfrentam o mesmo tipo de questões e problemas ao buscar cargos de 

liderança (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). É importante observar que todos os 

itens dessa atitude são reversos. Ou seja, ao discordar desses itens, as mulheres não acreditam 

na existência do teto de vidro, e se verifica que o percentual de discordância é elevado em 

todos os itens (Tabela 24): “Mesmo as mulheres com muitas competências e qualificações não 

conseguem ser reconhecidas para promoções”, com 67% de discordância, “As mulheres 

líderes raramente recebem total credibilidade pelos seus sucessos”, com 55%, “Mulheres em 

altas posições enfrentam frequentes críticas por serem muito brandas ou muito duras”, com 



78 

 

 
 

77%, “Mulheres no início de suas carreiras enfrentarão barreiras sexistas”, com 73%, e 

“Levará décadas para que as mulheres alcancem igualdade em posições de alto nível de 

gestão, em relação aos homens”, com 80%. Ou seja, as mulheres acreditam que mulheres 

competentes e qualificadas podem ser reconhecidas para promoções, que recebem crédito 

pelos seus sucessos, que não são criticadas por serem brandas ou duras, que não enfrentarão 

barreiras sexistas e que não será necessário muito tempo para alcançar igualdade de posições 

com relação aos homens.  

Na atitude resignação a mulher desiste de buscar promoção devido às dificuldades de 

transpor o teto de vidro, ou crê que mulheres sofrem mais consequências negativas do que os 

homens quando buscam avançar na carreira e, portanto, há fortes razões para as mulheres não 

tentarem quebrar o teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). Observa-se nos 

resultados (Tabela 24) uma maior inclinação à discordância para os itens da atitude resignação 

(três itens entre cinco discordam mais): “O ciúme de colegas de trabalho inibe as mulheres de 

buscar promoções”, com 63% de discordância, “Mulheres executivas se sentem muito 

desconfortáveis quando têm de criticar algum membro de suas equipes”, com 67% de 

discordância, e “Estar no foco das atenções gera muitos problemas para as mulheres”, com 

57% de discordância. Nestes três itens é possível identificar uma relação negativa com a 

exposição necessária na vida profissional, e, ao discordarem das afirmações, as mulheres não 

acreditam que essa exposição seja um problema. Apenas um item apresentou maior 

concordância (57%): “As mulheres líderes sofrem mais emocionalmente do que os homens, 

quando há uma crise em suas equipes”. Quando o assunto é emoção, percebe-se que as 

mulheres tendem a concordar que elas reagem de forma emotiva nas situações de trabalho. 

A atitude resiliência foi a que obteve os maiores percentuais de concordância para todos 

os itens, entre todas as atitudes. Ela significa que a mulher sente que pode e segue em frente, 

na busca por promoção, tentando transpor o teto de vidro, ou acredita que as mulheres são 

capazes de quebrar o teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). Nos resultados 

encontrados na Tabela 24 verifica-se uma alta tendência à resiliência, pois todos os itens 

apresentaram concordância acima de 70%, e todos os itens possuem uma relação com a 

questão da superação: “As habilidades de cuidado das mulheres ajudam-nas a serem líderes 

bem-sucedidos”, com 83% de concordância, “As mulheres têm força para superar 

discriminação”, com 94%, e “A formação em ensino superior ajudará as mulheres a superar a 

discriminação”, com 81%. No item “Filhas de mães bem-sucedidas se inspiram nelas para 
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superar barreiras sexistas”, com 79% de concordância, é possível identificar a relação da 

superação baseada na observação de alguém como modelo (role model).  

 

Tabela 24 – Atitudes das mulheres com relação ao teto de vidro: medida de posição e de 

variação 

Nº Atitude Questão Concordância  

Não 

concorda 

nem 

discorda 

Discordância Média 

Coeficiente 

de 

Variação 

(%) 

17 Aceitação 

As mulheres preferem uma 

vida equilibrada entre 

família e trabalho a ter 

carreiras altamente 

remuneradas. 

57% 7% 36% 3,62 54% 

29 Aceitação 

As mulheres, em geral, 

rejeitam o avanço na carreira 

porque estão mais dispostas 

a manter o seu papel na 

criação dos filhos. 

44% 5% 51% 4,37 46% 

36 Aceitação 

As mulheres se preocupam 

menos em serem promovidas 

do que os homens. 

36% 6% 58% 4,77 44% 

37 Aceitação 

Para a maioria das mulheres, 

a maternidade é mais 

importante do que o 

desenvolvimento da carreira. 

47% 12% 41% 3,98 47% 

25 Negação 

Mesmo as mulheres com 

muitas competências e 

qualificações não conseguem 

ser reconhecidas para 

promoções. 

30% 3% 67% 4,61 41% 

26 Negação 

As mulheres líderes 

raramente recebem total 

credibilidade pelos seus 

sucessos. 

39% 6% 55% 4,17 49% 

30 Negação 

Mulheres em altas posições 

enfrentam frequentes críticas 

por serem muito brandas ou 

muito duras. 

12% 10% 77% 5,45 30% 

43 Negação 

Mulheres no início de suas 

carreiras enfrentarão 

barreiras sexistas. 

18% 9% 73% 5,14 35% 

52 Negação 

Levará décadas para que as 

mulheres alcancem 

igualdade em posições de 

alto nível de gestão, em 

relação aos homens. 

18% 2% 80% 5,35 34% 

23 Resignação 

O ciúme de colegas de 

trabalho inibe as mulheres de 

buscarem promoções. 

27% 10% 63% 5,07 39% 

34 Resignação 

Comparadas aos homens, as 

mulheres são mais propensas 

a se magoar quando 

assumem grandes riscos 

44% 13% 43% 4,19 48% 
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Nº Atitude Questão Concordância  

Não 

concorda 

nem 

discorda 

Discordância Média 

Coeficiente 

de 

Variação 

(%) 

considerados necessários 

para o sucesso corporativo. 

40 Resignação 

As mulheres líderes sofrem 

mais emocionalmente do que 

os homens, quando há uma 

crise em suas equipes. 

57% 12% 31% 3,56 54% 

49 Resignação 

Mulheres executivas se 

sentem muito 

desconfortáveis quando têm 

de criticar algum membro de 

suas equipes. 

20% 13% 67% 5,33 34% 

50 Resignação 

Estar no foco das atenções 

gera muitos problemas para 

as mulheres. 

33% 11% 57% 4,80 42% 

38 Resiliência 

Filhas de mães bem-

sucedidas se inspiram nelas 

para superar barreiras 

sexistas. 

79% 15% 6% 2,31 64% 

39 Resiliência 

As habilidades de cuidado 

das mulheres ajudam-nas a 

serem líderes bem-

sucedidos. 

83% 10% 6% 2,21 63% 

41 Resiliência 
As mulheres têm força para 

superar a discriminação. 
94% 3% 3% 1,67 61% 

46 Resiliência 

A formação em ensino 

superior ajudará as mulheres 

a superarem a discriminação. 

81% 7% 12% 2,37 71% 

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: os números dos itens correspondem aos mesmos números utilizados no questionário (Apêndice C) 

 

Os autores da escala CPS, Smith, Crittenden e Caputi (2012), realizaram dois estudos 

com ela; no entanto, em nenhum deles buscaram identificar que atitudes foram mais ou menos 

relevantes nas amostras. No primeiro estudo o objetivo foi o desenvolvimento da escala com 

as quatro variáveis/constructos, e no segundo estudo buscaram identificar relações de outras 

variáveis com as quatro variáveis/constructos da CPS. De qualquer maneira, os artigos 

apresentam tabelas com os valores das médias de cada uma das quatro atitudes, e foi possível 

identificar que a resiliência foi a atitude com maior valor nos dois estudos realizados pelos 

autores. É necessário, no entanto, ressaltar que o resultado encontrado por eles foi com a 

escala completa de 38 itens. 

4.6.2 Análise do objetivo específico 2 
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Para o objetivo específico 2 (analisar se há diferença de atitudes com relação ao teto de 

vidro entre mulheres que atuam na área de TIC e outras áreas da empresa), como a variável 

possui duas categorias, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. 

Verifica-se, pelos resultados exibidos na Tabela 25, que não existe diferença de atitude 

com relação ao teto de vidro entre as mulheres que atuam na área de TIC e outras áreas da 

empresa, na amostra pesquisada.  

 

Tabela 25 – Resultado do teste de Mann-Whitney para as mulheres que atuam em área de TIC 

e outras áreas 

Teste Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Mann-Whitney (p) 0,702  0,520  0,762  0,655  

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: nível de significância igual a 0,05. 

