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Resumo 

Este estudo pretende analisar a interação dos efeitos “backlash” e “glass cliff” na 

escolha de mulheres líderes. Tendo por base os estudos realizados por Rudman e Glick 

(1999), o “backlash” postula que os indivíduos com características consistentes com o 

seu estereótipo de género tendem a ser melhor avaliados e, consequentemente, mais 

vezes escolhidos para cargos de liderança do que os indivíduos com características 

inconsistentes. Por outro lado, Ryan e Haslam (2005) afirmam que, quando a situação 

da empresa é precária, há uma tendência para se escolher mais mulheres do que homens. 

Observa-se, então, uma situação de “dupla perda”: quando o seu comportamento vai de 

encontro ao estereótipo feminino, então não é adequada para liderar; por outro lado, 

quando o seu comportamento é consistente com o estereótipo de líder, então não tem o 

comportamento adequado de uma mulher, sendo as mulheres “presas por ter cão e 

presas por não ter”. 

Participaram neste estudo um total de 86 estudantes universitários, 62 do sexo 

feminino e 21 do sexo masculino, utilizando-se um plano experimental misto, de 2 

(Situação da Empresa: Declínio vs. Ascensão) x 2 (Género do Candidato: Masculino vs. 

Feminino) [x2 (Consistência com o Estereótipo: Consistente vs. Inconsistente)]. 

As hipóteses correspondentes aos efeitos referidos acima não foram 

confirmadas. Considera-se que as características da amostra, que são diferentes da 

maior parte das organizações, potenciaram resultados inconsistentes com resultados de 

estudos anteriores. Propõe-se uma reflexão sobre a interação destes efeitos e a sua 

influência na sociedade contemporânea, nomeadamente na população de estudantes 

universitários. 
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Abstract 

This study aims to analyze the interaction between the “backlash” e “glass cliff” 

effects regarding the choice of leaders who are women. Based on the studies carried out 

by Rudman and Glick (1999), the “backlash” effect assumes that the individuals with 

features that are consistent with their stereotype of gender tend to be better evaluated 

and, consequently, are chosen for leadership roles more often than individuals with 

inconsistent features. On the other hand, Ryan and Haslam (2005) claim that, when the 

company is in a precarious situation, there is a trend for women to be chosen more often 

than men. Therefore, there is a “double loss” situation: when her behavior is similar to 

the feminine stereotype, then she is not fit for leadership; on the other hand, when her 

behavior is consistent with the leader stereotype, that behavior is not adequate for a 

woman, causing the women to be “arrested for having a dog and arrested for not having 

one”. 

There were 86 college students who have participated in this study, 62 were 

female and 21 male, using and experimental mixed plan, of 2 (Company Situation: 

Decline vs Rise) x 2 (Candidate Gender: Male vs Female) [x2 (Stereotype Consistency: 

Consistent vs Inconsistent)]. 

The hypotheses relative to the effects referred above were not confirmed. It i 

considered that the sample features, which are different from most organizations, have 

demonstrated inconsistent results with others from previous studies. It is proposed a 

reflection about the interaction of these effects and their influence on the contemporary 

society, especially regarding the university students population.   
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Capítulo I - As Mulheres e a Liderança 

 

As mulheres têm feito progressos notáveis no que toca a alcançar os mesmos 

direitos do que os homens, sendo que atualmente existem diversas mulheres a ocupar 

cargos de grande relevo nas empresas, apesar de ser mais frequente em organizações 

tipicamente femininas. Continuam a ser uma minoria na ocupação de altos cargos de 

liderança, mesmo quando demonstram ter mais competências “O fosso entre a 

proporção de mulheres com treino e formação profissional adequados e aquelas que 

atingem posições de proeminência nas organizações é elevado” (Nogueira, 2006). De 

acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, em Portugal, as mulheres 

encontram-se em maioria entre os trabalhadores administrativos (65,7%), dos serviços 

pessoais, de proteção e segurança, vendedores (64,4%) e de atividades intelectuais e 

científicas (59,2%). Porém, apenas 35,9% dos representantes do poder legislativo e de 

órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos são mulheres (CIG, 2018).  

Segundo o Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões (2009), “o diferencial médio nas 

taxas de emprego de homens e mulheres está a diminuir (…) No entanto, se 

compararmos a taxa de emprego das mulheres e dos homens com filhos menores de 12 

anos a cargo, esta diferença quase duplica. (…) Do mesmo modo, quando há filhos, a 

taxa de emprego das mulheres diminui de 12,4 pontos percentuais, mas aumenta de 7,3 

pontos no caso dos homens, o que reflete as desigualdades na partilha de 

responsabilidades de cuidados e a falta de estruturas de acolhimento de crianças e de 

políticas de conciliação da vida familiar e profissional”, demonstrando que as mulheres, 

no mundo do trabalho, defrontam mais desafios do que os homens. 

Em Portugal, assistiu-se à evolução do papel da mulher e à sua crescente 

participação na sociedade, por exemplo: em 1974, as mulheres puderam, pela primeira 

vez, votar e ser eleitas; em 1976, os maridos perderam o direito legal de abrir a 

correspondência das esposas; e, em 1978, aquando da revisão do código civil, a decisão 

da residência do casal deixou de ser apenas do homem, para passar a ser dos dois. Ao 

nível da educação também houve grandes mudanças; se em 1970, a percentagem de 

homens licenciados era três vezes superior à das mulheres, em 2011, a percentagem de 
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mulheres licenciadas (16,9%) ultrapassou a dos homens (12,4%). Ao nível do trabalho, 

só a partir de 1978 é que as mulheres puderam exercer uma profissão livremente sem o 

consentimento do cônjuge. Atualmente, Portugal é um dos países da União Europeia 

com maior participação das mulheres no mundo do trabalho (CIG, 2018).  

