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RESUMO 

Com um histórico de disparidades no mercado laboral, a mulher tem-se vindo a 

desvincular das tradicionais tarefas domésticas que sempre lhe foram impostas como 

ocupação diária. Porém, o ambiente competitivo das empresas tem apelado a respostas 

emergentes que tem gerado muita controvérsia e opiniões distintas sobre ter um homem ou 

uma mulher na gestão de topo. Diversos estudos têm sido realizados numa ótica de perceção 

da realidade empresarial no que diz respeito a desigualdades de género, discriminação salarial 

e injustiças laborais. Recentemente, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

(CITE) apresentou um estudo conclusivo onde demonstra que as mulheres portuguesas 

possuem mais qualificações, possuem um ordenado inferior e alcançam em menor escala os 

cargos de topo que os homens. 

O presente estudo incide sobretudo na figura feminina e visa demonstrar as 

dificuldades e as barreiras que as impedem de alcançar cargos de gestão de topo. Neste 

sentido, foram realizadas três entrevistas a mulheres que ocupam cargos de gestão de elevada 

responsabilidade em empresas de prestígio onde estas relatam o seu percurso profissional, as 

suas perspetivas e visões sobre a gestão feminina quando comparada coma gestão masculina, 

o papel dos amigos e familiares na construção da sua carreira, a discriminação de que foram 

alvo e, sobretudo, relatam as dificuldades e as experiências que marcaram o seu percurso na 

ascensão aos cargos de topo que hoje ocupam. 

A finalidade deste estudo prende-se com a necessidade de compreender as variáveis 

e os fatores que impedem a ascensão da mulher a cargos de topo, alertar consciências para 

os desafios e barreiras enfrentados pelas mulheres numa tentativa de quebrar os estereótipos 

existentes na sociedade atual e, essencialmente, ressalvar a importância da relação trabalho-

família como um importante fator de satisfação pessoal e profissional. 

 

Palavras-Chave: Mulheres; Cargos de topo; Estereótipos; Discriminação; Trabalho-Família; 

Dificuldades; Carreiras. 
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ABSTRACT 

With a history of disparities in the labour market, women have been disconnecting 

from traditional household chores that have always been imposed on them as daily 

occupation. However, the competitive environment of companies has appeted to emerging 

responses that has generated much controversy and distinct opinions about having a man or 

a woman in top management. Several studies have been conducted form the perspective of 

perception of business reality in terms of gender inequalities, wage discrimination and labor 

injustices. Recently, the Commission for Equality at Work and Employment (CITE) 

presented a conclusive study demonstrating that portuguese women have more 

qualifications, have a lower wage and reach to a lesser extent the top positions than men. 

The present study focuses mainly on the female figure and aims to demonstrate the 

difficulties and barriers that prevent them from achieving top management positions. In this 

sense, three interviews were held for women who occupy high responsibility management 

positions in prestigious companies where they report their professional path, their 

perspectives and visions about female management when compared with male management, 

the role of friends and family in the construction of their career, the discrimination that they 

were targeted and, above all, report the difficulties and experiences that marked their path in 

the ascension to the top positions they occupy today. 

The purpose of this study is the need to understand the variables and factors that 

impede women's ascension to top positions, to alert consciences to the challenges and 

barriers faced by females in an attempt to break down stereotypes existing society and, 

essentially, to emphasize the importance of the work-family relationship as an important 

factor of personal and professional satisfaction. 

 

Keywords: Women’s; Executive positions; Stereotypes Discrimination; work-family; 

Difficulties; Careers. 
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Introdução  

A literatura inclui múltiplos estudos sobre gestão que visam destacam a natureza 

masculina do perfil ideal associado a cargos de topo. Porém, é crescente o interesse pelo 

papel e o comportamento das mulheres que ocupam posições de topo sendo que a 

disparidade entre homens e mulheres em cargos executivos tem sido um tema de muita 

discussão e controvérsia.  

Ao longo dos tempos, na história da humanidade, as mulheres sempre foram tratadas 

de uma forma dissemelhante aos homens. Tratadas como seres inferiores, frágeis e 

emocionalmente sensíveis, o ser feminino sempre foi submisso e passivo em sociedades onde 

o estatuto masculino se elevava como um ser inteligente, vigoroso e corajoso. O preconceito 

e os estereótipos dominavam e a mulher via-se cada vez menos protegida num modelo social 

restritivo quanto às escolhas pessoais e profissionais sob o peso das responsabilidades 

familiares (Santos, 2011). 

Depois de muitos árduos anos a lutar contra injustiças e desigualdades, têm vindo a 

ser adotadas políticas públicas e legislação que reforçam os direitos das mulheres e que visam 

combater a discriminação como é o caso do artigo 13.º da Constituição da República 

Portuguesa e do artigo 13.º do Tratado de Roma que apelam ao princípio da igualdade. No 

entanto, estes fundamentos não se têm revelado completamente eficazes porque ainda 

persistem estereótipos e preconceitos que inibem a ascensão social e profissional da mulher 

a cargos de poder com elevado grau de comprometimento (Cruz, 2013). 

Ainda se vive um espírito de superioridade por parte da figura masculina em relação 

à figura feminina, principalmente no que diz respeito ao preenchimento de vagas nos órgãos 

de gestão executiva das empresas e outros cargos de topo. Em Portugal, observa-se uma 

certa propensão para as posições hierarquicamente mais baixas serem preenchidas, 

essencialmente, por mulheres independentemente das qualificações que estas possam possuir 

e isto é tido como natural (Amaro et al., 2008; Cruz, 2013). 

Esta problemática constitui o propósito fundamental da presente dissertação visando 

uma avaliação situacional das mulheres no mercado de trabalho bem como analisar a 

existência de discriminação e desigualdades e, assim, averiguar as suas razões e consequências 

no âmbito profissional. Da mesma forma, é importante indagar a forma como a mulher se 

vê atualmente no mercado de trabalho relativamente ao homem e analisar os principais 
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desafios e obstáculos a enfrentar pela mesma no seu percurso profissional quando o objetivo 

é alcançar cargos de topo. 

Dando especial enfoque a situação feminina no mercado de trabalho, questões como 

as divergências salariais, variáveis condicionantes da progressão na carreira, paradigmas 

socio-comportamentais são abordados ao longo da presente dissertação por meio de 

fundamentação teórica que colocam em evidência as imposições, exigências e processos 

vistos como discriminatórios sobre o individuo.  

Esta dissertação visa contribuir para uma amplitude mais sólida e real dos fatores 

inibidores da ascensão da mulher a cargos de chefia de topo permitindo às empresas o não 

enviesamento para a descriminação involuntária fruto de um modelo social tradicional 

enraizado em Portugal. Além disso, apesar de já existir um conjunto de esforços no sentido 

da igualdade de oportunidades, o caminho é lento e as desigualdades, a falta de oportunidades 

e a dificuldade das mulheres em ascender a cargos de gestão de topo ainda persistem e as 

medidas que tem vindo a ser implementadas exibem resultados muito aquém do esperado. 

O trabalho estudo encontra-se estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo 

centra-se em torno do género e das especificações socioculturais que ocorrem em torno 

deste. As desigualdades e os estereótipos estão em evidência como condicionadores do 

género na vida pessoal e profissional. Por sua vez, o segundo capítulo aborda a relação 

trabalho-família e os condicionantes desta relação que dão origem ao conflito em termos de 

ascensão profissional. Já o terceiro capítulo foca-se na essência da gestão feminina e visa 

destacar as vantagens que as organizações podem usufruir ao possuir mulheres nos seus 

quadros de gestão. Simultaneamente, são analisados os potenciais inibidores da ascensão 

feminina a cargos de topo com especial enfoque nos fenómenos que já são conhecidos pela 

literatura: o glass ceiling e queen bee. Acrescidamente, faz-se uma abordagem a um possível 

cenário de mudança de mentalidades e de padrões culturais que possam evidenciar-se como 

positivos para a ascensão feminina a cargos de gestão de topo. O quarto capítulo diz respeito 

à metodologia utilizada para desenvolver o presente estudo bem como os objetivos inerentes 

ao mesmo além de ressaltar as perguntas centrais deste trabalho. O quinto capítulo encontra-

se destinado à discussão dos resultados obtidos das entrevistas realizadas a três mulheres que 

já ocupam cargos de gestão de topo. Por fim, no sexto capítulo estão reportadas as 

conclusões finais tendo em conta a discussão de resultados e a componente literária presente 

neste estudo e, claramente, as limitação e as sugestões para futuras pesquisas.  
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1. O género e a gestão 

Nos últimos anos o género têm sido alvo de vários estudos que procuram uma 

correspondência explicativa para os fatores psicossociais da sociedade. Com a entrada da 

mulher no mercado de trabalho e o seu desejo de alcançar posições de gestão até então 

ocupadas por homens, o género tornou-se uma matéria controversa, discutível e polémica 

sob distintos pontos de vista.  

A título introdutivo, é importante realçar que os termos género e sexo são distintos. 

Segundo Weichselbaumer (2004), o termo género remete para papéis sociais, estatutos e 

perfis de personalidade e de comportamentos concebidos culturalmente pela sociedade onde 

o individuo se insere enquanto o termo sexo direciona para aspetos biológicos e genéticos 

inerentes ao ser humano.   