4.6.3 Análise do objetivo específico 3 

 

O objetivo específico 3 propôs analisar se há diferença de atitudes voltadas ao teto de 

vidro, entre mulheres que atuam em grupos de trabalho majoritariamente masculinos e em 

grupos mais equitativos em gênero. Como esta variável possui mais duas categorias, o teste 

utilizado foi o Kruskal-Wallis. 

O resultado do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 26) indica que entre as mulheres que 

atuam em grupos majoritariamente masculinos ou mais equitativos em gênero, não existe 

diferença de atitudes em relação ao teto de vidro. 

 

Tabela 26 – Resultado do teste de Kruskal-Wallis para as mulheres que atuam em grupos de 

trabalho majoritariamente masculinos e em grupos mais equitativos em gênero 

Teste Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Kruskal-Wallis (p) 0,588  0,346  0,796  0,335  

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: nível de significância igual a 0,05. 

4.6.4 Análise do objetivo específico 4 

 

Este objetivo específico possui duas categorias e foi analisado pelo teste de Mann-

Whitney. O objetivo específico 4 buscou analisar se há diferença de atitudes voltadas ao teto 

de vidro, entre mulheres com formação acadêmica em áreas de Ciências Exatas e Engenharias 
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e outras áreas. Pelos resultados apresentados na Tabela 27, não se encontrou diferenças entre 

área de formação e as atitudes com relação ao teto de vidro.  

 

Tabela 27 – Resultado do teste de Mann-Whitney para as mulheres com formação acadêmica 

em áreas de Ciências Exatas e Engenharias (TIC) e outras áreas 

Teste Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Mann-Whitney (p) 0,070  0,922  0,546  0,153  

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: nível de significância igual a 0,05. 

4.6.5 Análise do objetivo específico 5 

 

O objetivo específico 5 propôs analisar se as atitudes com relação ao teto de vidro 

diferem por idade, relação conjugal, ser mãe, tempo na função, nível hierárquico, e nível de 

escolaridade. Os resultados dos testes e a indicação dos testes realizados para cada variável, 

de acordo com as quantidades de categorias, podem ser verificados na Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Resultado dos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para as variáveis relação 

conjugal, ser mãe, nível hierárquico, idade, tempo na função, e nível de escolaridade 

Variável Teste (p) Aceitação Negação Resignação Resiliência 

Relação conjugal  Mann-Whitney 0,504 0,255 0,805 0,300 

Ser mãe Mann-Whitney 0,050 0,108 0,308 0,117 

Nível hierárquico  Kruskal-Wallis 0,391 0,000 0,000 0,838 

Idade Kruskal-Wallis 0,157 0,539 0,412 0,849 

Tempo na função Kruskal-Wallis 0,198 0,817 0,561 0,445 

Nível de escolaridade Kruskal-Wallis 0,411 0,080 0,002 0,941 

Fonte: elaborada pela autora 

Nota: nível de significância igual a 0,05 

 

Ao observar os resultados apresentados na Tabela 28, é possível verificar que a variável 

‘nível hierárquico’ apresenta diferença de opiniões para as atitudes negação e resignação, a 

variável ‘nível de escolaridade’ apresenta diferença de opiniões para a atitude resignação e a 

variável ‘ser mãe’ tem diferença de opiniões na atitude aceitação. As demais variáveis não 

apresentaram diferenças de atitudes com relação ao teto de vidro. 

No próximo capítulo é feita a discussão dos resultados encontrados frente à revisão da 

literatura. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O levantamento da literatura realizado para esta pesquisa deu indicações de que, devido 

à convivência em ambientes com predominância masculina, as mulheres poderiam ter atitudes 

mais ou menos favoráveis em relação ao teto de vidro e à busca por progressão na carreira. As 

possíveis implicações relacionadas à convivência em ambientes masculinos (grupo de 

trabalho predominantemente masculino, atuação em setor de TIC e formação acadêmica em 

áreas de Ciências Exatas e Engenharias) foram a base para a elaboração das hipóteses desta 

pesquisa, no sentido de verificar, na amostra pesquisada, se estes fatores poderiam contribuir 

mais favoravelmente ou não para as atitudes das mulheres em relação ao teto de vidro e na 

busca por promoção e crescimento profissional. 

As Hipóteses 1a e 1b, relacionadas à atuação em grupo de trabalho com maior 

proporção de homens, foram elaboradas com base no estudo de Kanter (1977) sobre a 

demografia organizacional. Segundo a autora, a representação desproporcional de grupos é 

um fator importante na estrutura social do ambiente organizacional. Membros da minoria 

(20%) (chamados tokens), são categorizados com base em características facilmente 

reconhecidas, como sexo, raça, idade, etc., e sofrem uma pressão adicional no ambiente de 

trabalho decorrente de sua alta visibilidade (KANTER, 1977). 

As hipóteses 2a e 2b, relacionadas à atuação no setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, são suportadas pelo estudo sobre o old boy network (OAKLEY, 2000), que 

surge em ambientes onde os homens são a maioria, como uma forma de proteger o status quo 

masculino, podendo criar uma barreira adicional às mulheres que estão em busca de 

crescimento profissional. Empresas do setor de Tecnologia de Informação e Comunicação 

possuem em seu quadro de funcionários uma baixa representação feminina, explicada em 

parte pelo fato de tais empresas contratarem, em sua maioria, indivíduos com formação 

acadêmica em áreas de Ciências Exatas e Engenharia, cursos que, segundo dados do Inep 

(2013), possuem alta representatividade masculina (de aproximadamente 70%).  

As hipóteses 3a e 3b, que buscaram avaliar o comportamento das mulheres que têm 

formação acadêmica em áreas de Ciências Exatas e Engenharia, nas quais há predominância 

masculina, baseiam-se nos estudos de Wajcman (2007), que defende que as meninas recebem 

fraco incentivo para seguir essas carreiras, desde o ensino médio.  

As hipóteses propuseram que atuar em grupo de trabalho majoritariamente masculino 

(H1), atuar na área de TIC (H2) e ter formação acadêmica em áreas de Ciência Exatas e 
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Engenharias (H3), teriam relação positiva com as atitudes resignação e aceitação (H1a, H2a, 

H3a) e relação negativa com resiliência e negação (H1b, H2b, H3b). 

Segundo Smith, Crittenden e Caputi (2012), as atitudes ‘resignação’ e ‘aceitação’ são 

consideradas menos favoráveis à busca por promoção, e denotam que a mulher não acredita 

que seja possível transpor o teto de vidro. No caso das atitudes ‘resiliência’ e ‘negação’, os 

autores as classificam como mais favoráveis à busca por promoção, pois neste caso a mulher 

enfrenta as barreiras do teto de vidro, ou por acreditar que é possível transpô-las ou por não 

acreditar que o teto de vidro exista (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

No entanto, conforme descrito no item sobre a análise do modelo de regressão múltipla, 

o modelo estatístico não apresentou significância e os resultados do R quadrado 

demonstraram que o modelo de regressão é pouco explicado, para todas as variáveis 

dependentes (aceitação, negação, resignação e resiliência), pelas variáveis independentes 

‘grupo de trabalho predominante masculino’, ‘atuação na área de TIC’, e ‘formação 

acadêmica na área de TIC’. 

Ao examinar a amostra pesquisada, é possível verificar que ela apresentava as 

características necessárias para a análise: 68% das respondentes atuam na área de TIC, 53% 

das mulheres que atuam na área de TIC possuem formação acadêmica na área de Ciências 

Exatas e Engenharia, e 66% dos grupos de trabalho das respondentes são formados 

predominantemente por homens, sendo que para as respondentes que atuam na área de TIC a 

predominância masculina é de 77%. Além disso, a escala foi submetida a um rigoroso 

processo de tradução reversa e adaptação cultural, garantindo assim que os devidos cuidados 

metodológicos fossem aplicados.  