Segundo Amâncio (1989), apesar de se observar uma mudança estrutural 

caracterizada pela chegada das mulheres ao mundo organizacional, não significa que 

houve uma mudança na sua condição social. Isto explica o facto da discriminação das 

mulheres no trabalho persistir, apesar da evolução do seu papel na sociedade e das 

revoltas sociais que daí surgiram (Nogueira, 2006).  

Para além disto, apesar da elevada taxa de atividade feminina, Portugal chegou a 

ser classificado como o país da União Europeia em que os homens menos apoiam as 

mulheres nas tarefas domésticas (Perista, 1999), o que se reflete em mais obstáculos 

para as mulheres, na medida em que se torna mais difícil a conciliação entre a vida 

profissional e a vida pessoal. Um estudo realizado pelo Centro de Estudos para a 

Intervenção Social, em 2016, sobre o uso do tempo de homens e mulheres em Portugal, 

demonstra que as mulheres usufruem de mais 1 hora e 45 minutos, por dia, em trabalho 

não pago, o que significa que continuam a despender de mais tempo do que os homens 

para as tarefas domésticas e de cuidado (Perista, 2002; 2016). 

O Boletim Estatístico, relativo ao ano de 2017, sobre a Igualdade de Género em 

Portugal, elaborado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 

revela que a percentagem de mulheres a trabalhar em tempo parcial é superior à dos 

homens, o que pode ser explicado pela “persistência de representações sociais 

tradicionais e na assimetria na partilha de responsabilidades e tarefas entre homens e 

mulheres” (CIG, 2017). Relativamente, ao poder e tomada de decisão, observa-se em 

Portugal um aumento da participação das mulheres na composição inicial dos 

Governos; porém em 2013, dos 308 Presidentes da Câmara existentes apenas 23 são 

mulheres (CIG, 2017).  

Relativamente às remunerações, as desigualdades mantêm-se: segundo o 

Boletim Estatístico, relativo a abril de 2018, elaborado pelo Gabinete de Estratégia e 

Planeamento (GEP), a remuneração média mensal dos homens é de 1.038,4€, enquanto 

a remuneração média mensal das mulheres é de 860,3€. Constata-se, ainda, que a 
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diferença entre os salários de homens e mulheres está fortemente associado ao nível de 

qualificação, isto é, à medida que o nível de qualificação aumenta, maior é a diferença 

entre os salários (GEP, 2018). Esta diferença é particularmente visíveis em cargos 

elevados, por exemplo, o diferencial salarial de professores qualificados é de 10,4%, 

enquanto o diferencial salarial de quadros superiores é 26,4% (CIC, 2017).  

As informações estatísticas apresentadas e as consequentes conclusões dos 

relatórios são uma evidência que a desigualdade de género persiste na sociedade 

contemporânea. Porém, se hoje em dia se pode considerar que as mulheres têm, 

praticamente, os mesmo direitos legais do que os homens, não se pode dizer o mesmo 

em relação aos privilégios. Os homens continuam a usufruir de um estatuto, que é um 

legado cultural, que os coloca à frente das mulheres em diversos setores, nomeadamente 

nas posições de liderança. 
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Capítulo II – Razões para a Sub-representação das Mulheres nos Cargos de 

Liderança 

 

1. Razões para a Discriminação: ser mulher é incompatível com ser líder? 

 Há evidências de que parece existir uma incompatibilidade entre ser 

mulher e ser líder. Schein (1975) realizou um estudo em que apresentava aos 

participantes uma série de características gerais e estes tinham de classificar cada 

palavra como sendo uma característica típica de homens em geral, de mulheres em geral 

ou de gestores de sucesso. Constatou que gestores de sucesso possuíam características, 

geralmente, mais comuns nos homens do que nas mulheres. Para além disso, verificou 

que, devido à similaridade entre as características de gestores de sucesso e as 

características dos homens em geral, há uma tendência para estes serem escolhidos ou 

promovidos para um cargo de gestão (Schein, 1973; 1975).   

A discriminação de género no local de trabalho é explicada por teorias implícitas 

que relacionam o género e a liderança. Estas teorias sugerem que na base das atitudes 

discriminatórias contra mulheres que assumem cargos de chefia, está a ideia de que ser 

líder é incompatível com ser mulher, considerando-se o estereótipo existente que 

associa a liderança à masculinidade o maior obstáculo (Antal e Izreali, 1993).  

Segundo Eagly e Karau (2002) a incongruência entre o significado de ser mulher 

e o significado de ser líder pode prejudicar as mulheres de duas formas, isto é, pode 

provocar avaliações menos favoráveis, em comparação com os homens, acerca do 

potencial para assumirem papéis de liderança e, por outro lado, avaliações menos 

favoráveis sobre o comportamento de liderança de mulheres que já ocupem este cargo. 

Como consequência desta perceção incongruente surgem atitudes menos positivas para 

com as mulheres líderes e potenciais líderes. Para além disso, também dificulta o 

processo de se tornarem líderes e de obterem sucesso em papéis de liderança (Eagly e 

Karau, 2002).  

Há evidências de que os indivíduos avaliam as mulheres de um modo menos 

favorável em comparação com os homens, mesmo quando se comportam de forma 

equivalente (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992). Estudos realizados por Eagly e 

colaboradores (1992) demonstram que a discriminação de mulheres em cargos de 
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liderança é maior em circunstâncias específicas. Concluíram que as mulheres líderes são 

avaliadas de forma menos favorável do que os homens quando o estilo de liderança é 

tipicamente masculino, nomeadamente quando o estilo é autocrático ou assertivo. Para 

além disso, também concluíram que as mulheres são melhor avaliadas quando assumem 

cargos tipicamente masculinos e quando os avaliadores são homens. Estes autores 

também demonstraram que um líder homem que se comporte de modo assertivo tem o 

comportamento expectável para um líder, enquanto uma mulher líder se comporte da 

mesma maneira é considerada demasiado dura e insistente.  