A problemática associada ao género tomou maiores proporções após os movimentos 

feministas, quando se começou a associar os papéis de género a estereótipos tradicionalmente 

criados pela sociedade. Os movimentos feministas tinham como finalidade a defesa de que 

os fatores biológicos não poderiam condicionar a liberdade da mulher nos papéis sociais e, 

mais tarde, desencadeou-se uma luta pelos direitos legais, pelo acesso à educação e à política 

e, sobretudo, pelo acesso ao mundo laboral (Correia, 2009). 

 

1.1. O estereótipo como fator de desigualdade e preconceito 

Os estereótipos de género erguem-se da incongruidade dessas expectativas quando o 

membro de um grupo não detém as tais características percecionadas como fundamentais 

para sucesso e, consequentemente é entendido como incompatível com o grupo (Eagly e 

Karau, 2002). 

Correia (2009) assume que o carácter possui um papel importante nos 

comportamentos de cada género, partindo do pressuposto que existem dissemelhanças entre 

os indivíduos dos dois sexos que são mutáveis ao longo do tempo. Homens e mulheres 

possuem visões e posicionamentos distintos que os caracterizam quanto às suas condutas, 

motivações, reações e capacidades perante os diferentes contextos que os rodeiam. 

Fruto da estereotipagem, Hoobler et al. (2009) assevera que quando um homem é 

bem-sucedido nas suas funções, é considerado hábil, sábio e experiente enquanto a mulher, 

sendo bem-sucedida, o sucesso dela é atribuído a um mero acaso de sorte. Por outro lado, 



4 
 

quando o homem não tem tanto êxito, o insucesso é encarado como falta de sorte, uma fase 

passageira, ao passo que o insucesso da mulher é imputado à falta de capacidades da mesma.  

Desta forma, surgem-se preconceitos que assentam em desigualdades tal como as 

diferenças salariais, onde os homens ganham mais do que as mulheres mesmo que estas 

atinjam posições de topo, o que é raro (Blau e Khan, 2007; Duarte et al., 2010).  

É importante destacar que o estereótipo aliado ao preconceito e desigualdades surge 

desde cedo, no processo de socialização e enraizamento da cultura da sociedade, nas fases 

de infância. Inconscientemente e por uma questão tradicional, já quando o indivíduo nasce, 

a tendência é para vestir as meninas de cor-de-rosa e os meninos de azul. Os brinquedos e 

entretenimentos também são diferenciados para ambos os géneros: enquanto as meninas 

brincam com os denominados “nenucos” para reforçar o papel de mãe e criar a 

responsabilidade de cuidadora, os meninos fazem competições com carrinhos, jogam à bola 

ou brincam com bonecos de luta, que cria o papel de competitivo, agressivo e os faz ser 

donos de um estatuto heroico (Correia, 2009).  

Hoobler et al. (2009) frisa que as mulheres são percebidas pelos gestores como 

conflituosas no sentido de gestão trabalho-casa, vida profissional-pessoal porque, 

atualmente, vivem esses dois papéis e como as mulheres assumem a gestão da carreira 

profissional e a manutenção da vida pessoal, o tempo é visto como escasso e isso faz com 

que sejam candidatas excluídas para cargos de topo porque é subentendido que estarão 

menos comprometidas (Torres, 2005; Gonçalves et al. 2018). 

Apesar de já existirem mulheres com os seus próprios negócios ou a assumir posições 

gestão de topo em empresas conceituadas, é importante focar as suas qualidades de gestão e 

a igualdade de oportunidades para que se quebre os estereótipos que ainda permanecem 

enraizados em algumas culturas com mentalidade mais retrógrada.  

As lutas pelos direitos femininos continuam, sobretudo, no que diz respeito às 

questões de maternidade como é o caso das licenças. Assim, é imperativo criar-se condições 

favoráveis ao desenvolvimento da mulher em posições de gestão permitindo que esta consiga 

alcançar posições de topo com maior estruturação, oportunidades e incentivos. Porém, 

reconhece-se que ainda há um longo caminho a percorrer porque os estereótipos confinam 

o entendimento de que a gestão masculina é historicamente melhor do que a gestão feminina 

e menosprezam a posição feminina (Oakley, 2000).
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2. Trabalho e família: uma relação difícil 

O trabalho e a família são duas moedas com a mesma face no que diz respeito ao 

topo de prioridades de qualquer adulto mas ambas possuem papéis bastante distintos. 

Particularmente, o estudo exploratório de The meaning of Working (MOW) que foi 

realizado entre 1978 a 1984, com uma abrangência de catorze países, tinha como finalidade 

investigar o significado do trabalho entre culturas, concluiu que o trabalho assume relevância 

na vida pessoal por razões distintas que variam de indivíduo para indivíduo e de sociedade 

para sociedade. 

No mesmo seguimento, Gould e Werbel (1983) procuram fundamentar a questão de 

relação trabalho-género com dois modelos empíricos. O modelo de género realça que as 

mulheres são mais propensas para aceitar papéis centrados na família enquanto os homens 

adotam o papel de chefe de família e, portanto, de provedor económico da mesma. Desta 

forma, o homem assume uma naturalidade maior para traçar o seu perfil profissional e a 

alocar todas as suas competências no desenvolvimento de uma carreira de sucesso. Por outro 

lado, a mulher tende a percecionar a sua carreira como um fator secundário da sua vida.  

A dualidade trabalho e família demonstra que existem indivíduos que consideram o 

trabalho o centro da sua vida e por isso, despendem mais tempo e energia neste campo assim 

como existem indivíduos que priorizam a família e dedicam-se mais a esta vertente (Xie, Shi 

& Ma, 2017). Porém, como existe dificuldade em conciliar estas duas esferas e, sendo 

maioritariamente uma complemento da outra, surge algumas contrariedades na medida em 

que o trabalho esgota o tempo e a energia disponível para a dedicação à família originando o 

conflito em termos psicológicos. 

2.1. Fatores conflituantes da relação trabalho-família   

Os estudos sobre as relações de trabalho e família tem vindo a crescer cada vez mais 

devido às mutações que ocorreram no paradigma tradicional nestas duas vertentes tal como 

o incremento de mulheres no mercado laboral, o crescimento do número de famílias 

monoparentais, intensificação da concorrência no domínio profissional, divergências salariais 

e, por conseguinte, o aumento do número de pessoas com dois empregos (Bianchi e Milkie, 

2010). 

Para Gonçalves et al. (2018) torna-se muito complexo gerir o equilíbrio entre a esfera 

profissional e a esfera familiar porque para além de um mero colaborador existe o papel de 

mãe/pai, mulher/marido e, ainda acresce o desempenho de tarefas domésticas. Para o autor, 
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conflito dá-se quando existe dificuldades em responder às exigências trabalho-família 

gerando quase uma incompatibilidade entre estes dois polos. A tentativa de encontrar um 

ponto de equilíbrio entre os dois papéis pode ser encarada como um processo consecutivo 

de sucesso ou fracasso porque quer o trabalho quer a família exigem dedicação, tempo e 

energia.  

Para Ilies et al. (2012) a relação trabalho-família afeta emocionalmente o ser humano 

originando afastamentos involuntários da família, depressões e esgotamentos, insatisfação 

laboral, exaustão emocional, problemas conjugais e até mesmo abuso de bebidas alcoólicas 

e drogas. 

Para Ahmad (2008), a questão do conflito trabalho-família está claramente 

relacionada com o género e a mesma tendência tem sido verificada para as carreiras 

profissionais, principalmente no que diz respeito às mulheres que são as que mais colocam 

de parte a sua carreira por não conseguirem obter o equilibro ideal entre o trabalho e a família.  

De acordo com Sousa et al. (2018), a vida familiar e doméstica provoca um 

sentimento de limitação e restrição face às oportunidades de trabalho e, consequentemente, 

as mulheres acabam por não terem acesso a um leque variado de oportunidades para ascender 

na carreira. As preocupações com as lides domésticas, com as rotinas, com filhos ou mesmo 

outros dependentes, acabam por a inibir e criar stress, pressão e ansiedade que se refletem no 

ambiente laboral.  

Como consequência, na perspetiva de Shauman e Xie (1996), as mulheres tendem a 

procurar oportunidades de carreira próximas da sua zona de residência e em algumas 

situações isso pode fazer com que fiquem mais limitadas a carreiras de topo. Por sua vez, o 

homem revela-se mais apto a uma troca de cidade, mesmo possuindo filhos, aumentando a 

possibilidade de ascensão na carreira.  

Conclusivamente, é evidente que quanto maior o conflito de papéis entre trabalho e 

família, dificilmente se desenvolverá uma carreira de topo daí ser mais provável vermos as 

mulheres jovens a atingir posições intermédias de gestão com alguma facilidade uma vez que 

se casam e tem filhos mais tarde, logo, não possuem conflito entre trabalho-família. 

2.2. O conflito trabalho-família como inibidor da ascensão profissional 

Os conflituantes trabalho-família, podem facilmente ser explicados pela ideia 

generalizada que a sociedade possui sobre a mulher já que o ser feminino é encarado como 

elementar na vida familiar enquanto o ser masculino é considerado universal.  
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Nesta ótica, Loureiro e Cardoso (2008) asseveram que existe uma certa influência 

positiva das responsabilidades familiares no sucesso profissional e, portanto, o facto de a 

mulher ter que lidar com as tarefas domésticas, muitas vezes voluntariamente e sem pedir 

ajuda, faz com que seja cúmplice da desigualdade por via da aceitação da assimetria de papéis. 