Ao realizar a análise das respostas do objetivo específico 1 (identificar as atitudes das 

mulheres com relação ao teto de vidro), para a atitude aceitação, em que a mulher está 

satisfeita e não busca promoção, evitando desta forma transpor o teto de vidro (SMITH; 

CRITTENDEN; CAPUTI, 2012), foi identificado um certo equilíbrio de respostas entre 

concordâncias e discordâncias. Pela análise individual dos itens, percebeu-se que as mulheres 

têm uma preocupação com a questão do equilíbrio familiar e profissional. O conflito existe, 

segundo Greenhaus e Beutell (1985), quando o tempo necessário para se dedicar a cada um 

dos papeis faz com que se torne difícil cumpri-los. Esse conflito pode ser considerado uma 

barreira no âmbito família-trabalho para o crescimento profissional das mulheres, uma das 

barreiras do teto de vidro. 
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No caso da atitude negação, a mulher não acredita na existência do teto de vidro, e 

busca promoção sem a preocupação com qualquer barreira a ser transposta, ou acredita que 

homens e mulheres enfrentam o mesmo tipo de questões e problemas ao buscar liderança 

(SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012); aqui verificou-se que o percentual de 

discordância é elevado em todos os itens (Tabela 24). É importante observar que todos os 

itens dessa atitude são reversos, ou seja, ao discordar desses itens, as mulheres não acreditam 

na existência do teto de vidro. O item “Mesmo as mulheres com muitas competências e 

qualificações não conseguem ser reconhecidas para promoções” apresentou 67% de 

discordância; o item “As mulheres líderes raramente recebem total credibilidade pelos seus 

sucessos” teve 55% de discordância; o item “Mulheres em altas posições enfrentam 

frequentes críticas por serem muito brandas ou muito duras” obteve 77% de discordância; no 

item “Mulheres no início de suas carreiras enfrentarão barreiras sexistas” 73% discordaram; e 

no item “Levará décadas para que as mulheres alcancem igualdade em posições de alto nível 

de gestão, em relação aos homens”, 80% discordaram. Ou seja, as mulheres acreditam que 

mulheres competentes e qualificadas podem ser reconhecidas para promoções, recebem 

crédito pelos seus sucessos, não são criticadas por serem brandas ou duras, não enfrentarão 

barreiras sexistas, e não será necessário muito tempo para alcançar igualdade de posições com 

relação ao homem.  

Na atitude resignação, na qual a mulher desiste de buscar promoção devido às 

dificuldades de transpor o teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012), observou-

se uma maior inclinação à discordância. Smith, Caputi e Crittenden (2012) defendem que a 

resignação está relacionada a visões pessimistas com relação à busca por promoção, e é uma 

crença que denota que há poucas esperanças de mudança nas condições de trabalho. No 

entanto, pelos resultados encontrados nesta pesquisa, as mulheres não acreditam que devam 

desistir de buscar promoção, impendentemente das barreiras que possam encontrar. Ao 

realizar a análise individual dos itens, notou-se que as mulheres não acreditam que a 

exposição necessária que a vida profissional exige seja um problema. E esta crença parece 

uma reação ao que Kanter (1977) comenta a respeito da pressão adicional que as mulheres 

podem sofrer no ambiente de trabalho, devido à alta visibilidade atribuída aos membros de 

uma minoria (tokens). Supõe-se, por esse resultado, que as mulheres demonstram uma maior 

inclinação à resiliência na busca por promoção, ou seja, elas enfrentam as barreiras do teto de 

vidro. Na análise de um item com alta concordância, que trata do maior envolvimento 

emocional que as mulheres têm com suas equipes em comparação aos homens, percebe-se 
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que as mulheres tendem a concordar que reagem de forma emotiva nas situações de trabalho. 

Segundo Oakley (2000), o estereótipo baseado em gênero cria barreiras para o progresso das 

mulheres na carreira profissional, citando como um dos estereótipos o fato de a mulher 

possuir menor estabilidade emocional, e esta característica é percebida como não desejável 

em posições de liderança. 

No caso da atitude resiliência, que é definida pela crença de que a mulher pode seguir 

em frente na busca por promoção, transpondo o teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; 

CAPUTI, 2012), o grau de concordância foi elevado em todos os itens. Segundo Lazarus e 

Folkman (1984), um conceito da Psicologia, o coping, contribui para a compreensão das 

atitudes das mulheres com relação à busca por promoção. O coping é definido como um 

conjunto de esforços cognitivos e comportamentais, utilizado pelos indivíduos com o objetivo 

de lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse 

e sobrecarregam ou excedem seus recursos pessoais. As estratégias de coping refletem ações, 

comportamentos ou pensamentos usados para lidar com um estressor, tentando mudá-lo. As 

estratégias de coping são ações deliberadas que podem ser aprendidas, usadas e descartadas. 

Desta forma, mecanismos de defesa inconscientes e não intencionais, como negação, 

deslocamento e regressão, não podem ser considerados estratégias de coping. Para Seligman 

(2011), algumas pessoas que vivenciam grandes choques nunca se tornaram impotentes. 

Durante 15 anos de estudo, ele descobriu que a resposta para essa reação é o otimismo. 

Descobriu também que as pessoas que não desistem têm o hábito de interpretar retrocessos 

como algo temporário e mutável. No início do trauma as pessoas reagem com sintomas de 

depressão e ansiedade, mas dentro de um mês ou mais estão de volta a onde estavam antes do 

trauma. A isso o autor chama de resiliência. Levando em conta essas considerações, o fator 

resiliência parece estar associado a uma estratégia de coping, quando as mulheres declaram 

que podem enfrentar o teto de vidro e buscar promoção. E, segundo Seligman (2011), a 

resiliência provavelmente também está associada a uma visão otimista do ambiente de 

trabalho. Um dos itens trata da inspiração que as filhas podem ter por suas mães serem bem-

sucedidas, o seja, o entendimento de superação baseado em um modelo (role model). Speizer 

(1981) comenta que, para ser escolhida como role model, a pessoa deve ser percebida como 

alguém que é bem-sucedida. Segundo Manz e Sims (1981), ao prestar atenção ao estilo, traços 

e habilidades de um modelo os indivíduos podem desenvolver os seus próprios. 

Verificou-se que a atitude negação (a mulher não acredita na existência do teto de vidro, 

e busca promoção sem a preocupação de que exista qualquer barreira a ser transposta), obteve 
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um percentual de discordância elevado em todos os itens. Ou seja, ao discordar dos itens da 

variável negação, que se encontravam em ordem reversa, as mulheres negam a existência do 

teto de vidro. Conforme citado anteriormente, os autores desta escala consideram que as 

atitudes negação e resiliência são as mais favoráveis à busca por crescimento profissional, 

procurando enfrentar as barreiras do teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). 

Os resultados apontaram uma maior tendência para as atitudes de negação e resiliência, 

ou seja, as mulheres demonstram ser mais favoráveis às atitudes relacionadas à busca por 

crescimento na carreira, ou por não acreditar que existam barreiras ou por acreditar que elas 

podem ser transpostas. Duehr e Bono (2006) sugerem que os estereótipos sobre as mulheres 

podem estar mudando. Gerentes do sexo masculino passaram a considerar as mulheres como 

mais adequadas à posição de líderes, caracterizando-as como mais confiantes, ambiciosas e 

analíticas. Os autores ponderam que esse fato pode ser um reflexo da mudança dos papeis 

sociais e/ou resultado de intervenções diretas, como treinamento para a diversidade, mas que a 

mudança não foi radical, pois homens e mulheres ainda percebem as mulheres como não 

detentoras de características de líderes de sucesso. Como nas duas empresas pesquisadas 

existem programas de diversidade e inclusão, um deles focado em diversidade de gênero, o 

resultado da pesquisa pode ter sido impactado por essas ações. Segundo Kelan (2009), a 

discriminação por gênero no setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, apesar de ser 

um tema conhecido, existiu no passado, mas dificilmente ocorre nos dias de hoje. A autora 

denomina “fadiga de gênero” o dilema ideológico de reconhecer a existência da discriminação 

por gênero, mas, ao mesmo tempo, conviver com o desenvolvimento de um ambiente de 

trabalho neutro para gênero. Ela ressalta que o problema pode ser agravado, pois pode 

contribuir para a falta de discussão sobre as desigualdades entre homens e mulheres, tornando 

a desigualdade mais difícil de resolver. Os percentuais de resposta para as atitudes negação e 

resiliência podem também estar relacionados à fadiga de gênero, devido ao possível dilema da 

mulher em assumir a existência de dificuldades para ascender na carreira. Os autores da CPS 

(SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012) utilizaram como base para a construção da escala 

a argumentação de Wrigley (2002), de que algumas mulheres não percebem a presença do 

teto de vidro, com o objetivo de evitar tensões, e, ao fazer isso, contribuem positivamente para 

a satisfação com a carreira. 

Na análise do objetivo específico 2 (se há diferença de atitudes com relação ao teto de 

vidro entre mulheres que atuam na área de TIC e em outras áreas da empresa), verificou-se 

que não existe diferença de atitude com relação ao teto de vidro entre as mulheres que atuam 
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na área de TIC e outras áreas da empesa, na amostra pesquisada. Um dos possíveis motivos 

para não haver diferença entre as respostas dos dois grupos pode estar ligado ao fato de uma 

maior parte da amostra atuar em grupos de trabalho predominantemente formados por 

homens, seja na área de TIC ou em outras áreas. Com isso, os dois grupos podem ter opiniões 

homogêneas pelo fato de conviverem em ambientes com demografia de gênero similar. 