2. O efeito “Backlash” 

Relativamente aos papéis de liderança, Rudman e Phelan (2008) afirmam que, 

socialmente, as mulheres apresentam características comunais, no sentido de serem 

percebidas como mais dependentes e cuidadoras, enquanto os homens apresentam 

características agênticas, isto é, mais focados nas tarefas, na ação. Estes estereótipos 

influenciam a contratação e promoção das mulheres, sendo que, muitas vezes, as 

mulheres são “forçadas” a apresentar um comportamento de liderança tipicamente 

masculino para serem consideradas tão competentes quanto os homens. Por outro lado, 

quando as mulheres apresentam um comportamento mais competitivo, assertivo e mais 

focado nas tarefas, consideram que estas apresentam poucas habilidades sociais, 

originando o efeito “backlash” (Rudman & Glick, 1999; Rudman & Phelan 2008). O 

fenómeno backlash postula que as mulheres e os homens que contrariam o estereótipo 

feminino e masculino, respetivamente, são mais rejeitados que os que o confirmam 

(Rudman & Glick, 1999; Phelan, Moss‐Racusin & Rudman, 2008; Rudman & Phelan 

2008; Phelan & Rudman, 2010).    

Um caso que ilustra este fenómeno é o de Ann Hopkins, uma gestora de topo a 

quem foi recusada uma parceria com uma empresa por não ser feminina o suficiente 

(Fiske, Bersoff, Borgida, Deaux & Heilman 1991). A empresa americana Price 

Waterhouse opôs-se à parceria com a gestora e acredita-se que os estereótipos de género 

estiveram na base desta decisão (Hopkins v. Price Waterhouse, 1990, citado por Fiske 

Bersoff, Borgida, Deaux & Heilman 1991).  

Como as características expectáveis num líder não coincidem com as 

características expectáveis numa mulher, as mulheres que exibirem um estilo de 



6 

 

liderança tipicamente masculino aumentam a perceção da sua competência, mas 

diminuem a perceção das suas habilidades interpessoais, sendo consideradas menos 

“simpáticas” do que os homens (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992). 

Rudman & Glick (2001) verificaram através dos seus estudos que mulheres 

agênticas eram classificadas como tendo menos habilidades sociais e agradabilidade, 

comparativamente com homens de estilo equivalente. Constataram que o “backlash” 

surge da relação entre as características agênticas e a dominância social, por exemplo, a 

agressividade e competitividade, que contraria o estereótipo feminino. Por outro lado, é 

possível que as mulheres consigam evitar o “backlash”, ao mostrarem características 

agênticas de competência, como independência e ambição, em vez de características 

agênticas de dominância. Consideram, ainda, a solução problemática, uma vez que seria 

necessário que as mulheres apresentassem uma parte das características agênticas 

(competência), mas não apresentarem a outra parte (dominância). 

3. A Importância do Contexto: um Bom Líder Depende da Situação? 

Segundo uma abordagem situacional da liderança, a eficácia de um líder 

depende não só do seu estilo e das características individuais, mas também do meio 

evolvente. A liderança numa organização pressupõe uma “interação complexa entre o 

líder e o ambiente social e organizacional” em que está inserido (Fiedler, 1996).  

Fiedler (1964) desenvolveu um modelo contingencial, cujo pressuposto assenta 

na ideia de que a eficácia de um grupo depende da compatibilidade entre o estilo do 

líder e o grau em que a situação é favorável ou desfavorável. Nos seus estudos, 

considera dois tipos de comportamentos que um líder pode assumir: orientação para a 

tarefa e orientação para as pessoas. A orientação para a tarefa aponta para o grau em que 

o líder estrutura e define o seu trabalho e o dos seus subordinados, enquanto a 

orientação para as pessoas relaciona-se com o modo como trata os seus subordinados, o 

grau em que os apoia e se preocupa com o seu bem-estar. Deste modo, criou o 

questionário LPC (least preferred co-worker), com o intuito de perceber se os 

indivíduos eram mais orientados para a tarefa ou para as pessoas, identificando, assim, o 

estilo de liderança.  

Depois de aplicação do LPC, Fiedler necessitou de definir a situações, para 

perceber quais contingências que se ajustavam ao estilo de liderança. Considerou três 



7 

 

dimensões situacionais: as relações entre o líder e os colaboradores, a estrutura da tarefa 

e a posição de poder do líder. Estas dimensões vão determinar a favorabilidade da 

situação, isto é, a situação vai ser mais favorável/ controlável quanto melhores forem as 

relações entres os colaboradores e o líder, quanto mais estruturada for a tarefa e quanto 

maior for o poder do líder. Ao combinar os estilos de líder com as três dimensões, 

obteve oito tipos de situações nas quais os líderes podem se encontrar. Concluiu que, 

em situações em que a favorabilidade é baixa ou elevado, é mais eficaz um líder 

orientado mais para a tarefa, enquanto em situações em que a favorabilidade é 

moderada, é mais eficaz um líder orientado mais para as pessoas (Fiedler, 1971; 1978; 

Langton, Robbins & Jugde, 2013).  

4. O “glass ceiling” e o “glass escalator” 

Ryan e Haslam (2005), que investigaram a discriminação de mulheres em 

posições de liderança, afirmam que as estas têm uma maior probabilidade de se 

depararem com um “glass ceiling” (teto de vidro), enquanto os homens se deparam um 

“glass escalator” (escada de vidro). O glass ceiling corresponde a uma espécie de 

barreira invisível que impede as mulheres e outras minorias de atingir posições elevadas 

dentro de uma organização. Trata-se de um conjunto de atitudes que, a partir de certo 

ponto, impede-as de ser promovidas. Por outro lado, o glass escalator diz respeito à 

tendência existente, nomeadamente em profissões consideradas tipicamente femininas, 

dos homens serem mais facilmente promovidos do que as mulheres (Ryan & Haslam, 

2005).  

5. Uma “encosta” escorregadia: o efeito “glass cliff” 

A escolha de um líder no contexto organizacional também pode estar associado 

à situação da própria organização, ou seja, as pessoas podem preferir um “tipo” de líder 

consoante a empresa esteja em crise ou num momento favorável.  