De acordo com Maciel et al. (2008), os homens queixam-se constantemente que 

perdem muito tempo em trabalho e por isso, quase nem tempo para os seus filhos. Porém, 

Torres (2005) salienta que não existe pressão para o homem no que diz respeito ao trabalho 

e aos filhos mas o mesmo não se verifica para as mulheres.  

Importa frisar que as responsabilidades familiares não se referem somente a crianças 

mas também a idosos ou adultos dependentes que necessitem de cuidados especiais que, 

muitas vezes, exige a disponibilidade total de quem os acompanha (Maciel et al., 2008). 

No entanto, Loureiro e Cardoso assumem que a questão da maternidade leva ao 

incremento de responsabilidades e rotinas pelo que as mulheres, não raras as vezes, acabam 

por colocar a sua carreira de parte quer temporariamente quer definitivamente. Similarmente, 

do ponto de vista organizacional, estes dois últimos autores ressaltam que a gravidez pode 

não ser bem percecionada pela empresa, causar ideias erróneas e prejudicar a atividade 

profissional.  

No entanto, em alguns países como a Alemanha, a Suécia ou Dinamarca existem 

várias mulheres que optam pelo trabalho parcial de forma a conseguir equilibrar da melhor 

forma as esferas trabalho-família mas em Portugal este fenómeno não é tão evidente porque 

é sinónimo de remunerações ainda mais baixas e de redução das expectativas de ascensão na 

carreira profissional (Torres, 2005).  

Nesta ótica, Loureiro e Cardoso (2008) fazem uma apreciação interessante sob o 

paradigma de herança cultural, ao considerarem que os homens colocam em primeiro lugar 

a vida profissional ao passo que as mulheres colocam em primeiro lugar a vida familiar 

deixando a vida profissional para segundo plano, quase que como um extra na vida delas. 

Consta do Relatório sobre o Progresso da Igualdade de Oportunidades entre 

Mulheres e Homens no Trabalho e na Formação Profissional (CITE, 2009) que os homens 

trabalham semanalmente mais duas horas e vinte e quatro minutos do que as mulheres, em 

termos médios. No entanto, Saraceno (2004), corrobora estes factos advogando que as 

mulheres dedicam-se muito mais ao trabalho familiar do que os homens (16h/semana) e 

despendem semanalmente, em média, duas horas em tarefas domésticas sendo, por isso, 
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natural que acabem por desprezar o trabalho profissional e isso gera insegurança e falta de 

confiança para as empresas. 

Além disso, o Relatório sobre o Progresso da Igualdade de Oportunidades entre 

Mulheres e Homens no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional (CITE, 2009) 

demonstra que as mulheres perdem mais de treze horas semanais do que os homens em 

deslocações entre o local de residência e o emprego.  

Torres (2005) salienta que os homens casados são os menos dedicados no que diz 

respeito a tarefas domésticas (limpar, tratar da roupa, cozinhar, entre outras) e são as 

mulheres quem dedicam mas tempo aos seus filhos, embora os homens colaborem. No 

entanto, o autor faz uma curiosa apreciação ao destacar que quanto maiores forem as 

habilitações literárias do homem, mais participativo ele se revela nas tarefas domésticas.  

Torres (2005) assume que com a mudança de paradigmas e gerações, os pais já não 

podem usufruir da possibilidade de deixar as crianças em casa com os avós enquanto vão 

trabalhar porque muitos avós, encontram-se atualmente a trabalhar e, quando as crianças 

estão doentes, tem consulta médica, problemas na escola ou algo do género, são as mães que 

se ausentam do local de trabalho (CITE, 2009). 

Com a realização de um estudo realizado por Oliveras (2011), em Espanha, concluiu-

se que as empresas são tidas como mais competitivas no mercado laboral quanto mais horas 

os seus colaboradores se dedicarem à sua atividade laboral, quanto mais horas cooperarem 

com a empresa, quanto mais disponíveis estiverem para aparecer na empresa a qualquer altura 

e de forma rápida. Desta forma, dificilmente a mulher terá sucesso na interface trabalho-

família e para ser bem-sucedida num desses domínios, terá à partida, que abdicar do outro. 

Este estudo evidencia em parte que o trabalho do homem bem-sucedido é compensado pela 

dedicação familiar que a mulher coloca na esfera familiar. 



5 
 

3. A gestão feminina 

3.1. Vantagens da existência de figuras femininas em posições de gestão 

Atualmente, o género feminino já possui mais qualificações do que o género 

masculino e já ocupam uma parte considerável no mercado de trabalho. Novas 

oportunidades têm vindo a surgir assim como melhores condições de trabalho mas as 

desigualdades e as barreiras na ascensão de carreira ainda existem. Todavia, a presença 

feminina nos órgãos de gestão pode revelar-se uma mais-valia para as empresas.  

Oakley (2000) ressalta que a gestão feminina possui uma maior abertura para 

ambientes flexíveis e por isso valorizam o trabalho em equipa acreditando que exista mais 

espaço para surgirem ideias e sugestões e, daí, um ambiente mais participativo. Do ponto de 

vista do negócio, a mulher possuí capacidade em criar laços e estabelecer relações de 

confiança quer a nível profissional como pessoal pelo que se torna muito mais fácil interagir 

com fornecedores e clientes (Renesch, 2013). 

Para Ellemers et al. (2012) as mulheres representadas em cargos de gestão de topo é 

um bom impulsionador do desenvolvimento económico, social e competitivo a nível global 

uma vez que auxilia as companhias a enveredar por novos mercados e tende a dominar novos 

consumidores e fornecedores.  

Simões (2013) afirma que a mulher é detentora de um estilo de comunicação assertivo 

pelo que expõe os objetivos e as estratégias de forma clara e afirmativa mas simultaneamente 

cria uma envolvente dinâmica e de comprometimento que se revela positiva para as equipas. 

Também, Renesch (2003) revela que o ser feminino adota um estilo de gestão baseado na 

harmonia onde os elementos fundamentais assentam na criatividade, no raciocínio e o 

equilíbrio para a cooperação conjunta para a consecução de um determinado objetivo.  

Adicionalmente, para Smith et al. (2012), a característica feminina mais relacionada 

com os cargos de gestão de topo, é a inteligência emocional e quando existem mulheres no 

processo de tomada de decisão, fluem decisões equitativas que são fruto do equilíbrio 

racional e emocional. Além disso, a presença de mulheres na tomada de decisão origina uma 

melhor resolução dos problemas (Ellemers et al., 2012). 

Porém, ainda existem muito poucas mulheres em cargos superiores porque quando 

conscientes do fenómeno do glass ceiling, perdem a vontade de tentarem alcançar um cargo 

superior o que se reflete negativamente para as organizações pois a gestão e a liderança 

feminina originam elevados patamares de rentabilidade e, sobretudo, de inovação (Ezzedeen 

et al.,2015). 
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De uma forma global, os autores subentendidos ao longo deste capítulo destacam a 

comunicação como um ponto forte da figura feminina. Os instintos e os valores pelos quais 

se regem a educação da mulher fazem com que os seus padrões de comunicação seja muito 

mais apurado no sentido de ser mais propenso a ligações e vínculos com um certo grau de 

afetividade porque desde pequena a mulher é instituída para assumir um papel maternal e de 

entreajuda para com os que a rodeiam. Em contexto de trabalho esses são fatores muito 

positivos e podem ser justificados por uma maior propensão das mulheres para se tornarem 

mais expressivas e emocionais, principalmente em discursos, porque elas sabem tocar e usar 

a linguagem como um ponto relacional a seu favor enquanto a figura masculina tem o foco 

no domínio e tende a usar uma linguagem direcionada para o poder e a competição, deixando 

evidente que existe uma linha hierárquica relacional (Renesch 2003; Simões, 2013). 

No entanto, é importante salientar que estas diferentes características que tornam a 

presença da mulher como um ponto forte nos cargos de gestão de topo não é sinónimo de 

que estas são melhores do que os homens nos cargos de gestão e também não é objetivo 

fazer-se uma comparação entre ambos mas sim fazer reconhecer e despertar consciências de 

que a mulher pode completar a figura masculina e vice-versa porque ambos reúnem forças 

distintas mas complementares para a nova gestão. 
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3.2. Constrangimentos à evolução profissional da figura feminina   

3.2.1. Glass ceiling   

Davidson e Cooper (1992) fazem referência à existência de várias contrariedades ao 

longo do percurso profissional do género feminino assumindo a existência de uma barreira 

invisível denominada teto de vidro (glass ceiling) onde as mulheres vêm os homens a alcançar 

cargos executivos enquanto elas acabam por ficar retidas em cargos intermédios. Este 

fenómeno impede-as de alcançar carreiras de topo tal como uma posição conselho de 

administração (Kirchmeyer, 2002; Ezzedeen et al.,2015). 