Segundo Ely (1994), as características demográficas das organizações, como raça, 

distribuição de gênero e composição de grupos, ajudam a modelar os significados para as 

pessoas atrelados à identidade do grupo do qual fazem parte no trabalho. 

O objetivo específico 3 buscou analisar se há diferença de atitudes voltadas ao teto de 

vidro entre mulheres que atuam em grupos de trabalho majoritariamente masculinos e em 

grupos mais equitativos em gênero, e se observou que não existe diferença. Assim como no 

objetivo específico 2, as características demográficas das organizações podem ajudar a formar 

os significados para as pessoas, atrelando-os à identidade do grupo do qual fazem parte no 

trabalho (ELY, 1994). Desta forma, o fato de os grupos e/ou ambientes de trabalho da amostra 

serem formados majoritariamente por homens pode ter influenciado o resultado, no qual a 

diferença entre os grupos não foi significante. 

O objetivo específico 4 propôs analisar se há diferença de atitudes voltadas ao teto de 

vidro entre mulheres com formação acadêmica em áreas de Ciências Exatas, Engenharias e 

outras áreas, e não foram encontradas diferenças. Na caracterização da amostra, verificou-se 

que a quantidade de respondentes com formação em áreas de Ciências Exatas e Engenharias é 

menor do que em outras áreas de formação acadêmica, correspondendo a 44% do total de 

respondentes, e, dentre as respondentes que atuam na área de TIC, 38% têm formação nas 

áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. Esperava-se um percentual superior 

a 44% com formação em áreas de Ciência Exatas e Engenharias. Empresas do setor de TIC 

associam a baixa quantidade de mulheres em seu quadro de funcionários ao baixo número de 

mulheres com formação em áreas relacionadas à TIC. Esse equilíbrio na quantidade de 

mulheres formadas em áreas de Ciências Exatas e Engenharias versus outras áreas poderia 

explicar, em parte, o motivo de não haver diferença significativa de opiniões entre esses 

grupos na amostra. 

O objetivo específico 5 analisou se as atitudes com relação ao teto de vidro diferem por 

idade, relação conjugal, ser mãe, tempo na função, nível hierárquico, e nível de escolaridade, 

e foram encontradas diferenças apenas para as variáveis ‘ser mãe’ na atitude aceitação, ‘nível 
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hierárquico’ nas atitudes negação e resignação, e ‘nível de escolaridade’ na atitude 

resignação. 

A variável ‘relação conjugal’, ou seja, estar ou não em uma relação amorosa estável, 

não apresentou diferença de opiniões entre as mulheres da amostra com relação ao teto de 

vidro. Vale ressaltar que 74% da amostra declarou estar em uma relação conjugal estável. 

Esse resultado não reflete o que é apontado pela literatura. Carvalho Neto, Tanure e Andrade 

(2010) verificaram a relação entre mulheres executivas e carreira, maternidade, família e 

casamento. Os autores constataram que a falta de apoio dos maridos, na divisão das tarefas 

com a família e filhos, foi identificada como uma das barreiras para a vida profissional das 

mulheres.  

No caso da variável ‘ser mãe’, verifica-se que existe diferença de opinião, entre quem 

declarou ser mãe (52% da amostra) e quem declarou não ser mãe, para a atitude aceitação. 

Esta atitude se refere à mulher estar satisfeita e não buscar promoção, evitando desta forma 

transpor o teto de vidro (SMITH; CRITTENDEN; CAPUTI, 2012). Apesar de terem sidos 

realizados testes não paramétricos, para melhor entender onde residem as diferenças, foram 

analisadas as médias das respostas para a variável ‘aceitação’ e verificou-se que estas são 

superiores para quem é mãe, podendo inferir-se que a diferença de opinião para esta variável 

está relacionada à crença de que mulheres talvez escolham a vida familiar e/ou a maternidade 

em detrimento da carreira. Segundo Williams (2004), estudos em Psicologia Social revelam 

que as profissionais sem filhos são avaliadas como extremamente competentes, enquanto as 

que são mães são avaliadas como mulheres de família, e não como profissionais. A autora, ao 

estudar estereótipos no local de trabalho, constatou que, enquanto algumas mulheres estão 

presas pelo teto de vidro, outras encontram uma barreira anterior a ele, o muro da maternidade 

(maternal wall). É possível que a escolha da maternidade implique uma barreira adicional 

para as mulheres que buscam crescimento profissional, o que explicaria a diferença de 

opiniões entre os dois grupos. 

Foram encontradas diferenças de opinião sobre as atitudes com relação ao teto de vidro 

para a variável ‘nível hierárquico’, nas atitudes negação e resignação. Observa-se que na 

amostra a quantidade de mulheres em níveis hierárquicos de coordenação, gerência, diretoria 

e vice-presidência é maior (60%) do que a quantidade de mulheres em níveis de analistas e 

assistentes.  

Com a intenção de melhor entender onde residem as diferenças, apesar de terem sidos 

realizados testes não paramétricos, analisaram-se as médias das respostas entre os grupos de 
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nível hierárquico para a atitude negação, e verificou-se que o grupo de mulheres em nível de 

diretoria e vice-presidência é o grupo com mais crença quanto à atitude negação. Observa-se, 

por esse resultado, que as mulheres que chegaram aos níveis mais elevados negam a 

existência do teto de vidro. Estas diferenças de opinião podem estar relacionadas às diferentes 

experiências vividas por quem já subiu alguns níveis na carreira profissional e por quem ainda 

está em busca de ascensão. Santos, Tanure e Carvalho Neto (2014) realizaram uma pesquisa 

com altas executivas de organizações de grande porte no Brasil, e algumas declararam não 

acreditar que são as mulheres que não desejam ascender a cargos mais altos, por preferirem se 

dedicar à família. Pode-se sugerir que as mulheres que ascenderam na carreira (ao não admitir 

o teto de vidro) ainda acreditem que o fato de as mulheres não ascenderem está relacionado a 

suas próprias escolhas, como, por exemplo, dedicar-se à família. Santos, Tanure e Carvalho 

Neto (2014) ressaltam que o fato de as mulheres admitirem que é necessário escolher entre 

profissão e vida familiar pode ser entendido como uma barreira para a ascensão na carreira. 

No tocante à atitude ‘resignação’, as mulheres em níveis de coordenação, gerência, diretoria e 

vice-presidência apresentaram médias mais altas do que as mulheres no nível de assistente e 

analista para essa atitude. Esse resultado parece ambíguo, pois, ao mesmo tempo que negam a 

existência do teto de vidro, as mulheres em níveis mais elevados declaram resignação com 

relação ao teto de vidro e a não busca por crescimento profissional. Suspeita-se que essa 

ambiguidade nas respostas possa estar relacionada ao fato de as questões terem sido 

formuladas de modo que as mulheres pudessem entender que estão respondendo pelo grupo 

de mulheres como um todo, e não por suas próprias experiências. Desta forma, existe a 

possibilidade de as mulheres expressarem ora uma opinião individual e ora uma opinião sobre 

o grupo de identidade ‘mulher’, o que pode explicar resultados aparentemente ambíguos. 

A idade é uma variável que também não apresentou diferença de opiniões sobre as 

atitudes com relação ao teto de vidro, entres as faixas etárias até 30 anos, de 31 a 40 anos, de 

41 a 50 anos, e acima de 50 anos. A empresa Ernst & Young (2012) realizou uma pesquisa 

com 1.000 mulheres trabalhadoras do Reino Unido, com idades compreendidas entre 18 e 60 

anos, e revelou que dois terços acreditam que enfrentaram múltiplas barreiras ao longo de 

suas carreiras, no lugar de apenas um teto de vidro. A empresa identificou quatro barreiras 

principais para a progressão na carreira: idade, falta de modelos, maternidade, qualificações e 

experiência. A pesquisa identificou a idade, em que a mulher pode ser percebida como muito 

jovem ou muito velha, como o maior obstáculo que as mulheres enfrentam durante suas 

carreiras: 32% das mulheres disseram ter percebido a idade impactando sua progressão na 
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carreira até aquele momento, e 27% declararam acreditar que a idade iria inibir sua progressão 

de carreira no futuro. Foi identificado também que a mulheres nos estágios iniciais da carreira 

pareciam ser mais afetadas, com metade de todas as entrevistadas, com idades entre 18 e 23 

anos, declarando que a idade tinha sido uma barreira encontrada em sua carreira. A pesquisa 

da Ernst & Young demonstra que tanto as mulheres mais jovens como as mais velhas avaliam 

que sofreram ou sofrerão barreiras relacionadas à idade na progressão de carreira. No entanto, 

não houve diferença de opiniões entre as faixas etárias. Vale ressaltar que esta pesquisa não 

possui caráter cientifico, e suas limitações quanto ao rigor estatístico e metodológico devem 

ser levadas em consideração. 