Ryan e Haslam (2005) defendem que o glass ceiling evoluiu para uma nova 

forma de preconceito, o glass cliff, que associa as posições de liderança ao elevado risco 

de fracasso da situação. Segundo estes autores, o glass cliff é uma forma de 

discriminação, que se reflete na tendência de as mulheres serem mais escolhidas para 

cargos de liderança quando o contexto é de crise. Aparentemente, quando a situação é 

de risco, as mulheres são as melhores no que toca a assumir a culpa e as consequências. 
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O “glass cliff” pode ser visto como uma manifestação de discriminação 

intergrupal, uma vez que os indivíduos que tomam as decisões são, normalmente, 

homens. Neste sentido, pode existir um certo favoritismo intergrupal em que se reserva 

as melhores posições (p.e. sem risco de fracasso) para os membros do endogrupo (Tajfel 

& Turner, 1979; Turner, Brown, & Tajfel, 1979), sobrando os “piores” cargos para as 

mulheres. 

Foram realizados vários estudos que demonstram experimentalmente o 

fenómeno da encosta de vidro. Nestes estudos pretenderam relacionar o género de um 

candidato (masculino vs. feminino) com a performance da empresa (declínio vs. 

ascensão), concluindo que existe uma tendência para colocar as mulheres em cargos de 

liderança quando a empresa está em crise, associando-as ao risco e ao fracasso. Por 

outro lado, concluíram que os homens são mais escolhidos para posições que não 

representam um risco elevado. Estes autores demonstraram a existência de uma relação 

entre a crise organizacional e a contratação de mulheres para cargos de chefia. Deste 

modo, pode-se considerar que quando uma empresa está em crise mais facilmente é 

escolhida uma mulher para liderar, pressupondo-se que estão já “condenadas” a falhar 

(Haslam & Ryan, 2008). 

Com o objetivo de encontrar evidências do “glass cliff”, foi realizado um estudo 

em que pretendia avaliar o desempenho de 100 empresas, antes e depois da contratação 

de mulheres para cargos de liderança. Os resultaram revelaram que durante uma fase de 

declínio no mercado de ações, as empresas que tinham contratado mulheres tinham mais 

tendência para ter um pior desempenho durante os cinco meses seguintes, do que as 

empresas que tinham contratado homens. No entanto, os autores questionam a relação 

de causalidade entre a contratação de mulheres e o fraco desempenho das empresas, 

defendendo que as mulheres são, muitas vezes, colocadas em posições de liderança, em 

circunstâncias de crise financeira ou declínio (Ryan & Haslam, 2005). Concluiu-se, 

então, que as mulheres são contratadas para cargos de liderança, mas deparam-se com 

um “glass cliff”, em que o cargo em questão é precário e a organização encontra-se num 

período problemático. 

Uma investigação levada a cabo por Haslam e Ryan (2008), que integra três 

estudos experimentais, com foco em diferentes grupos: gestores graduados (estudo 1), 

estudantes do secundário (estudo 2) e líderes de negócios (estudo 3). Foi pedido a cada 
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participante, de cada grupo, que elegesse um líder para uma organização hipotética, que 

podia estar num período de ascensão ou num período de declínio. Os resultados 

revelaram que os participantes escolheram mais candidatos mulheres, do que candidatos 

homens, quando a situação da empresa era de declínio. Estes estudos comprovam que o 

fenómeno do “glass cliff” não existe apenas nos dados estatísticos, podendo ser 

reproduzido em laboratório, em que as variáveis (p.e. características dos candidatos, 

natureza dos cargos) são controladas (Haslam & Ryan, 2008). 

6. A Teoria do Papel Social 

 A discriminação de género, em posições de liderança, pode ser explicada pela 

Teoria do Papel Social (Eagly, 1987). Segundo esta teoria, os estereótipos de género, ou 

o papel social de cada género, são criados através de crenças partilhadas acerca do 

comportamento adequado para cada sexo.  

Existe, por exemplo, a expetativa de que as mulheres devem ser amigáveis, 

emocionalmente expressivas e preocupada com as pessoas à sua volta; enquanto, os 

homens devem ser poderosos, competentes e assertivos. Isto provêm de estereótipos 

baseados nas diferenças entre os sexos, podendo estar na base de atitudes 

discriminatórias contra as mulheres, uma vez que as expetativas associadas ao papel 

social de líder podem não ser coerentes com as expetativas associadas ao papel social da 

mulher (Eagly & Steffen, 1984; Eagly, 1987).  

7. Duplo Estereótipo: “presas por ter cão e presas por não ter” 

Verifica-se que, muitas vezes, as mulheres encontram-se numa situação de dupla 

perda, isto é, se o seu comportamento vai de encontro ao estereótipo feminino, então 

não é adequada para liderar; por outro lado, se o seu comportamento é consistente com 

o estereótipo de líder, então não têm o comportamento adequado de uma mulher. Ao 

corromper algum destes estereótipos vão gerar-se avaliações negativas sobre a sua 

competência (Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992; Eagly & Karau, 2002; Ryan & 

Haslam, 2007). Para além disso, quando apresentam o estereótipo típico de uma mulher 

arriscam-se a cair num “glass cliff” (Ryan & Haslam, 2005; 2007; Haslam & Ryan 

2008), defrontando-se com situações problemáticas, que exigem mais capacidade de 

liderança e habilidades interpessoais. 
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Neste sentido, o objetivo deste estudo é combinar os dois fenómenos, o 

“backlash” e o “glass cliff”, de maneira a poder observar-se a situação de dupla perda 

em que as mulheres líderes, muitas vezes, se encontram.  
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Capítulo III – Estudo Empírico 

1. Objetivos 

O objetivo do estudo foi verificar se existem alterações do efeito glass cliff 

(tendência a escolher para liderar mais as mulheres do que os homens quando uma 

empresa está em declínio) quando se introduz a variável consistência/inconsistência dos 

alvos com os papéis de género referente ao efeito backlash. 