Podemos facilmente identificar que a existência de mulheres em cargos de gestão de 

topo é ainda muito diminuta e essa é uma prova de que efetivamente o glass ceiling existe 

(Oakley, 2000). Este fenómeno impede que as mulheres mostrem o seu potencial e as suas 

capacidades (Ezzedeen et al., 2015) 

Kirchmeyer (2002) assume que as posições de topo estão relacionadas e 

percecionadas para o género masculino e o género feminino é percebido como não capaz e 

não possuidor dos traços que estereotipicamente se dizem necessários para assumir essas 

posições.  

Nesta perspetiva, Davidson e Cooper (1992) destaca que a figura masculina não 

consegue suportar a ideia de ascensão e de presença feminina em posições de gestão 

superiores ou equivalentes ocupadas pelos mesmos. O autor afirma que esta ideia é 

constrangedora, fruto de machismos e preconceitos que inibem o alcance da mulher a 

posições de gestão superiores que são ocupadas maioritariamente pelo género masculino.   

A cultura organizacional, as próprias práticas e o clima organizacionais encontram-se 

claramente refletidos no glass ceiling uma vez que grande parte das empresas do tecido 

empresarial português são pequenas e médias empresas ou empresas familiares o que 

significa que possuem uma cultura muito própria e restrita, apostam em políticas mais 

limitadas estruturalmente e, consequentemente, não deixam muito espaço para evolução em 

termos de diversidade dos cargos de gestão de topo. Além disso, grande parte destas 

empresas não tem um sistema de gestão de recursos humanos devidamente formalizado e 

isso faz com que a evolução a cargos superiores cabe por ser limitada a afinidades ou a 

conhecimentos do patrão ou da família que gere a empresa (Kirchmeyer, 2002; Ezzedeen et 

al., 2015). 
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No entanto, para Wajcman (1998), muitas vezes, a mulher uma tentativa destemida 

de alcançar o topo e acabar com os tradicionais julgamentos de ascensão profissional tende 

a adotar um estilo de gestão tipicamente masculino assumindo características e posturas de 

personalidade masculinas e, em alguns casos, acabam por conseguir quebrar o teto de vidro. 

Não é negável que o problema desta barreira invisível possa coexistir no 

recrutamento pois existe uma certa tendência para recrutar os homens pelo seu potencial 

enquanto as mulheres são contratadas ou promovidas tendo por base o seu histórico 

profissional, daí a oscilação entre funções ser diminuta. Assim, desenrola-se um percurso 

profissional escassamente diversificado o que provoca desvalorização para cargos superiores 

(Baert et al., 2016). 

3.2.2. Queen bee 

O fenómeno queen bee é visto como um inibidor da ascensão do género feminino a 

cargos de gestão de topo.  

Este fenómeno sugere que quando as mulheres atingem posições de poder ou 

autoridade tendem a dificultar, sobretudo, a ascensão de outras mulheres a cargos de igual 

estatuto. Este bloqueio é premeditado e sucede quando as mulheres se sentem intimidadas 

e creem que só alcançarão o que desejam com a adoção de atitudes e comportamentos 

tipicamente masculinos (Dezső et al., 2016). 

Derks et al. (2016) também reforça esta última ideia ao afirmar que as mulheres ao 

adotar comportamentos masculinos, sentem que podem mostrar o seu potencial e ser bem-

sucedidas. Daí as mulheres encontram um modo de contrariar os estereótipos de género e 

afastar a ideia ilógica de serem colocadas de parte.  

Para serem aceites algumas mulheres subentendem que devem apostar numa forma 

de gestão fundamentada na competitividade e não na colaboração tal como se associa 

particularmente ao género masculino. Da mesma forma, consideram que afastando-se de 

outras mulheres, conseguem mais facilmente alcançar o topo pois as mulheres são menos 

cooperativas quando vêm outras mulheres a avançar na carreira e não cooperam porque elas 

olham-se como concorrentes diretas e as mulheres que alcançam cargos de gestão de topo 

tem uma grande disposição para se verem como superiores ou diferentes das mulheres que 

estão hierarquicamente abaixo de si (Derks et al., 2011; Ellemers et al., 2012; Faniko, 2017). 

Desta forma, as mulheres começam a percecionar que se se mantiverem associadas 

ao grupo do género a que pertencem só estarão desvantagem e por isso preferem adotar 
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comportamentos e atitudes que vão ao encontro das expectativas da sociedade (Schmitt et 

al., 2002). Começam por negar a presença de discriminação associada ao seu género e, 

igualmente, rejeitam algumas medidas que contribuem para o incremento do número de 

mulheres em cargos de gestão de topo (Faniko et al., 2017).  

Portanto, para Derks et al. (2016) é possível afirmar que as queen bee distanciam-se 

automaticamente das novas gerações e bloqueiam a sua ascensão a cargos de topo, o que 

pode explicar o ainda reduzido número de mulheres em cargos executivos. Do mesmo modo, 

autor realça que as queen bee são muito críticas com o trabalho das subordinadas e consideram-

nas desambiciosas, desinteressadas e pouco comprometidas com a empresa enquanto 

favorecem os subordinados porque acreditam que é com esses que conseguem chegar ao 

topo.  

3.2.3. Fatores socioculturais  

Para Oakley (2000), a não ascensão da figura feminina a cargos de topo pode ser 

explicada pelo simples facto de que a gestão feminina é fundamentada na partilha de 

informação e de poder, o que é bastante favorável em posições intermédias do ramo da 

gestão mas não para posições de gestão executiva. 

Nesse âmbito, Bertrand e Hallock (2001) refere o sector de atividade como um dos 

principais fatores inibidores na escolha da mulher para assumir posições de gestão sendo que 

estas ocupam mais sectores como educação, serviços sociais, comércio e a saúde. Porém, são 

os homens que, mesmo nestas áreas, assumem as posições de gestão de maior relevo. 

Estas ideias vêm reforçar a perspetiva de Kirchmeyer (2002) que ressalta a existência 

de desigualdades ao referir que para além dos cargos superiores serem ocupados em elevado 

número pelo género masculino, prevalece uma disparidade de salários muito significativa 

mesmo quando a mulher é detentora de mais qualificações do que o homem. 

Porém, o fenómeno de existência de poucas mulheres em posições de gestão de topo 

pode ser justificado pela dimensão da empresa. As mulheres são mais propensas a ocupar 

posições de gestão em empresas de pequena dimensão onde os riscos e os retornos são 

menores. Empresas de maior dimensão tendem a ser mais hierarquizadas, centralizadas e, 

necessitam de ser, sobretudo, mais produtivas porque assumem mais risco (Bertrand e 

Hallock, 2001; Duarte et al., 2010). 

Desta simbiose, facilmente se explica a preferência dos empregadores pelo que Blau 

e Khan (2007) afirmam assim que os homens tem mais possibilidades de serem colocados 
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em posições de gestão onde os salários são mais elevados devido ao facto de transmitirem a 

imagem de que são mais produtivos e mais orientados para os resultados pelo que assumem 

uma gestão mais fria. Em contrapartida, a mulher transmite uma ideia menos favorável no 

que diz respeito à progressão na carreira por assumir uma gestão mais dinâmica e flexível 

que assenta na cooperação e participação e isso acaba por se refletir nas diferenças salariais 

(Kirchmeyer, 2002).  

Numa ótica mais pessoal, as responsabilidades familiares da mulher podem ser 

encaradas como um obstáculo para atingir a gestão de topo. A maternidade e, muitas vezes, 

a isenção ou flexibilidade de horários a que esta obriga nem sempre é assimilada da melhor 

forma pela entidade patronal que pode subentender que esta influencia o seu desempenho 

profissional (Duarte et al., 2010; Faniko et al., 2017) 

Além disso, Crawford et al. (2009) destaca que a mulher quando presente nas posições 

de gestão de topo, trabalham muito menos horas e possuem menos disponibilidade do que 

a figura masculina no mesmo limiar, daí serem mais propensas a serem contratadas para 

empresas de menor dimensão. 

3.3. O caminho para a mudança empresarial 

Apesar de a discriminação por género ainda ser uma realidade no meio empresarial, 

aos poucos, as organizações estão a desenvolver uma cultura mais ampla, predisposta e 

inspiradora. Os primeiros passos já surgiram há alguns anos através da aplicação de quotas 

(raciais, género, etc.,) planos de mentoring, formações e objetivos de treino (Oakley, 2000).  

Para Wall et al., (2016), de forma a existir mais equidade entre homens e mulheres a 

nível empresarial, é primordial o estimular as entidades empregadoras a adotar um conjunto 

de boas práticas cuja finalidade é a de garantir o acesso igualitário às oportunidades de 

ascensão que surgem no seio organizacional.  

Nessa mesma ótica, Haveman (2012) ressalta que as medidas de combate à 

discriminação por género não deverão somente incidir no género feminino mas sim em 

ambos os géneros, uma vez que, se o género feminino assumir grande parte da atenção dos 

gestores de recursos humanos e da demais sociedade empresarial, o género masculino 

acabará por ser discriminado também e daí temos um bom exemplo atual: a licença de 

maternidade/paternidade que tem gerado bastante polémica.  

Uma outra questão pertinente para este tópico reside na existência de networks 

informais que tendem a selecionar e a escolher homens para lugares de gestão de topo, uma 
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vez que, existe maior probabilidade de selecionar um candidato se este e o recrutador forem 

do mesmo género (Nabi et al., 2015).  