 A variável ‘tempo na função’ foi transformada nos seguintes intervalos em anos: até 2 

anos, de 3 a 5 anos, de 6 a 10 anos e acima de 10 anos (66% da amostra declara ter de 3 a 10 

anos na função). Os resultados não apresentaram diferença de opinião sobre as atitudes com 

relação ao teto de vidro entre esses grupos. Enquanto a variável ‘nível de escolaridade’ 

apresentou diferenças para a atitude com relação ao teto de vidro ‘resignação’, observa-se que 

58% da amostra declara possuir pós-graduação completa. Na mesma pesquisa em que a Ernst 

& Young (2012) identificou que as mulheres declararam a idade como barreira para a 

ascensão na carreira, também identificou barreiras relacionadas à falta de experiência ou 

qualificações, sendo o segundo fator a inibir a carreira das mulheres até a data da pesquisa (de 

acordo com 22% dos entrevistados) e o terceiro mais citado como um futuro inibidor (19%). 

Ao analisar os resultados, a empresa comentou que mulheres e homens, muitas vezes, 

precisam se dar mais crédito pelas experiências e conhecimentos que possuem, enquanto as 

empresas precisam olhar além do que está escrito no papel. Reconhece-se que o alto 

desempenho acadêmico ainda é parte dos critérios de seleção em algumas organizações, 

especialmente no nível de pós-graduação, mas um valor maior está sendo dado hoje a 

resultados não acadêmicos e à diversidade de experiências e perspectivas (ERNST & 

YOUNG, 2012). Ao analisar as médias de respostas da variável ‘nível de escolaridade’ foi 

identificado que as mulheres com níveis de escolaridade mais altos possuem médias mais 

elevadas para a atitude resignação do que mulheres sem nível superior de escolaridade, 

lembrando que a atitude resignação é aquela em que as mulheres desistem de buscar 

promoção devido às dificuldades que encontram em transpor o teto de vidro. Este resultado 

mostra que as mulheres com nível superior percebem mais as barreiras e a dificuldade de 

superá-las do que as mulheres sem nível superior. Talvez as mulheres sem nível superior 

acreditem que, ao alcançar aquele nível de escolaridade, as possíveis barreiras deixem de 
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existir, enquanto as mulheres que já possuem formação superior perceberam que isto na 

verdade não acontece. O resultado apresentado para a variável ‘tempo na função’, que poderia 

estar associado à experiência, não apresentou diferenças de opinião. Na pesquisa da Ernst & 

Young (2012), a experiência aparece como uma das barreiras que as mulheres percebem 

encontrar para o desenvolvimento profissional. Novamente, é importante ressaltar o caráter 

não científico daquela pesquisa e de suas limitações. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O teto de vidro é definido como uma barreira sutil, transparente e suficientemente forte, 

que impede a ascensão das mulheres nas organizações (MORRISON; WHITE; VAN 

VELSOR, 1994; STEIL, 1997; MADALOZZO, 2011; SANTOS; TANURE; CARVALHO 

NETO, 2014). O propósito desta pesquisa foi explorar a relação entre a convivência das 

mulheres em ambientes predominantemente masculinos e suas atitudes com relação ao teto de 

vidro, baseando-se na literatura que aponta para essa possível relação. 

A questão da demografia organizacional foi discutida por Kanter (1977), e mostra que a 

representação desproporcional de grupos pode fazer com que os integrantes dos grupos sub-

representados (tokens) sofram pressão adicional no ambiente de trabalho, decorrente de sua 

alta visibilidade. Ainda segundo Ely (1994), atuar ou conviver em um ambiente com 

predominância masculina pode reforçar os limites de mobilidade e a condição inferior das 

mulheres. 

Neste trabalho não foram encontradas essas relações, na amostra pesquisada em 

empresas do setor de Tecnologia de Informação e Comunicação, uma vez que as hipóteses 

elaboradas não foram confirmadas. Não é possível precisar os motivos que levaram a esses 

resultados. O fato de as hipóteses não terem sido confirmadas pode sugerir que a escala requer 

uma revisão, pois até o momento da realização da pesquisa a escala tinha sido aplicada apenas 

em duas amostras e sua estrutura não foi confirmada pelos autores (SMITH; CRITTENDEN; 

CAPUTI, 2012) por meio de uma análise fatorial confirmatória. Os autores da escala, nas 

duas pesquisas que fizeram, não realizaram uma análise das principais atitudes com relação ao 

teto de vidro, pois no primeiro estudo buscaram o desenvolvimento da escala na formação das 

atitudes, e no segundo estudo elaboraram uma relação entre as atitudes e outras variáveis 

relacionadas ao sucesso na carreira. Desta forma, não foi possível fazer uma comparação entre 

os resultados encontrados nesta pesquisa e os resultados daqueles autores. Pode-se sugerir, 
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também, que a diferença cultural das amostras tenha influenciado os resultados, uma vez que 

a escala foi aplicada pelos autores na Austrália. 

O resultado encontrado pela análise do posicionamento de respostas dos itens do 

questionário, em que as mulheres demonstraram maior inclinação para as atitudes de 

resiliência e negação, também revela que as mulheres, mesmo convivendo em ambientes 

predominantemente masculinos, não deixam de buscar promoção e ascensão profissional. 

Este resultado conflita com a literatura, que sugere que conviver em um ambiente com 

predominância masculina pode reforçar os limites de mobilidade e a condição inferior das 

mulheres (ELY, 1994). Essa crença pode ser relacionada à mudança dos papéis sociais ou 

resultado das ações e programas de diversidade nas organizações, fazendo com que os 

estereótipos relacionados às mulheres comecem a mudar (DUEHR; BONO, 2006). A fadiga 

de gênero pode também contribuir para esse resultado, pois trata-se do dilema entre 

reconhecer a existência da discriminação por gênero, e conviver em um ambiente que não 

apoia essa discriminação (KELAN, 2009). 

Na análise das diferenças de atitudes com relação ao teto de vidro versus variáveis 

demográficas e funcionais, foram encontradas diferenças entre os níveis hierárquicos para a 

atitude resiliência, que por sua vez foi a atitude com maior percentual de concordância entre 

as respondentes. No estudo de Santos, Tanure e Carvalho Neto (2014), algumas executivas 

que chegaram aos três níveis mais altos de grandes organizações no Brasil declararam não 

acreditar que o teto de vidro esteja relacionado às atitudes machistas ou preconceituosas, mas 

que são as mulheres que não desejam ascender a cargos mais altos, pelo alto custo de deixar 

de se dedicar à família. 

Uma das limitações encontradas na pesquisa refere-se ao fato de a escala utilizada ter 

sido aplicada anteriormente somente em duas amostras pelos seus autores, sem a realização de 

uma análise fatorial confirmatória. 

Este trabalho contribui para o avanço do conhecimento sobre o teto de vidro, ao 

evidenciar que os fatores que poderiam influenciar a formação das atitudes em relação a ele, 

tais como a atuação da mulher em uma área ou grupo de trabalho formado majoritariamente 

por homens, ou o fato de ela ter formação acadêmica em área considerada predominantemente 

masculina, não se mostraram relevantes. Contribui também para revelar que as mulheres que 

atuam em ambientes predominantemente masculinos, apesar de acreditar que existem 

barreiras para avançar na carreira, não se deixam inibir e continuam a busca por crescimento 

profissional, o que também não explica a sua atitude com relação ao teto de vidro. 
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Os resultados contribuem para o debate sobre o avanço na carreira das mulheres nas 

organizações do setor de TIC. Apesar da demonstração, pelas mulheres atuantes neste setor, 

de que as barreiras impostas pelo teto de vidro podem ser transpostas, as barreiras existem. 

Sendo assim, a discussão e a reflexão sobre como melhorar a questão da igualdade, e como 

reduzir as barreiras e o possível preconceito contra a mulher atuante nesta área, e, com isso, 

minimizar possíveis impactos negativos, ainda são necessárias. 

Uma contribuição prática da pesquisa foi a tradução, validação semântica e cultural, e 

aplicação da escala Career Pathways Survey (CPS) com todos os itens originais (38 itens). 