2. Hipóteses 

As hipóteses 1a e 1b basearam-se no efeito “glass cliff” - H1a: Quando uma 

empresa está em declínio, os indivíduos tendem a escolher mais para liderar mulheres 

do que homens; H1b: Quando uma empresa está em ascensão, os indivíduos tendem a 

escolher mais para liderar homens do que mulheres. 

A hipótese 2 baseou-se no efeito “backlash” - H2: Os indivíduos tendem a 

escolher para liderar homens e mulheres com comportamentos consistentes com os 

estereótipos de género. 

A hipótese 3, específica do presente estudo, é de que o efeito glass cliff 

(hipóteses 1a e 1b) só se verificará quando os alvos são consistentes com os estereótipos 

de género. 

3. Método 

 3.1. Amostra 

Participaram neste estudo um total de 86 estudantes universitários, sendo que 3 

foram excluídos da análise, porque não obedeceram aos critérios de preenchimento. Dos 

restantes sujeitos 62 do sexo feminino e 21 são do sexo masculino. A média da idade 

dos participantes é de 22.9 anos, DP = 4.47, variando entre os 18 e os 50 anos.  

3.2.Plano Experimental  

 Neste estudo foi utilizado um plano experimental misto, de 2 (Situação da 

Empresa: Declínio vs. Ascensão) x 2 (Género do Candidato: Masculino vs. Feminino) 

[x2 (Consistência com o Estereótipo: Consistente vs. Inconsistente)]. As variáveis 

“Situação da Empresa” e “Género do Candidato” constituem as duas variáveis inter-
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sujeitos do presente estudo, enquanto a variável “Consistência com o Estereótipo” é 

intra-sujeitos (ver Tabela 1). A distribuição dos participantes pelas diferentes condições 

experimentais foi aleatória. 

 

Tabela 1. Plano Experimental   

 

 

3.3.Procedimento 

 Foi construído um questionário através do Google Docs cujo link foi enviado via 

e-mail aos participantes. Antes de preencherem o questionário, era pedido aos 

participantes para lerem dois documentos que estavam anexados ao email, os quais 

continham as duas manipulações experimentais. Era pedido também que imaginassem 

ser o responsável de recrutamento e seleção de uma empresa que procura um candidato 

para o cargo de Diretor Financeiro, e que respondessem ao questionário nessa 

qualidade.  

Informou-se os participantes acerca do anonimato das suas respostas e que 

podiam desistir a qualquer momento. Após a recolha do número de respostas 

necessárias, foi feito o debriefing através de uma nota enviada aos participantes um 

 

 

Performance da empresa: 

Género do Candidato 

Masculino Feminino 

Inconsistente 

com o 

estereótipo 

Consistente 

com o 

estereótipo 

Inconsistente 

com o 

estereótipo 

Consistente 

com o 

estereótipo 

Declínio     

Ascensão     
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esclarecendo o objetivo real do estudo, uma vez que foi apresentado como sendo um 

estudo sobre as perceções de recrutamento e seleção.  

Os documentos com as manipulações experimentais variavam segundo as quatro 

condições inter-sujeitos (notícia declínio – candidatos masculinos; notícia ascensão – 

candidatos masculinos; notícia declínio – candidatos femininos; e, notícia ascensão – 

candidatos femininos). Com o intuito de distinguir as respostas (uma vez que o 

questionário era igual para todos), solicitou-se aos participantes que escrevessem no 

questionário online os códigos dos documentos anexos que haviam lido (notícia declínio 

– YDE1; notícia ascensão – YAS1; candidatos masculinos - AX1; candidatos femininos 

– AX3). 

3.4. Material  

O primeiro documento constava de uma notícia de jornal (anexo 1) criada para o 

efeito, que descrevia o estado da empresa, sendo que para metade dos participantes a 

notícia afirmava que a empresa se encontrava em declínio, e para a outra metade, a 

notícia afirmava que a empresa estava num período de ascensão.  

Já o segundo documento compreendia dois currículos (dois homens ou duas 

mulheres) equivalentes (anexo 2), exceto nas características pessoais dos candidatos: o 

primeiro exibia características consistentes com o estereótipo do seu género, e o 

segundo exibia características inconsistentes. Quer no caso dos currículos em que os 

candidatos eram dois homens querem quando os candidatos eram duas mulheres, o 

primeiro currículo apresentava características estereotípicas de um homem (p.e. 

competitivo, ambicioso, assertivo, independente) e o segundo, características 

estereotípicas de uma mulher (p.e. animado, cooperativo, educado, emotivo).  

O conjunto de características utilizado para descrever os diferentes candidatos, 

baseou-se num estudo realizado por Rudman (2012) que utilizou características 

agênticas estereotípicas dos homens (orientado para a carreira, capacidade de liderança, 

assertividade, independência, sentido de negócio, ambição, iniciativa, inteligência, 

elevada auto-estima e competitividade) e características comunais estereotípicas das 

mulheres (sensibilidade para as necessidade dos outros, boa disposição, entusiasmo, 

cooperação, amizade, educação e humildade) (Rudman et al., 2012).  
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3.5.Questionário  

 O questionário (anexo 3) continha 27 perguntas, sendo que em 26 delas os 

participantes tinham de responder através de uma escala tipo Likert de 7 pontos. As 

primeiras perguntas do questionário serviram para verificar se os participantes 

perceberam os documentos que lhes foram pedidos para analisar. Por exemplo, a 

questão “Em que medida avalia a fase em que a empresa se encontra?”, permitiu 

perceber se os participantes entenderam a notícia que relatava o estado da empresa e se 

a manipulação da variável “performance da empresa” foi eficaz. As questões sobre o 

género, o curso superior e a experiência profissional dos candidatos serviram para se 

perceber se os participantes tinham analisado os currículos adequadamente. As 

seguintes perguntas tiveram como objetivo constituir a avaliação dos candidatos 1 e 2: 

“Em que medida acha o candidato 1/candidato 2 competente em geral?”, “Em que 

medida o candidato 1/candidato 2 tem as competências necessárias para este cargo?”, 

“Em que medida acha o candidato 1/candidato 2 uma pessoa agradável?”, “Em que 

medida gostaria de conhecer melhor o candidato 1/candidato 2?”, “Em que medida se 

identifica com o candidato 1/candidato 2?”, “O candidato 1/candidato 2 seria pouco 

popular/muito popular entre os colegas?”, “O candidato 1/candidato 2 seria pouco aceite 

pela equipa/muito aceite pela equipa?”, “Acha que o candidato 1/candidato 2 seria mau 

líder/bom líder?” e “Em que medida escolheria entrevistar o candidato 1/candidato 2?”. 