Em consonância com Santos (2011), a mudança deve partir da gestão de recursos 

humanos, uma vez que é este domínio que possui a capacidade maior para implementar 

novas formas e processos na gestão de carreira devendo subsistir uma cultura organizacional 

que possibilite a compatibilização da vida pessoal com a vida profissional quer do homem 

quer da mulher. 

Oliveras (2011) realça também que a gestão de recursos humanos assume um 

importante papel na mudança do paradigma empresarial. O autor é a favor da implementação 

da flexibilidade como base laboral e destaca que é importante estabelecer um plano de 

equilíbrio entre o trabalho e a família pois assim os trabalhadores ficarão motivados através 

da garantia das expectativas profissionais sem descurar os aspetos pessoais.  

Desta forma, Santos (2011) destaca que a gestão de recursos humanos deve modificar 

o pensamento individualista e competitivo que reveste a cultura organizacional e forma como 

encaram a relação trabalho-família. O pressuposto deverá ser o de conceber uma cultura 

organizacional inclusiva tanto para homens como para mulheres e adotar um conjunto de 

boas práticas que cooperem no sentido de possibilitar a igualdade de oportunidades entre 

ambos os géneros. Assim, a flexibilidade não servirá apenas para desenvolver a igualdade de 

géneros mas auxilia no facto dos colaboradores não nutrirem o sentimento de pressão e 

preocupação de ter que optar entre a vida pessoal e a vida profissional. (Oliveras, 2011) 

Loureiro e Cardoso (2008) reforçam a evidente necessidade de criar alguns 

reajustamentos do ponto de vista estrutural vocacionados para que mulher, em igualdade de 

circunstâncias, possa alcançar e usufruir de cargos de gestão de topo e demonstrar suas 

capacidades.  

Positivamente, o facto de algumas empresas possuírem mulheres como 

representantes organizacionais faz com que a empresa seja reconhecida do ponto de vista 

externo como propagadora da igualdade, o que é importantíssimo (Dezső et al.,2016).  

De uma forma genérica, atualmente gestão de recursos humanos afigura-se ser 

compatível com a igualdade de género mas o problema que se levanta é que os modelos de 

gestão de recursos humanos são muito generalistas e, maioritariamente vocacionados para o 

ser masculino e é preciso ter consciência que as políticas de recursos humanos tem 

envolvimentos distintos para homens e para mulheres. 
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4. Metodologia 

Investigar é uma função, tarefa ou atividade que supõe algo que é pesquisado e 

analisado com alguma intenção por parte de quem investiga, reunindo um agrupado de 

metodologias, métodos e técnicas para que a investigação seja levada a cabo num processo 

contínuo que se principia com uma indagação e acaba com a exibição dos resultados dessa 

investigação (Bisquerra, 1989).  

De acordo com Latorre et al., (1996), é por meio da investigação que se reflete, 

analisam e dissecam os problemas que, muitas vezes, desencadeia o debate e emergem ideias 

inovadoras pois a metodologia tem sempre um contexto mais amplo do que o método uma 

vez que questiona além do óbvio, os pressupostos dos processos, as filosofias que lhe estão 

implícitas e que imbuem sobre as opções que faz o investigador. A finalidade da metodologia 

consiste em coadjuvar no entendimento e na compreensão não resultados obtidos mas sim 

no próprio sistema/processo em si (Latorre et al., 1996; Vergara, 2000) 

Vergara (2000) estabelece alguns passos para a construção metodológica de 

investigação, agrupando a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios sendo que na primeira 

abarca a pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada e 

intervencionista. Por sua vez, quanto aos meios, a investigação pode ser pesquisa de campo, 

pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, participante, pesquisa-ação, 

estudo de caso e ex post facto.  

4.1. Estudo de Caso 

No presente estudo será utilizada como metodologia, o estudo de caso. Este é uma 

forma peculiar de recolher, organizar e analisar informações, envolvendo um processo de 

indagação que se caracteriza por um estudo detalhado, compreensivo, sistemático e em 

profundidade. Além disso, a investigação centra-se em torno de um grupo, as mulheres no 

mercado de trabalho, tendo por base um caso, ou seja, o estudo, aponta dominar em 

profundidade o como e o porquê de uma certa distribuição ou orientação que se considera 

ser exclusiva no mercado de trabalho.  

4.2. Objetivos 

O presente estudo comporta três entrevistas a mulheres que ocupam cargos de gestão 

de topo e visa evidenciar as dificuldades e barreiras que as entrevistadas ultrapassaram para 

chegar ao cargo que hoje ocupam. 
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O objetivo específico comporta a identificação dos fatores e das variáveis que inibem 

a ascensão das mulheres a cargos de topo. É imperativo que este estudo seja uma forma de 

reflexão do paradigma feminino no mundo da gestão e que as experiências relatadas na 

primeira pessoa pelas três entrevistadas seja motivo de visualização comparativa da realidade 

entre homens e mulheres no seio da gestão de topo e, da mesma forma, que se evidencie as 

desigualdades socioculturais a que as mulheres estão sujeitas.  

Assim, o presente estudo comporta, essencialmente, uma pesquisa explicativa onde 

são expostos os fatores que contribuem para as dificuldades de ascensão da mulher na sua 

carreira profissional e encontrar justificações e soluções para esse obstáculo. No entanto, não 

se excluí pesquisa aplicada sendo que o presente estudo visa resolver um dilema concreto da 

carreira feminina, ainda que não seja de forma imediata, motivada pela curiosidade e 

especulação das condicionantes inerentes à diferenciação de homens e mulheres no mercado 

de trabalho.  

Desta forma, o presente trabalho procura responder a duas questões: 

 Quais são as condicionantes da ascensão feminina a cargos de gestão de topo? 

 Como se pode eliminar os fatores condicionantes da ascensão feminina a 

cargos de gestão de topo? 

4.3. Universo 

Cozby (2006) considera que o universo é formado por todas as entidades ou pessoas 

que interessam para o investigador enquanto uma amostra consiste num subgrupo do 

universo, através do qual se fundamentam e se definem as características desse mesmo 

universo. Assim sendo, o universo e para o presente estudo foi constituído por acessibilidade 

e tem somente ênfase no género feminino. Uma vez que o acesso a mulheres em cargos de 

topo é diminuto, selecionou-se três mulheres com cargos de relevo. Coincidentemente, as 

três possuem idades aproximadas aos 45 anos pelo que, involuntariamente, se pode assumir 

que o presente estudo se incide neste contexto etário. 

4.4. Recolha e tratamento de dados 

A recolha de dados será feita por entrevista gravada, presencial e focalizada, ou seja, 

estruturada mas com alguma margem informal para que o entrevistado não se sinta 

pressionado ou desconfortável para responder a um conjunto de questões controversas e 

polémicas. A conjetura da entrevista é a de ser o mais descontraído possível e transmitir 

confiança para que não exista receio de expor a realidade laboral.  
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Os dados sobre o qual o trabalho se debruça são levantados por terceiros e trazem 

reflexões, argumentações, interpretações, pontos de vista e conclusões dos entrevistados. O 

objetivo é o de extrair ativamente elementos práticos de análise com um método que permite 

ir além da própria comunicação.  

Desta forma, a entrevista está dividida em quatro temas: percurso pessoal; homens 

versus mulheres na gestão; diferenças entre homens e mulheres na ascensão a posições de 

topo e, por último, importância da relação trabalho família na ascensão de carreira. 

Especificamente, o tema percurso pessoal tem como finalidade a compreensão da construção 

da carreira das entrevistadas para uma questão de enquadramento pessoal e situacional ao 

mesmo tempo que permite identificar e avaliar algumas variáveis implicativas no início de 

carreira.  

Já o segundo tema, homens versus mulheres, visa recolher a opinião das entrevistadas 

quanto à sua perceção dos homens em cargos de gestão de topo e, incitar as entrevistadas a 

fazer comparações para justificar as suas respostas tendo por base as suas experiências 

profissionais.  

O terceiro tema, concentra-se na ascensão a cargos de topo e o objetivo consistiu em 

salientar aspetos inibidores da ascensão profissional bem como barreiras e dificuldades 

enquanto o último tema, que assenta na interface trabalho-família e na importância dos mais 

próximos para alcançar o topo, procurou perceber se a família teve impacto nas escolhas 

profissionais, se acompanharam a ascensão e, sobretudo, perceber como é que as 

entrevistadas conciliam a relação trabalho-família. 

Foi também constutiuído um quinto tema que comporta a sua abrangência à temática 

geral do presente estudo. É um tema de perguntas aleatórias, realizadas no fim de entrevista. 

Numa dialética entre a literatura e os dados recolhidos, é fundamental expor uma 

realidade valendo-se da crítica e de informações que fomentam o despertar de consciências 

e a discussão para uma comunidade empresarial em constante mudança mas ainda presa ao 

passado. 
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5. Apresentação e discussão dos resultados 

Estando já mencionados todos os processos metodológicos inerentes a este estudo, 

este capítulo assentará então na apresentação e discursão dos resultados obtidos, mais 

concretamente, nas quatro entrevistas realizadas a mulheres que ocupam hoje, um cargo de 

gestão de topo. 