Contudo, nesta amostra, mesmo com o devido rigor metodológico, a escala não apresentou 

níveis aceitáveis de validade e confiabilidade, e também não apresentou as 

unidimensionalidades esperadas para a formação dos constructos de atitudes com relação ao 

teto de vidro. Sendo assim, uma recomendação para novas pesquisas é a aplicação da CPS 

com os 18 itens resultantes deste trabalho, no intuito de verificar se os resultados são 

satisfatórios e condizentes com os encontrados nesta amostra. Outra recomendação é a 

aplicação da escala completa de 38 itens, a fim de comparar com os resultados desta pesquisa. 

É importante ressaltar que a redação dos itens da escala foi formulada de maneira que as 

mulheres não respondessem de forma individualizada, ou seja, a respeito de si mesmas, e sim 

opinando a respeito do grupo ‘mulheres’. Com isso, outra recomendação seria a reformulação 

dos itens do questionário, no intuito de capturar as percepções baseadas nas experiências 

individuais, e avaliar as diferenças dos resultados com os desta pesquisa. 

Recomenda-se também, para futuras pesquisas, no caso de se optar por uma amostra 

unicamente feminina, tentar obter um maior número de mulheres em níveis hierárquicos mais 

altos, como diretoras, vice-presidentes, presidentes e presidentes de conselhos de 

administração. Também se recomenda a utilização de amostra incluindo empresas de outros 

setores além de TIC, e a inclusão de homens, com o intuito de realizar comparações entre 

setores e entre gêneros. 

Espera-se que este trabalho contribua para o desenvolvimento de novos estudos, pois é 

necessário aprofundar o conhecimento sobre as atitudes com relação ao teto de vidro, tanto 

para as organizações como para a sociedade. 
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ANEXO A 

 

Itens do instrumento Career Pathways Survey (CPS) na língua original: 

 

Nº Itens Originais Fatores Observação 

1 Women face no barriers to promotions in most organizations Negação 
 

2 
Women prefer a balanced life more than gaining highly paid 

careers 
Aceitação 

 

3 
Networking is a smart way for women to increase the chances of 

career success 
Resiliência 

 

4 Talented women are able to overcome sexist discrimination Negação 
 

5 
Smart women avoid careers that involve intense competition 

with colleagues 
Resignação 

 

6 Women are capable of making critical leadership decisions Resiliência 
 

7 
Women who have a strong commitment to their careers can go 

right to the top 
Negação 

 

8 
Jealousy from co-workers prevents women from seeking 

promotions 
Resignação 

 

9 
Women and men have to overcome the same problems at the 

workplace 
Negação 

 

10 
Even women with many skills and qualifications fail to be 

recognized for promotions 
Negação 

Ordem 

Reversa 

11 Women leaders are seldom given full credit for their successes Negação 
Ordem 

Reversa 

12 Women have the same desire for power as men do Aceitação 
Ordem 

Reversa 

13 Women have reached the top in all areas of business and politics Negação 
 

14 
Women commonly reject career advancement as they are keener 

to maintain a role raising children 
Aceitação 

 

15 
Women in senior positions face frequent putdowns of being too 

soft or too hard 
Negação 

Ordem 

Reversa 

16 
The support of a mentor greatly increases the success of a 

woman in any organization 
Resiliência 

 

17 
If women achieve promotions, they might be accused of offering 

sexual favors 
Resignação 

 

18 Women are just as ambitious in their careers as men Aceitação 
Ordem 

Reversa 

19 
Women are more likely to be hurt than men when they take big 

risks necessary for corporate success 
Resignação 
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Nº Itens Originais Fatores Observação 

20 
A supportive spouse/partner or close friend makes it easier for a 

woman to achieve success in her career 
Resiliência 

 

21 Women are less concerned about promotions than men are Aceitação 
 

22 
Motherhood is more important to most women than career 

development 
Aceitação 

 

23 
Daughters of successful mothers are inspired to overcome sexist 

hurdles 
Resiliência 

 

24 Women's nurturing skills help them to be successful leaders Resiliência 
 

25 
Women leaders suffer more emotional pain than men when there 

is a crisis within their teams 
Resignação 

 

26 Women have the strength to overcome discrimination Resiliência 
 

27 Women reject the need to work incredibly long hours Aceitação 
 

28 Women starting careers today will face sexist barriers Negação 
Ordem 

Reversa 

29 
Women believe they have to make too many compromises to 

gain highly paid positions 
Resignação 

 

30 
Successful organizations seek and want to retain talented female 

staff 
Resiliência 

 

31 
Higher education qualifications will help women overcome 

discrimination 
Resiliência 

 

32 Even very successful women can quickly lose their confidence Resignação 
 

33 
Women know that work does not provide the best source of 

happiness in life 
Resignação 

 

34 
Women executives are very uncomfortable when they have to 

criticize members of their teams 
Resignação 

 

35 Being in the limelight creates many problems for women Resignação 
 

36 
The more women seek senior positions, the easier it will be for 

those who follow 
Resiliência 

 

37 
It will take decades for women to reach equality with men in 

high level management positions 
Negação 

Ordem 

Reversa 

38 
When women are given opportunities to lead they do effective 

jobs 
Resiliência 
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APÊNDICE A 

Validação Semântica – Resultado 

Item 1 
Na maioria das organizações, as mulheres não enfrentam barreiras para serem 

promovidas. 

Sugestões 

1. Na maioria das organizações, as mulheres enfrentam barreiras para serem 

promovidas. 

2. Retirar o "não" se possível, a negativa às vezes induz ao erro 

Comentário 
Retirando o "não" a resposta ficaria em ordem reversa e desta forma alteraria o sentido 

do item original em inglês e a sua classificação no fator. 

Item 1 Final 
Na maioria das organizações, as mulheres não enfrentam barreiras para serem 

promovidas. 

  Item 2 As mulheres preferem uma vida equilibrada a ter carreiras altamente remuneradas. 

Sugestões 

1. As mulheres preferem uma vida equilibrada à remuneração elevada. 

2. As mulheres preferem uma vida familiar equilibrada a ter carreiras altamente 

remuneradas. 

3. O que é ter uma vida equilibrada? 

4. Será que “uma vida equilibrada” não é muito amplo? Digo, cada um tem seu 

conceito de vida equilibrada. 

Comentário 
Como a expressão "vida equilibrada" gerou uma série de dúvidas, optou-se por 

especificar que se trata de vida equilibrada entre família e trabalho. 

Item 2 Final 
As mulheres preferem uma vida equilibrada entre família e trabalho a ter carreiras 

altamente remuneradas 

  
Item 14 

As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira porque estão mais dispostas a 

manter o papel na criação dos filhos. 

Sugestões 

1. As mulheres, em geral, evitam o avanço. 

2. As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira porque estão dispostas a 

manter seu papel na criação dos filhos. 

3. O termo "em geral" pode gerar certa ambiguidade na resposta, tendência a 

responder o neutro 

Comentário 
Foi acatada a sugestão 2 por trazer maior clareza, sem alterar de forma significante o 

sentido do original traduzido do inglês. 

Item 14 Final 
As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira porque estão mais dispostas a 

manter o seu papel na criação dos filhos. 

  
Item 15 

Mulheres em altas posições enfrentam frequentes críticas por serem muito brandas ou 

muito duras. 

Sugestões 
1. Brandas = permissivas; flexíveis. 

2. Mulheres em altas posições enfrentam frequentes críticas. 

Comentário 
O item foi mantido na forma original, pois as sugestões não acrescentaram um 

aumento significativo na clareza. 
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Item 15 Final 
Mulheres em altas posições enfrentam frequentes críticas por serem muito brandas ou 

muito duras. 

  
Item 16 

O apoio de um mentor realmente ajuda no sucesso de uma mulher em qualquer 

organização. 

Sugestões 1. O apoio de um mentor ajuda no sucesso de uma mulher em qualquer organização. 

Comentário 
Mesmo com 92% dos especialistas avaliando esse item com escore acima de 8, a 

sugestão foi acatada por dar mais clareza. 

Item 16 Final O apoio de um mentor ajuda no sucesso de uma mulher em qualquer organização. 

  
Item 19 

As mulheres são mais propensas a se magoar quando assumem grandes riscos 

considerados necessários para o sucesso corporativo, comparadas aos homens. 

Sugestões 

1. Ao compararmos homens e mulheres, podemos assumir que as mulheres são mais 

propensas a se magoar quando assumem grandes riscos considerados necessários para 

o sucesso corporativo. 

2. As mulheres são mais propensas a se magoar quando assumem grandes riscos 

considerados necessários para o sucesso corporativo, comparadas aos homens. 

3. As mulheres são mais propensas a se magoar, quando assumem riscos considerados 

necessários para o sucesso corporativo, comparadas aos homens. 