Na última questão era pedido aos participantes para responder qual dos candidatos é que 

contratariam. 

  

4. Resultados 

4.1. Verificação das manipulações 

Foram excluídos três participantes da amostra por terem preenchido erradamente 

os códigos utilizados para o cruzamento dos dados da variável “performance da 

empresa” e género do “candidato”. Quanto aos restantes, verificou-se que estavam 

conscientes quer da situação da empresa quer do sexo dos candidatos. 

4.2. Situação da Empresa x Género do Candidato x Consistência com o 

Estereótipo 
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 Uma ANOVA mista da Situação da Empresa x Género do Candidato x 

Consistência com o Estereótipo, sendo este último fator intra-sujeitos, não revelou 

efeitos significativos de Performance da Empresa, F(1,79) < 1, e de Consistência com o  

Estereótipo, F(1,79) < 1, mas revelou um efeito significativo da variável Género do 

Candidato F(1,79)=4.03, p < .05. As candidatas femininas foram melhor avaliadas (M= 

5.46; DP=.60) do que os candidatos masculinos (M=5.20; DP=.54).  

 Tabela 2. Médias e desvios-padrão da avaliação dos/as candidatos/as por 

Género do/a candidato/a, Consistência com o estereótipo e Situação da empresa. 

 

Situação da 

Empresa 

Género do candidato 

Masculino Feminino 

Consistência com o 

estereótipo 

Consistência com o 

estereótipo 

Consistente Inconsistente Consistente Inconsistente 

Ascensão 
M 5.08 5.40 5.58 5.41 

DP 0.91 0.84 0.66 0.58 

Declínio 
M 5.08 5.25 5.42 5.42 

DP 0.72 0.47 0.67 0.87 

Subtotal 

(género x 

consistência) 

M 5.08 5.33 5.50 5.41 

DP 0.81 0.68 0.66 0.73 

Total 

(género) 

M 5.20 5.46 

DP 0.54 0.60 

 

Relativamente às interações, apenas a interação Género do Candidato x Consistência 

com o Estereótipo mostrou ser marginalmente significativa, F(1,79)=2.87, p < .10. 

Analisando a decomposição desta interação, observa-se que nos candidatos consistentes 

com o estereótipo a candidata feminina foi melhor avaliada (M=5.50, DP=0.66) que o 

masculino (M=5.08; DP= 0.81), t (81) = 2.59, p = .01. Quando eram inconsistentes com 

o estereótipo não houve diferenças significativas, t (81) < 1, contrariando assim a 

hipótese 2, relativa ao “backlash”.  
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A interação das duas variáveis inter-sujeitos, Situação da Empresa x Género do 

Candidato, não foi significativa, F(1,79) < 1, contrariando as hipóteses 1a e 1b relativas 

ao efeito glass cliff. 

Tendo em conta os resultados anteriores, a nossa hipótese 3 também não foi 

confirmada. 

 

5. Discussão 

5.1. Efeito “glass cliff”  

 Como referido acima, o fenómeno “glass cliff” traduz-se numa preferência para 

a contratação de mulheres para cargos de liderança considerados “arriscados”, devido à 

situação de crise da empresa. No presente estudo, não se verificou a existência do 

fenómeno, ou seja, o grupo de participantes que avaliou a situação da empresa em 

declínio, não teve tendência para contratar mais mulheres, do que homens, para o cargo 

de chefia.  

Um dos fatores que pode explicar esta contradição com as hipóteses 1a e 1b são 

as características da amostra. É de salientar que a amostra do presente estudo é 

constituída, apenas, por pessoas que frequentam cursos superiores e maioritariamente 

mulheres. Neste sentido, é provável que quando são as mulheres a tomar a maioria das 

decisões a discriminação contra elas próprias, sob a forma de “glass cliff”, não se 

manifeste. Se considerarmos que a amostra é constituída maioritariamente por mulheres, 

é natural que não se verifique a existência de discriminação intergrupal, estudada por 

Tajfel e Turner (1979). Ou seja, quando são as mulheres a “contratar” não vai haver o 

favoritismo endogrupal, que se verifica quando são homens, logo, não vai haver uma 

tendência para colocar mulheres nas “piores” posições.  

O facto de os participantes serem estudantes do ensino superior pode justificar 

duas coisas. Primeiro, são indivíduos que ainda não entraram no mercado e, por isso, 

não conhecem este tipo de tendências discriminatórias; neste sentido, a manipulação da 

situação da empresa pode não ter funcionado, devido ao facto de os participantes não 

estarem familiarizados com o que acontece neste tipo de situações. Em segundo, são 

indivíduos com formação superior e uma educação contemporânea, o que pode indicar 
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mudança de mentalidade no que toca à contratação de mulheres para posições de 

liderança, relativamente aos participantes de estudos anteriores.  

5.2. Efeito “backlash” 

 Os resultados demonstraram uma tendência para se escolher o candidato 

consistente com o estereótipo de género, confirmando-se a hipótese 2, relativa ao 

“backlash”; porém, isto só aconteceu quando os candidatos eram do sexo feminino. 