Desta forma, o presente capítulo é substancialmente descritivo uma vez que 

pretende-se manter a essência das exposições das entrevistadas bem estimar a riqueza 

informacional das mesmas. No entanto, verifica-se uma necessidade de efetuar uma análise 

critica a grande parte dos aspetos, relatados na primeira pessoa pelas próprias entrevistadas, 

cuja finalidade visa a compreensão e a interligação com os demais estudos e investigações 

revistos na componente empírica do presente estudo. Este pressuposto possibilita uma visão 

mais astuta e holística das questões. 

5.1. Apresentação das Entrevistadas 

A primeira entrevistada chama-se Marta Coelho (nome fictício), tem 44 anos, é 

casada e tem um filho fruto desse relacionamento. Ao nível das habilitações académicas 

possui um MBA em gestão e encontra-se, atualmente, a desempenhar funções como diretora 

de recursos humanos numa conhecida empresa com mais de 100 anos, no ramo alimentar.  

A segunda entrevistada é a Drª Inês Lemos (nome fictício). Tem 45 anos de idade e 

apenas uma filha. É docente e diretora de uma licenciatura numa instituição de ensino 

privado. Ao nível de habilitações literárias possui um doutoramento em gestão com 

especialização na área dos recursos humanos e integra, atualmente, uma instituição pública 

dedicada à investigação científica: o Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade 

(CEPESE).  

A terceira entrevistada chama-se Sylvie Prevost (nome fictício), é francesa e tem 45 

anos. Ocupa hoje uma posição de bastante relevo no conhecido grupo PSA (Peugeot – 

Citroen) como diretora de um dos departamentos da direção financeira e de contabilidade. 

É licenciada em economia e vive em Portugal há apenas quatro anos.  

5.2. O início de Carreira 

Em termos de percurso pessoal as entrevistadas relatam vários períodos difíceis mas 

é evidente que tanto Marta Coelho, Inês Lemos e Sylvie Prevost ascenderam muito 

rapidamente a postos de trabalho com alguma envergadura e ainda nem tinham atingido os 
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trinta anos. Apesar de ocuparem realidades completamente distintas em termos profissionais, 

coincidentemente, as três possuem praticamente a idade e poucos pontos em comum em 

termos de percurso pessoal.  

Enquanto Marta era trabalhadora-estudante cá em Portugal, Inês despediu-se de 

onde trabalhava em Portuga e viu-se obrigada a viajar para o Brasil numa tentativa de 

conseguir uma melhor formação em termos académicos. Esta evidência começa por 

demonstrar que ambas sempre procuraram satisfazer os seus interesses em termos 

profissionais sem olhar a meios. Porém, Marta evidencia um percurso com muitas 

dificuldades quer em termos monetários quer em termos de tempo despendido e podemos 

facilmente visualizar isso nas afirmações que faz: 

“Apanhava chuva e ia duas horas antes de as aulas começarem para secar a roupa 

no aquecedor que existia na sala, para poder dar aulas.” (E.1;T.1;P.1) 

Ganhava 120 contos, pagava 45 contos de renda. Não tinha carta e andava de 

boleia, levava uma marmita porque não tinha dinheiro para almoçar.” (E.1; 

T.1;P.1) 

Nestas afirmações é evidente toda a determinação e força de vontade de Marta para 

fazer aquilo que mais gostava: dar aulas e, aparentemente, existia o cuidado de cumprir 

horários quando por outro lado o seu salário não era suficiente para cobrir todas as suas 

despesas e continuou a não ser quando começou a exercer atividades como técnica de 

recursos humanos no meio empresarial: 

“Depois concorri para técnica de recursos humanos numa empresa em Vale de 

Cambra, nessa altura morava em Matosinhos (…) fui ganhar 250 contos de 

vencimento base, gastava mais de 200 euros em gasolina, passei a ter que pagar 

a prestação do carro e a casa e, basicamente, trabalhava para aquecer” 

(E.1;T.1;P.1) 

“De 15 em 15 dias ia a casa dos meus pais buscar comida e na última semana 

do mês, o meu pai já tinha que me encher o depósito do carro” (E.1;T.1;P.1)  

Esta última afirmação coloca mais ênfase na questão monetária onde mesmo tendo 

o seu próprio emprego, Marta ainda dependia financeiramente dos seus pais e com isto é 

possível salientar que os pais representaram um auxílio no sentido de se disponibilizarem 



17 
 

financeiramente em prol da satisfação da filha em desempenhar funções numa área do seu 

interesse. A família esteve presente e acompanhou o percurso de Marta.  

O facto de a empresa ter várias fábricas dispersas geograficamente obrigava Marta a 

deslocar-se com muita frequência que mais tarde veio-se a sentir algo exausta porque 

aparentemente havia uma rotina que envolvia bastantes viagens e isso tornava-se cansativo, 

daí Marta afirmar: “fartei-me daquilo” como mostra a segunda expressão abaixo transcrita: 

“Aí eu era responsável pelo recrutamento e seleção do grupo inteiro Vicaima, só 

tinha fábricas em Perafita, em Matosinhos, em Vale de Cambra, em Camarate, 

em Albufeira, em Leiria e em São Mamede de Infesta, portanto a minha 

semana era fazer a malinha ao Domingo e correr isto tudo.” (E.1;T.1;P.1) 

“Fartei-me daquilo porque ia e vinha todos os das para Vale de Cambra, 

naquela altura não havia autoestrada e eu fazia 45 minutos de viagem para lá 

e 45 minutos de viagem para cá.” (E.1;T.1;P.1) 

Perante esta situação e toda a viagem que implicava ir de Matosinhos até Vale de 

Cambra, decidiu candidatar-se a uma vaga de emprego em Lisboa mas Marta acabou por não 

equacionar a hipótese de mudança porque um dos administradores da Vicaima lhe 

apresentou uma proposta que se revelou um fator de motivação.  

“Cheguei lá, tinha 2500 trabalhadores, eu tinha 25 anos e tinha três pessoas 

muito mais velhas do que eu como meus subordinados (risos). Foi a maior aventura 

da minha vida.” (E.1;T.1;P.1) 

Ora, com apenas 25 anos e toda uma carreira pela frente, Marta já ocupava uma 

posição profissional com imenso relevo e quando afirma entre risos que ficou responsável 

por pessoais mais velhas, isso denota que tem plena consciência que era algo improvável e 

demonstra uma atitude de prazer e de superioridade por ter alcançado tão rapidamente uma 

posição de relevo e que aquelas pessoas que agora integravam a sua equipa, outrora não 

conseguiram alcançar sendo que já lá trabalhavam antes de Marta chegar. 

Mais tarde a empresa onde Marta trabalhava foi comprada por um grupo espanhol. 

“ (…) Mas eu não gostei, não gosto particularmente dos grupos espanhóis, da 

gestão dos grupos espanhóis e embora eles me tenham convidado para ficar como 

diretora de recursos humanos da península ibérica, eu despedi-me e fui trabalhar 

para outra empresa.” (E.1;T.1;P.1) 



18 
 

Esta recursa por um cargo de gestão de recursos humanos ainda mais superior do 

que o seu cargo anterior, deixa transparecer que Marta é muito focada e não se deixa 

corromper por outros princípios e valores que não sejam aqueles com que sempre regeu o 

seu trabalho. Este aspeto demonstra, também, que Marta é uma mulher destemida e, desde 

logo, que não é propriamente alguém que se deixa manipular com o pensamento do que 

determinado estatuto lhe pode oferecer mas não deixa de se evidenciar perante os outros, do 

qual relata: 

“Fui ganhar muito dinheiro, viajava de avião em primeira classe e lembro-me de 

um dia ter encontrado o meu antigo patrão. Eu ia em primeira e ele ia em segunda 

e eu brinquei com ele disse-lhe que quem queria bons empregos arranjava-os” 

(E.1;T.1;P.1) 

Á partida, esta é uma afirmação de cariz provocatório e simultaneamente de alguém 

que gosta de se ostentar. Marta quis demonstrar que agora tinha um bom emprego 

desvalorizando o seu cargo anterior e agindo de forma desafiadora com alguém que outrora 

a promoveu e lhe deu oportunidade de desenvolver as suas capacidades. Sem dúvida que esta 

afirmação diz muito sobre a personalidade de Marta mas, por outra via, pode significar que 

mantem uma boa relação com o antigo patrão ao ponto de brincar com esse assunto. 

Contudo, não deixa de ser um comportamento provocatório e ingrato.  

Quando questionada sobre qual o desafio que lhe terá custado mais a superar, Marta 

respondeu prontamente que foi o ano em que esteve na Portucel, empresa para a qual foi 

trabalhar depois de ter recusado a proposta do grupo espanhol pois refere: 

“A Portucel ainda hoje, tem muito dinheiro mas é muito sindicalizada, onde as 

pessoas acham que tem muitos direitos e não tem deveres. Foi o pior sítio. Detestei” 

(E.1;T.1;P.1) 

Uma vez mais, Marta sentia que não se encaixava numa empresa cujos princípios e 

valores iam contra os seus e por isso procurou um novo emprego, o qual ainda ocupa hoje 

e se pressupõe que esteja feliz e motivada pelas afirmações que abaixo profere: 

“Eu acho que o que me custou mais foi aquele ano na Portucel porque não era 

feliz e eu não consigo não ser feliz naquilo que faço.” (E.1;T.1;P.1;A.) 