4. Trocar "de se magoarem" por "a reagirem emocionalmente" 

Comentário 
Avaliando a sugestões, chegou-se a uma alternativa final que trouxe maior clareza sem 

trazer mudanças ao sentido geral do item. 

Item 19 Final 
Comparadas aos homens, as mulheres são mais propensas a se magoar quando 

assumem grandes riscos considerados necessários para o sucesso corporativo. 

  Item 24 As habilidades de cuidado das mulheres as ajudam a serem líderes bem-sucedidos. 

Sugestões 

1. A habilidade das mulheres em cuidar de outras pessoas as ajudam a serem líderes 

bem-sucedidos. 

2. Trocar "de cuidado" por "de serem cuidadosas" 

Comentário 
Avaliando a sugestões chegou-se a uma alternativa final que trouxe maior clareza sem 

trazer mudanças ao sentido geral do item. 

Item 24 Final As habilidades de cuidado das mulheres ajudam-nas a serem líderes bem-sucedidos. 

  Item 28 Mulheres que começam a trabalhar hoje enfrentarão barreiras sexistas. 

Sugestões 

1. Incluir vírgula = a trabalhar hoje, enfrentarão 

2. Mulheres que estão no início de suas carreiras profissionais enfrentarão barreiras 

sexistas. 

3. Trocar "barreiras sexistas" por "barreira de sexo" 

Comentário 

Mesmo com 85% dos especialistas avaliando esse item com escore acima de 8, 

utilizou-se uma adaptação da sugestão 2 por trazer maior clareza, sem causar mudança 

ao sentido geral do item. 

Item 28 Final Mulheres no início de suas carreiras enfrentarão barreiras sexistas. 
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APÊNDICE B 

 

Versão Final dos itens do instrumento Career Pathways Survey (CPS): 

 

Nº Itens Finais Fatores Observação 

1 
Na maioria das organizações, as mulheres não enfrentam 

barreiras para serem promovidas. 
Negação  Eliminado 

2 
As mulheres preferem uma vida equilibrada entre família e 

trabalho a ter carreiras altamente remuneradas. 
Aceitação   

3 
Fazer "networking" é uma forma eficiente para as mulheres 

aumentarem suas chances de sucesso na carreira. 
Resiliência  Eliminado 

4 Mulheres competentes superam discriminações sexistas. Negação  Eliminado 

5 
Mulheres inteligentes evitam carreiras que envolvam intensa 

competição com colegas de trabalho. 
Resignação  Eliminado 

6 
As mulheres são capazes de tomar decisões críticas de 

liderança. 
Resiliência  Eliminado 

7 
As mulheres que têm um forte compromisso com suas carreiras 

têm mais facilidade de atingir o topo da organização. 
Negação  Eliminado 

8 
O ciúme de colegas de trabalho inibe as mulheres de buscarem 

promoções. 
Resignação   

9 
Mulheres e homens têm de superar os mesmos problemas no 

ambiente de trabalho. 
Negação  Eliminado 

10 
Mesmo as mulheres com muitas competências e qualificações 

não conseguem ser reconhecidas para promoções. 
Negação 

Ordem 

Reversa 

11 
As mulheres líderes raramente recebem total credibilidade 

pelos seus sucessos. 
Negação 

Ordem 

Reversa 

12 As mulheres têm o mesmo desejo por poder que os homens. Aceitação 

Ordem 

Reversa 

Eliminado 

13 As mulheres atingiram o topo em todas as áreas de negócio. Negação  Eliminado 

14 
As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira porque 

estão mais dispostas a manter o seu papel na criação dos filhos. 
Aceitação   

15 
Mulheres em altas posições enfrentam frequentes críticas por 

serem muito brandas ou muito duras. 
Negação 

Ordem 

Reversa 

16 
O apoio de um mentor ajuda no sucesso de uma mulher em 

qualquer organização. 
Resiliência  Eliminado 

17 
Se as mulheres conseguem ser promovidas, elas podem ser 

acusadas de utilizar seu charme feminino. 
Resignação  Eliminado 

18 
As mulheres são tão ambiciosas em suas carreiras quanto os 

homens. 
Aceitação 

Ordem 

Reversa 

Eliminado 

19 

Comparadas aos homens, as mulheres são mais propensas a se 

magoar quando assumem grandes riscos considerados 

necessários para o sucesso corporativo. 

Resignação   
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Nº Itens Finais Fatores Observação 

20 
Um cônjuge/parceiro apoiador, ou um amigo próximo, facilita 

que as mulheres alcancem o sucesso em suas carreiras. 
Resiliência  Eliminado 

21 
As mulheres se preocupam menos em serem promovidas do 

que os homens. 
Aceitação   

22 
Para a maioria das mulheres, a maternidade é mais importante 

do que o desenvolvimento da carreira. 
Aceitação   

23 
Filhas de mães bem-sucedidas se inspiram nelas para superar 

barreiras sexistas. 
Resiliência   

24 
As habilidades de cuidado das mulheres ajudam-nas a serem 

líderes bem-sucedidos. 
Resiliência   

25 
As mulheres líderes sofrem mais emocionalmente do que os 

homens, quando há uma crise em suas equipes. 
Resignação   

26 As mulheres têm força para superar discriminação. Resiliência   

27 
As mulheres não concordam com a necessidade de trabalhar 

por períodos extremamente longos. 
Aceitação  Eliminado 

28 
Mulheres no início de suas carreiras enfrentarão barreiras 

sexistas. 
Negação 

Ordem 

Reversa 

29 
As mulheres acreditam que precisam assumir muitos 

compromissos para ganhar posições altamente remuneradas. 
Resignação  Eliminado 

30 
As organizações bem-sucedidas procuram e querem reter 

mulheres talentosas. 
Resiliência  Eliminado 

31 
A formação em ensino superior ajudará as mulheres a 

superarem a discriminação. 
Resiliência   

32 
Mesmo mulheres muito bem-sucedidas podem rapidamente 

perder a confiança em si mesmas. 
Resignação  Eliminado 

33 
As mulheres sabem que o trabalho não é a melhor fonte de 

felicidade na vida. 
Resignação  Eliminado 

34 
Mulheres executivas se sentem muito desconfortáveis quando 

têm de criticar algum membro de suas equipes. 
Resignação   

35 
Estar no foco das atenções gera muitos problemas para as 

mulheres. 
Resignação   

36 
Quanto mais as mulheres buscarem posições altas, mais fácil 

será para aquelas que vierem depois. 
Resiliência  Eliminado 

37 
Levará décadas para que as mulheres alcancem igualdade em 

posições de alto nível de gestão, em relação aos homens. 
Negação 

Ordem 

Reversa 

38 
Quando as mulheres têm oportunidades de liderar, elas realizam 

um bom trabalho. 
Resiliência  Eliminado 
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APÊNDICE C 

 

Versão final do questionário aplicado nesta pesquisa. 

Estou cursando Mestrado em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e estou realizando uma pesquisa quantitativa com o objetivo de analisar os 

desafios enfrentados pelas mulheres que atuam no setor de Tecnologia de Informação e 

Comunicação (TIC) no Brasil. 

 

Diante disso, obtive a autorização do setor de Recursos Humanos da empresa para aplicar um 

questionário no Brasil. Assim, gostaria de convidá-la a participar desta pesquisa acadêmica, 

que se destina às mulheres que trabalham em empresas do setor de TIC.  

 

O preenchimento do questionário deve levar cerca de 10 minutos. Gostaria de ressaltar que 

você não precisa se identificar e que as suas respostas serão analisadas de forma agrupada 

(junto com os demais respondentes), não sendo possível identificar as respostas individuais, 

ou seja, a participação é anônima. Todas as informações serão tratadas de forma confidencial. 

 

Sua participação é voluntária e você poderá desistir a qualquer momento e etapa do 

questionário. 

 

Estou disponível para esclarecer qualquer dúvida: andreia.cardoso@gmail.com ou (11) 

98338.9193. 

 

Muito obrigada pela importante contribuição. 

 

Ao assinalar a opção “aceito participar”, a seguir, você atesta sua anuência com esta pesquisa, 

declarando que compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada, conforme 

descrição aqui efetuada. 

 

(  ) Sim, aceito participar. 

(  ) Não, não aceito participar 

 

Nesta seção solicitamos, por favor, responder algumas questões que ajudarão na análise 

demográfica e estatística desta pesquisa. 

 

1. A área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) inclui funções relacionadas à 

“Entrega ou Venda de Serviços ou Produtos de Tecnologia de Informação ou Comunicação”. 