Neste sentido, foram consistentes com estudos anteriores que comprovam a existência 

deste fenómeno contra mulheres com características agênticas (Phelan et al, 2008). 

Estas evidências podem ser justificadas pela ideia que mulheres agênticas (p.e. 

competentes), têm necessariamente, menos capacidades sociais, quando comparadas 

com homens agênticos (Rudman & Glick, 2001). São consideradas “pouco simpáticas”, 

o que viola o estereótipo feminino associado a características comunais. Estes resultados 

parecem evidenciar uma discrepância entre as características estereotípicas de uma 

mulher e as características necessárias para desempenhar o papel de líder, isto é “ser 

mulher” parece ser incompatível com “ser líder”. Esta discrepância resulta em atitudes 

discriminatórias e prejuízo contra as mulheres, nomeadamente, em contextos de 

contratação e promoção (Eagly & Karau, 2002). 

 Por outro lado, quando os candidatos eram do sexo masculino, os participantes 

revelaram uma preferência pelo candidato com o estereótipo inconsistente, contrariando 

o efeito “backlash”. Isto significa que os participantes tendencialmente escolheram um 

líder com características comunais, que estão associadas ao estereótipo de mulher (p.e. 

cooperação e humildade), em vez de um líder com características agênticas, associadas 

ao estereótipo masculino (p.e. competitividade e assertividade).   

Estes resultados podem estar associados com os estilos de liderança, 

nomeadamente, o estilo de liderança autocrático e o estilo de liderança democrático. Há 

evidências que se encontram diferenças, ao nível do género, quando se comparam 

estilos de liderança. Estes podem diferenciar-se consoante a tendência para liderar seja 

de uma forma “democrática”, ou de uma forma “autocrática”. Estudos revelaram existir 

uma tendência para as mulheres adotarem um estilo de liderança mais democrático e 

participativo, enquanto os homens têm uma tendência para assumir um estilo de 

liderança autocrático e assertivo (Eagly, 1990).  
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As dimensões liderança democrática e liderança autocrática relacionam-se com 

os estereótipos de género, uma vez que estão associadas a uma componente dos traços 

agênticos destes estereótipos, por exemplo, os homens são mais dominantes e 

controladores (autocráticos e diretivos) do que as mulheres (Eagly, 1990). Neste 

sentido, os resultados obtidos de uma tendência para preferir o candidato masculinos 

inconsistente com o estereótipo de género, podem ser explicados pela relação entre as 

características comunais e o estilo de liderança democrático.  

Para além disso, há estudos que comprovam uma relação entre um estilo de 

liderança transformacional com o estilo de liderança feminino. Por exemplo, com base 

nos pressupostos da Teoria do Papel Social, verificou-se que existem diferenças de 

género ao nível dos diferentes estilos de liderança e que, nomeadamente, as mulheres 

líderes aproximam-se mais de um estilo de liderança transformacional, do que os 

homens (Eagly, 2001; 2003).  

Deste modo, os resultados do presente estudo são consistentes com estudos 

anteriores, que demonstram haver a probabilidade de determinadas características 

comunais, como por exemplo, a cooperação e a sensibilidade para com os outros, 

consistentes com o estereótipo feminino, estarem a ser valorizadas no exercício da 

liderança e, talvez, a ganhar mais peso nas organizações contemporâneas (Eagly, 2003). 

5.3 Limitações 

 Considera-se que uma das limitações do estudo e, consequentemente, uma das 

razões para não se ter verificado a maior parte das hipóteses, reside na eficácia das 

manipulações. Relativamente à manipulação da situação da empresa, apesar de se ter 

procurado ser uma mais realista possível na semelhança com uma notícia real, a 

veracidade da notícia pode ter sido questionada pelos participantes ou, então, ter 

passado despercebida. Em relação à manipulação da consistência do estereótipo, que 

estava presente nos currículos apresentados aos participantes, considera-se que as 

características dos candidatos podiam ter sido mais salientadas. Embora os currículos 

tenham sido apresentados num formato claro e resumido, havia muita informação que 

não interessava para o presente estudo (p.e. a formação e os hobbies dos candidatos), 

que pode ter desviado a atenção da parte que realmente interessava (características dos 

candidatos).  
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 Para além disto, apesar de se ter criado currículos equivalentes para os dois 

candidatos (candidato 1 e candidato 2), ao nível da formação, hobbies e experiência 

profissional, não se pode negar a possibilidade de os participantes identificarem-se mais 

com determinados aspetos do que outros, por exemplo: se um participante frequentar ou 

ter frequentado a mesma instituição de ensino do que o candidato, a sua decisão pode 

ser influenciada pela sua experiência naquela instituição.  

 A escolha da amostra e, consequentemente, as suas características podem, 

também, ter sido uma limitação para o estudo, uma vez que se inquiriram indivíduos 

que ainda se encontram em formação e não integram o grupo de pessoas que, na 

realidade, tomam decisões ao nível do recrutamento e seleção das empresas.  

5.4. Pistas para investigação no futuro 

 Para investigações futuras, acredita-se que salientar as diferenças dos candidatos 

ao nível das características pessoais poderá dar mais pistas do que é que realmente as 

pessoas associam com a liderança e quais os traços que procuram num líder.  

 Poderá, também, ser mais interessante e ter mais implicações para a sociedade se 

a amostra for constituída por indivíduos que já estejam integrados no mercado de 

trabalho e que ocupem posições relevantes, como por exemplo, profissionais dos 

recursos humanos, nomeadamente, os responsáveis de recrutamento e seleção de 

diferentes empresas. 

 Relativamente ao racional teórico e à operacionalização do estudo, sugere-se, 

para investigações futuras, aprofundar as duas dimensões das características agênticas, 

competência e dominância, com o intuito de perceber se a sua manipulação influencia as 

escolhas para liderar, em função do género do candidato.  
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Capítulo IV – Conclusão  

 O presente estudo surgiu com o propósito de explorar os obstáculos com os 

quais as mulheres se deparam no contexto de trabalho, especificamente, aquando da sua 

contratação e promoção em elevados cargos de liderança.   