“Eu tinha que procurar um emprego que me motivasse novamente” 

(E.1;T.1;P.1;A.) 
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Estas últimas afirmações são importantes para evidenciar o quão necessário é manter 

um clima organizacional onde se privilegie o bem-estar e a felicidade de todos aqueles que 

integram a organização porque a felicidade é contagiante e motivação gera motivação.  

Em termos comparativos, enquanto a vida profissional de Marta foi feita de 

reviravoltas, a de Inês assentou mais na base estabilidade até porque quando voltou do Brasil, 

começou logo a trabalhar numa instituição de ensino superior privada em Portugal e até hoje 

lá permanece. A própria assume:  

“Estive vários anos a estudar (no Brasil) e quando regressei foi-me dada a 

possibilidade de vir para aqui para a universidade e, ainda com o doutoramento 

por concluir fui convidada para dar aulas. Assim que conclui o doutoramento 

fui logo convidada para assumir a direção da licenciatura em gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos” (E.2;T.1;P.1) 

“Em termos de percurso não senti assim grandes dificuldades porque quando eu 

tentei eu consegui logo muito rapidamente…também era uma altura em que em 

Portugal as coisas eram mais fáceis” (E.2;T.1;P.1) 

O facto de Inês fazer a primeira afirmação rapidamente levanta outras questões 

porque se agora já é difícil uma mulher ascender a cargos de topo, há uns anos atrás era 

praticamente impossível. O mundo empresarial e a gestão propriamente dita era dos homens 

e o a conjuntura sociocultural era a de a mulher se ocupar somente com as lides domésticas 

e dos filhos.  

Sylvie não faz grandes referências ao seu percurso profissional mas realça que 

começou a trabalhar como contabilista e depressa ascendeu a um cargo superior: 

“Não era um trabalho de quadro, era um trabalho básico e depois de dois anos 

recebi uma promoção para liderar uma pequena equipa: duas pessoas.” 

(E.3;T.1;P.1) 

O facto de ter começado com duas pessoas a seu cargo faz com que Sylvie reconheça 

as dificuldades do padrão cultural com maior clareza: 

“Mesmo a minha equipa pequenina cresceu uma equipa muito diferente pois 

liderar e fazer a gestão de pessoas de diferentes sítios não é fácil.” (E.3;T.1;P.1) 
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Para Sylvie, o facto de possuir a responsabilidade de gerir vários locais e marcas 

distintas que também possuem características distintas, posicionamentos e padrões diferentes 

faz com que evidencie a questão cultural como o principal desafio da sua carreira no âmbito 

da gestão: 

“A cultura de cada sítio é diferente porque a Peugeot tem uma cultura diferente 

de Citroen. Foi um período difícil”. (E.1;T.1;P.1) 

O certo é que tanto Inês como Marta ascenderam a cargos de topo muito facilmente 

embora o percurso de Marta não fosse tão ténue como o de Inês ou o de Sylvie. Agora a 

questão coloca-se: Será que atualmente existe mais mulheres em cargos de topo e por isso 

inibem outras mulheres de alcançar igualmente cargos de topo ou será que os homens em 

Portugal já tinham maior predisposição para aceitar mulheres em cargos de topo nos anos 

80/90? Será que o paradigma cultural estereotipado em relação às mulheres começou a 

modificar já nesses anos? 

5.3. A interface trabalho-família: 

A temática trabalho-família é comentada pelas entrevistadas sob uma perspetiva 

bastante realista onde cada uma delas relata experiências e exemplos muito particulares a cada 

uma delas mas com um grande ponto em comum: a dificuldade na gestão de tempo.  

Sylvie não intervém muito nesta temática dado que atualmente habita sozinha em 

Portugal enquanto a sua família reside em França: 

“Quando estamos no início da carreira queremos mostrar e subir na hierarquia 

da empresa e aceitamos viajar sem a família. Foi difícil, mas agora já consigo. Foi 

uma escolha” (E.3;T.4;P.2a) 

Esta opção de Sylvie, evidencia os esforços que as mulheres fazem em busca de uma 

melhor oportunidade profissional, enquanto o fator família fica em detrimento. Contudo, 

pelas adversidades da vida, Sylvie desvaloriza o papel da sua família na construção do seu 

percurso profissional:  

“No meu caso a minha família teve impacto mas não muito importante.” 

(E.3;T4;P.1) 

No entanto, Sylvie assume:  
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“No início da minha carreira, para mostrar que podia fazer um bom trabalho e 

mais trabalho mas assim acabei por negligenciar a minha família e amigos” 

(E.3;T.4;P.2) 

Já Marta e Inês encaram o tempo como algo precioso e fulcral para a gestão da relação 

trabalho-família sendo que Marta, os homens “tem menos afazeres lá fora, isso tem, tem muito mais 

disponibilidade para tudo” mas reconhece um paradigma em mudança:  

“Porque hoje em dia um homem normal, é um homem que quer ir para casa cedo, 

que dá banho aos filhos, que faz o jantar e que os vai buscar à atividade” 

(E.1;T.3;P.1) 

Nesta perspetiva Marta refere-se às novas gerações como eliminadoras do 

preconceito em relação ao papel social da mulher e aproveita para reforçar que como diretora 

de recursos humanos adota um estilo de gestão flexível e dinâmico no sentido de 

compreender a conjuntura familiar dos que trabalham consigo e, de facto, denota alguma 

proximidade e conhecimento das circunstâncias familiares dos mesmos, onde deu o exemplo: 

“Os meus diretores, com trinta e poucos anos e quarenta e tal anos, são pais 

completamente atentos e disponíveis. São pessoas que, chegam mais tarde porque 

tem que ir levar os filhos, se os filhos adoecerem são eles que vão para casa, são 

eles que saem mais cedo porque tem afazeres com eles” (E.1;T.3;P.1) 

Esta afirmação coloca de parte a perspetiva tradicional quer da figura masculina quer 

da figura feminina em termos sociais e culturais. Ao que parece, o homem está a começar a 

partilhar tarefas e funções que outrora eram incutidas somente à mulher enquanto este 

apenas se ocupava com a condição financeira da sua família. Nesta ótica, Sylvie vai ao 

encontro da perspetiva de Marta e apesar de ainda não estar bem ciente da realidade 

portuguesa, assegura que os papéis sociais já se começaram a inverter: 

“Em França as coisas mudaram. Desconheço como funciona em Portugal, mas 

vemos cada vez mais homens que ficam em casa a educar os filhos e as mulheres a 

trabalhar devido ao facto de elas terem um cargo mais importante.” (E.3;T.2;P.3) 

Esta ideia de Sylvie pode revelar-se positiva no sentido em que se está a vivenciar 

uma mudança nos papéis sociais mas, simultaneamente, pode ser considerado um presságio 

negativo quando as mulheres assumem cargos mais importantes do que os homens até 
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porque os efeitos de discriminação e desigualdades podem vir a ser colocados no homem e 

daí poderá desencadear-se uma nova luta pela igualdade de oportunidades, nomeadamente, 

na gestão de topo. 

De forma a reforçar esta ideia, também Inês ressalta que em relação ao domínio da 

família o seu marido sempre a auxiliou, deixando escapar que a sua relação familiar é baseada 

na partilha e na compreensão mas que a profissão do marido é também uma mais-valia nesta 

condição: 

“A minha conjuntura familiar é favorável a isso porque ele também é professor, o 

que significa que há dias em que ele não vai para a universidade e dá para 

compatibilizar comigo. Ele tem um horário até muito mais flexível do que o meu, 

dá menos aulas do que eu, o que significa que ele pode tratar da nossa filha muito 

mais do que eu, neste caso até é mais ele que trata do que eu.” (E.2;T.4;P.1) 

Mulher de poucas palavras, Sylvie transmite que as mulheres conseguem abstrair-se 

do trabalho por conta das tarefas domésticas e relacionadas com a maternidade enquanto os 

homens estão constantemente focados nos objetivos de trabalho e isso acaba por ser 

prejudicial para a relação familiar porque não existe uma capacidade de abstração por parte 

do homem e por isso, ele prioriza a família quase para segundo plano:  

“As mulheres têm uma vantagem comparativamente aos homens: conseguem 

compartimentar as coisas. Os homens quando vão para casa têm em mente o 

trabalho. Nós quando voltamos para casa, temos a nossa vida.” (E.3;T.2;P.2b) 

A compatibilização e a gestão familiar é vantajosa profissionalmente quer para o 

homem quer para a mulher mas deverá existir um entendimento mútuo, o que já não é tão 

evidente para Marta que viu alguns dos seus desejos adiados muito por conta da ausência do 

seu marido: 

“Tenho um marido que viaja muito por exemplo e porque a minha vida toda criei 

o meu filho sozinha. Tive que ser muito regrada e talvez durante uns anos não fiz 

ginástica, não tinha tempo para pintar uma unha ou não ia ao cabeleireiro. A 

vida é feita de opções.” (E.1;T.2;P.1) 

A ausência do marido de Marta e a falta de tempo da mesma devido à posição que 

ocupa fez com que colocasse de parte o seu bem-estar pessoal e isso é algo negativo porque 
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demonstra que Marta é tão focada no trabalho ao ponto de descurar o tempo com o seu 

filho, ainda uma criança:  

“Na altura o meu marido também viajava muito e eu não quis abdicar da minha 

carreira em função do meu filho, fiz um esforço maior” (E.1,T.2;P.2) 

Ora, nesta afirmação há claramente uma evidência de que o filho de Marta foi 

colocado de parte para que a mesma pudesse levar a sua carreira avante. Esta atitude pode 

evidenciar o medo e o receio de prejudicar a sua carreira ou perder o seu cargo com alguma 

paragem ou ausência para cuidar do seu filho. Com o marido constantemente ausente, um 

filho para criar e uma carreira em jogo, Marta colocou os seus interesses em último lugar para 

que pudesse aproveitar ao máximo o pouco tempo que lhe sobrava com o filho. 