Consequentemente, as áreas que incluem funções relacionadas a Finanças, Recursos humanos, 

Suporte Administrativo, Compras, Estratégia, Marketing e Comunicação, Segurança, 

Logística, Gestão de edifícios (facilities management), Jurídica, Gestão Comercial e outras 

não serão tratadas nesta pesquisa como áreas de TIC. Considerando essa definição, você 

trabalha na área de Tecnologia da Informação e Comunicação? 

 

(  ) Sim, trabalho em área de Tecnologia de Informação e Comunicação. 

(  ) Não, não trabalho em área de Tecnologia de Informação e Comunicação. 

 

2. Qual seu nível de escolaridade? 
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(  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto. 

(  ) Ensino Superior Completo. 

(  ) Pós-graduação (Especialização, MBA) Incompleto 

(  ) Pós-graduação (Especialização, MBA) Completo 

(  ) Mestrado Incompleto 

(  ) Mestrado Completo 

(  ) Doutorado Incompleto 

(  ) Doutorado Completo 

 

3. Qual a sua área de formação acadêmica? 

 

(  ) Ciências exatas e da terra 

(  ) Ciências biológicas 

(  ) Engenharias 

(  ) Ciências da saúde 

(  ) Ciências agrárias 

(  ) Ciências sociais aplicadas 

(  ) Ciências humanas 

(  ) Linguística, letras e artes 

 

4. Qual o nível hierárquico do cargo que você ocupa atualmente? 

 

(  ) Analista/Assistente 

(  ) Coordenação/Supervisão 

(  ) Gerência 

(  ) Diretoria 

(  ) Executivo 

 

5. Há quanto tempo você trabalha na sua função atual (em anos)? 

 

 

 

6. Você tem filhos(as)? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7. Quantos filhos(as) você tem? 

 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) Mais do que 2 

 

8. Qual a idade do seu filho(a)? (Caso a resposta tenha sido “1” na questão 8) 

 

 

 

9. Qual a idade do(a) primeiro(a) filho(a)? (Caso a resposta tenha sido “2” na questão 8) 
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10. Qual a idade do(a) segundo(a) filho(a)? (Caso a resposta tenha sido “2” na questão 8) 

 

 

 

11. Qual a idade do(a) filho(a) mais novo(a)? (Caso a resposta tenha sido, “Mais do que 2” na 

questão 8) 

 

 

 

12. Qual a idade do(a) filho( a) mais velho(a)? (Caso a resposta tenha sido, “Mais do que 2” 

na questão 8) 

 

 

 

13. Qual a sua idade? 

 

 

 

14. Você tem uma relação amorosa que você considera estável (uma pessoa com quem você 

divide moradia)? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

15. Qual é a proporção de homens e mulheres no seu grupo de trabalho principal? Entende-se 

grupo de trabalho principal aquele em que você atua na maior parte de seu tempo. 

 

(  ) Predominantemente por homens (80% homens - 20% mulheres). 

(  ) Moderadamente por homens (60% homens – 40% mulheres). 

(  ) Heterogêneo (50% homens – 50% mulheres) 

(  ) Moderadamente por mulheres (60% mulheres – 40% homens) 

(  ) Predominantemente por mulheres (80% mulheres - 20% homens) 

 

Nesta seção lhe serão apresentadas algumas afirmações. Ao ler um item, antes de responder, 

pense se, de forma geral, você tende a concordar ou discordar com a afirmação. Depois pense 

na intensidade da concordância ou da discordância (por exemplo, totalmente, parcialmente ou 

pouco). Caso não tenha certeza se concorda ou discorda, responda a opção não concordo e 

nem discordo. 

 

16. Na maioria das organizações, as mulheres não enfrentam barreiras para serem 

promovidas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 
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(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

17. As mulheres preferem uma vida equilibrada entre família e trabalho a ter carreiras 

altamente remuneradas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

18. Fazer "networking" é uma forma eficiente para as mulheres aumentarem suas chances de 

sucesso na carreira. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

19. Mulheres competentes superam discriminações sexistas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

 

20. Mulheres inteligentes evitam carreiras que envolvam intensa competição com colegas de 

trabalho. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

  

21. As mulheres são capazes de tomar decisões críticas de liderança. 

 

(  ) Concordo totalmente 
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(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

22. As mulheres que têm um forte compromisso com suas carreiras têm mais facilidade de 

atingir o topo da organização. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

23. O ciúme de colegas de trabalho inibe as mulheres de buscarem promoções. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

24. Mulheres e homens têm de superar os mesmos problemas no ambiente de trabalho. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

25. Mesmo as mulheres com muitas competências e qualificações não conseguem ser 

reconhecidas para promoções. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 
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26. As mulheres líderes raramente recebem total credibilidade pelos seus sucessos. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

27. As mulheres têm o mesmo desejo por poder que os homens. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

28. As mulheres atingiram o topo em todas as áreas de negócio. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

29. As mulheres, em geral, rejeitam o avanço na carreira porque estão mais dispostas a manter 

o seu papel na criação dos filhos. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

30. Mulheres em altas posições enfrentam frequentes críticas por serem muito brandas ou 

muito duras. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 
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(  ) Discordo totalmente 

 

31. O apoio de um mentor ajuda no sucesso de uma mulher em qualquer organização. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

32. Se as mulheres conseguem ser promovidas, elas podem ser acusadas de utilizar seu 

charme feminino. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

33. As mulheres são tão ambiciosas em suas carreiras quanto os homens. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

34. Comparadas aos homens, as mulheres são mais propensas a se magoar quando assumem 

grandes riscos considerados necessários para o sucesso corporativo. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

35. Um cônjuge/parceiro apoiador, ou um amigo próximo, facilita que as mulheres alcancem 

o sucesso em suas carreiras. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 
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(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

36. As mulheres se preocupam menos em serem promovidas do que os homens. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

37. Para a maioria das mulheres, a maternidade é mais importante do que o desenvolvimento 

da carreira. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

38. Filhas de mães bem-sucedidas se inspiram nelas para superar barreiras sexistas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

39. As habilidades de cuidado das mulheres ajudam-nas a serem líderes bem-sucedidos. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

40. As mulheres líderes sofrem mais emocionalmente do que os homens, quando há uma crise 

em suas equipes. 

 

(  ) Concordo totalmente 
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(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

41. As mulheres têm força para superar discriminação. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

42. As mulheres não concordam com a necessidade de trabalhar por períodos extremamente 

longos. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

43. Mulheres no início de suas carreiras enfrentarão barreiras sexistas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

 

44. As mulheres acreditam que precisam assumir muitos compromissos para ganhar posições 

altamente remuneradas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 
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45. As organizações bem-sucedidas procuram e querem reter mulheres talentosas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

46. A formação em ensino superior ajudará as mulheres a superarem a discriminação. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

47. Mesmo mulheres muito bem-sucedidas podem rapidamente perder a confiança em si 

mesmas. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

48. As mulheres sabem que o trabalho não é a melhor fonte de felicidade na vida. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

49. Mulheres executivas se sentem muito desconfortáveis quando têm de criticar algum 

membro de suas equipes. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 
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(  ) Discordo totalmente 

 

50. Estar no foco das atenções gera muitos problemas para as mulheres. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

51. Quanto mais as mulheres buscarem posições altas, mais fácil será para aquelas que vierem 

depois. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

52. Levará décadas para que as mulheres alcancem igualdade em posições de alto nível de 

gestão, em relação aos homens. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

53. Quando as mulheres têm oportunidades de liderar, elas realizam um bom trabalho. 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Concordo pouco 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Discordo pouco 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

54. Chegamos ao final desta pesquisa, muito obrigada pela sua participação! Caso deseje fazer 

algum comentário pode utilizar o campo abaixo. 
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APÊNDICE D 

 

Análise de regressão múltipla para a variável dependente ‘aceitação’ e as variáveis independentes 

‘grupo de trabalho predominantemente masculino’, ‘atuação em área de TIC’ e ‘formação acadêmica 

em área de TIC’. 
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APÊNDICE E 

 

Análise de regressão múltipla para a variável dependente ‘negação’ e as variáveis independentes 

‘grupo de trabalho predominantemente masculino’, ‘atuação em área de TIC’ e ‘formação acadêmica 

em área de TIC’. 
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APÊNDICE F 

 

Análise de regressão múltipla para a variável dependente ‘resignação’ e as variáveis independentes 

‘grupo de trabalho predominantemente masculino’, ‘atuação em área de TIC’ e ‘formação acadêmica 

em área de TIC’. 
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APÊNDICE G 

 

Análise de regressão múltipla para a variável dependente ‘resiliência’ e as variáveis independentes 

‘grupo de trabalho predominantemente masculino’, ‘atuação em área de TIC’ e ‘formação acadêmica 

em área de TIC’. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