 A igualdade total entre géneros é, desde há muito tempo, um objetivo pelo qual 

as/os feministas lutam. Porém, a igualdade total entre homens e mulheres não significa, 

apenas, ter os mesmos direitos, à luz da lei, mas também igualdade ao nível da condição 

sua social (Amâncio, 1989). Para além de lutarem pelos mesmos direitos legais dos 

homens, as mulheres também enfrentam desafios decorrentes de estereótipos acerca do 

seu papel social, como por exemplo, gastam mais tempo do que os homens em trabalhos 

não pagos (p.e. tarefas domésticas) (Perista, 2016).  

 Os estereótipos de género, também, estão na base de atitudes e comportamentos 

discriminatórios contra as mulheres, no contexto organizacional, dando origem a 

barreiras “invisíveis”, que as impedem de ser contratadas ou promovidas para posições 

de relevo, nomeadamente, para o desempenho do papel de líder.  

Estudos anteriores comprovam a existência de uma certa incompatibilidade entre 

“ser mulher” e “ser líder”, devido à inconsistência entre os dois estereótipos (Eagly & 

Karau, 2002). Se, por um lado, ser líder implica ter um conjunto de traços agênticos 

(p.e. competência, ambição, competitividade), por outro lado, ser mulher implica ter 

características comunais (p.e. sensibilidade, compreensão, cooperação) (Rudman, 

2001). Observando o problema desta forma, poderia dizer-se que a discriminação 

acontece quando uma mulher possui características comunais e pretende desempenhar 

um papel de líder; no entanto, estudos sobre o efeito “backlash” comprovam o 

contrário.  

O fenómeno do “backlash” consiste numa tendência para avaliar de forma 

menos favorável, indivíduos que apresentem traços inconsistentes com o seu estereótipo 

de género, quer sejam do sexo feminino ou masculino (Rudman, 2012). Por exemplo, 

uma mulher que se apresente como competitiva e ambiciosa (com traços agênticos) é 

pior avaliada do que um homem que tenha estas características. Do mesmo modo, um 

homem que demonstre ser sensível e compreensivo (com traços comunais), vai ser pior 

avaliado do que uma mulher, nas mesmas condições.  
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Neste sentido, se uma mulher se apresentar com características consistentes com 

o seu estereótipo de género, não se reconhece que tenhas as características necessárias 

para o desempenho de um papel de liderança; por outro lado, se apresentar ter os traços 

expectáveis de um líder, vai contra o estereótipo de mulher, sendo percebida como 

pouco “simpática” e com falta de capacidades sociais. Considera-se que, atualmente, as 

mulheres encontram-se numa situação de dupla perda, isto é, em analogia com o 

provérbio popular português, são “presas por ter cão e presas por não ter”. A violação 

de qualquer um dos estereótipos vai resultar em prejuízos para as mulheres (Eagly et al., 

1992; Eagly & Karau, 2002; Ryan & Haslam, 2007).  

Para além disto, a literatura demonstra que as mulheres têm maior probabilidade 

de se encontrarem num “glass cliff” do que os homens. O fenómeno designado de 

“glass cliff” postula que as mulheres, comparativamente com os homens, são mais 

escolhidas para assumir posições de poder, quando a empresa se encontra num período 

desfavorável. Isto significa que as mulheres conseguem chegar a cargos de relevo, mas 

apenas em situações em que a perspetiva de fracasso é elevado, sendo-lhes oferecida 

uma “maçã envenenada”. Assumir um cargo de liderança numa empresa em declínio 

apresenta mais desafios do que numa empresa que esteja num período de ascensão, 

refletindo a ideia de que as mulheres, para chegar aos mesmos cargos do que os 

homens, têm que fazer mais, passar mais desafios e mostrar-se mais competentes.  

O presente estudo teve como objetivo testar os dois fenómenos abordados, o 

“backlash” e “glass cliff”, bem como a sua interação. Com o intuito de se testar o efeito 

“backlash”, foram criados dois currículos, um candidato com características 

consistentes com o estereótipo de género e outro com características inconsistentes. Para 

testar o efeito “glass cliff” foram criadas duas notícias que descreviam a situação de 

uma empresa, que podia ser de declínio ou de ascensão. Foi pedido aos participantes 

para analisarem a notícia e os currículos dos dois candidatos, e imaginarem ser 

responsáveis pelo recrutamento e seleção de uma empresa em questão. O questionário 

apresentado continha uma série de perguntas sobre a qualidade e competência dos dois 

candidatos e pedia-se aos participantes para escolher um deles para a vaga de Diretor 

Financeiro da empresa.  
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Ao nível do efeito “backlash”, os resultados revelaram-se inconsistentes com a 

literatura, no sentido em que se esperava que os participantes avaliassem mais 

positivamente o candidato com características consistentes com o estereótipo de género, 

o que aconteceu apenas quando os candidatos eram do sexo feminino. Quando os 

candidatos apresentados eram do sexo masculino houve preferência pelo candidato que 

apresentava traços comunais, inconsistentes com o seu estereótipo de género. 

O efeito “glass cliff”, também, não se verificou; ou seja, não houve uma 

tendência para escolher mulheres para um cargo de liderança, numa empresa em 

declínio.  

Considera-se que a incongruência destes resultados se deve em parte às 

características da amostra escolhida. A amostra do estudo é constituída 

maioritariamente por mulheres e todos os participantes frequentam cursos superiores. 

Estas características podem influenciar o padrão de escolha para liderar, porque, desta 

vez, foram mulheres a tomar a maior parte das decisões e os participantes, em geral, 

foram indivíduos jovens e com formação superior. Os resultados evidenciados pelo 

presente estudo podem refletir a instauração de uma mudança de mentalidade, acerca do 

que se procura num líder e do papel social da mulher. 
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