Também Inês culpabiliza-se pelo pouco tempo que dispõe para a sua família e tal 

como Marta, coloca-se em segundo plano e reprime os seus interesses, acabando mesmo por 

admitir que é viciada no trabalho como podemos subentender da afirmação que se segue: 

“Eu diria que a pessoa mais negligenciada nesta história sou eu porque não sobra 

tempo para mim, para eu fazer as minhas coisas, o que eu gosto, o que eu quero 

porque todo o tempinho livre que eu tenho é para a minha família, para o meu 

marido, para a minha filha, para os meus pais, etc. É para a família. Agora 

claro, se eu trabalhasse menos, tinha mais tempo para eles, claro que sim, e sinto 

que trabalho mais do que devia e mais do que necessitaria também. Talvez é um 

bocadinho aquele workaholic, talvez tenha isso.” (E.2;T.4;P.2) 

Apesar de apresentarem conjunturas completamente diferentes, Marta e Inês utilizam 

a mesma estratégia de conciliação da relação trabalho-família. Ambas tentam encontrar uma 

forma de trabalhar fora do seu horário de trabalho mas sem descurar pouco tempo que lhes 

sobra para a família ou pelo menos tentam trabalhar sem que haja um impacto negativo no 

âmbito familiar. Ambas trabalham à noite, de madrugada. Marta afirma: 

“Se tinha que sair as sete da tarde porque tinha que ir tomar conta do meu filho, 

o trabalho tinha que ser feito, portanto, isso significava que eu durante a noite ia 

ter que trabalhar” (E.1;T.2;P.2) 

Do mesmo modo, Inês refere: 
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“Trabalho muito de noite porque se eu trabalhar de noite, eles estão a dormir 

portanto não estão a usufruir da minha companhia. Eu estou imensas vezes no 

escritório até de madrugada para compensar para depois os fins-de-semana por 

exemplo, não os ter que passar enfiada no escritório a trabalhar.” (E.2; T.4; P.2a) 

Com esta estratégia de conciliação, parece-me normal que as entrevistadas frisem que 

trabalham mais do que os homens e evidentemente trabalham mas também muito por sua 

culpa porque fizeram opções conscientes de que teriam que abdicar da sua vida familiar em 

prol da sua vida profissional. Desta forma, as questões de compatibilização de tempo para a 

esfera profissional e para a esfera familiar são escassas e o fator organizacional pode não estar 

tão envolvido quanto se pensaria e como é constado na pelos diversos estudiosos desta área. 

Inês destaca:  

“O facto de eu aceitar dar aulas enquanto convidada também na Universidade do 

Minho, eu tenho consciência que isso me rouba tempo para a família porque se 

calhar as horas que eu demoro em casa a preparar essas aulas, as horas que eu 

demoro a deslocar-me para lá, ir lá, etc., eu podia estar em casa com a minha 

família, portanto abdico muitas vezes disso em prol do trabalho” (E.2;T.4;P.2) 

Com esta afirmação, Inês transmite-nos a ideia de que aceitou o convite da 

Universidade do Minho apenas por uma questão de realização pessoal e transparece que é 

uma mulher muito determinada, focada e, sobretudo, alguém que vai à luta apesar dos 

esforços de conciliação de tempo. O facto de Inês ter um marido muito presente, é sem 

dúvida uma mais-valia mas o mesmo já não se verifica com Marta que por conta de um 

marido ausente e de uma carreira muito ambicionada em jogo, acabou por adiar alguns dos 

seus sonhos nomeadamente o sonho de ser mãe novamente.  

“Eu tenho um filho, imaginei que ia ter muitos mais. Rapidamente percebi que 

não ia ter condições para ter um filho porque não tenho nenhum apoio aqui, vivo 

sozinha com o meu marido, não tenho sogra. Não tenho nada.” (E.1;T.4;P.1) 

Com esta afirmação, Marta manifesta um sentimento de pena e, sobretudo, 

melancolia ao mesmo tempo que realça o quão importante é o papel da família na 

concretização dos objetivos pessoais. A afirmação demonstra também que as opções 

profissionais podem ter consequências graves ao nível emocional fruto da renúncia das metas 

familiares. Porém, Marta afirma que nem sempre consegue gerir o seu tempo e por vezes vê-
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se obrigada a recorrer a pessoas conhecidas para a auxiliarem na relação trabalho-família e 

embora este não seja um ato do qual gosta e se sinta bem, esta uma solução com efeitos 

positivos, tal como se pode constatar da sua afirmação: 

“Tenho os meus amigos, pessoas a quem eu pontualmente confio e peço para me 

ajudarem mas até pelo meu nível de independência eu não sou capaz de andar a 

pedir favores aos outros, quer dizer, posso pedir mesmo porque não tenho outra 

solução e tenho uma empregada que durante muito tempo me ajudou a criar o meu 

filho na perspetiva de que quando eu não estava em casa era ela que estava” 

(E.1;T.4;P.1) 

Neste aspeto, Marta e Inês veem os seus comportamentos e os seus atos como 

heroicos (ainda que subentendido nas suas afirmações) porque ambas consideram-se bem-

sucedidas nas suas carreiras e ainda fazem referência a todo o esforço adicional para gerir 

uma família e, orgulhosamente, pela forma como delineiam as suas estratégias de gestão de 

tempo. Ambas tem cargos que exigem muitas responsabilidades e tem consciência que essas 

responsabilidades as limitam no seio familiar do mesmo modo que este domínio as tenta 

limitar profissionalmente, ao nível da ascensão profissional.  

Nessa ótica Inês destaca que a ascensão não é ambicionada por todas as mulheres de 

uma forma genérica porque a ascensão requer disponibilidade, paciência, determinação, 

renúncia interesses e uma grande capacidade de conciliação trabalho-família e nem todas as 

mulheres estão dispostas a colocar-se para segundo plano mas Inês acredita que a família 

desempenha um papel fundamental nesse domínio: 

“Nem toda a gente procura uma ascensão na carreira, há pessoas que querem ter 

um lugar tranquilo, não querem ter muitas responsabilidades e portanto deixam-

se estar mas se houver da parte da família, até dos amigos este estímulo, este 

entusiasmo, esta prontidão para ajudar quando é preciso.” (E.2;T.4;P.1) 

Ao qual Marta reforça: 

“ (…) E havia poucas mulheres que mesmo trabalhando em empresas estavam 

disponíveis para ascender em cargos de chefia porque tinham filhos e valorizavam 

outras coisas.” (E.1;T.3;P.2) 
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No entanto, existe também o estigma tradicional que se prende com a visão 

estereotipada da mulher na sociedade à qual Inês reconhece: 

“Há mulheres que estão casadas com homens que não tem esse entendimento, que 

nem se quer concordam que elas trabalhem quanto subir na carreira” 

(E.2;T.4,P.1) 

Enquanto Marta destaca que as organizações ainda não possuem uma ideia coerente 

da mulher no mercado laboral e que por isso é mesmo necessário demonstrar ambição e 

vontade em alcançar uma carreira de gestão de topo de forma a contrariar os eventuais 

obstáculos que possam surgir para a entidade empregadora, nomeadamente a maternidade: 

“Eu acho que, primeiro lugar as mulheres precisam de querer ter uma carreira e 

ascender numa organização e resolvido isso já é meio caminho andado mas talvez 

vão encontrar pequenos obstáculos porque, às vezes, querem ser mães e isso também 

não é muito bem visto” (E.1;T.2;P.2) 

Para Inês a questão da parentalidade ainda não é assumida pelas empresas como algo 

normal e inerente ao processo de construção familiar dos membros da organização 

supostamente existe o estigma de que vai existir muitas ausências e isso para as empresas 

significa perder tempo e dinheiro: 

“Agora já há neste momento, a partilha de licença de maternidade entre homem e 

mulher mas ainda há muita resistência das empresas em dá-las aos homens, 

continua a ser a mulher…portanto, a mulher continua a ter aquele peso de 

responsabilidade acrescida fora da empresa o que faz com que depois na prática 

isso também possa ser negativo mas agora não podemos assumir que isso possa ser 

geral” (E.2;T.2;P.2a) 

“Isso são opções que a pessoa toma em casa com o restante agregado familiar. Eu 

posso dizer ao meu marido: “olha vais faltar tu para não faltar eu” e ele falta. 

Portanto, não podemos olhar para isso como um dado adquirido” (E.2;T.2;P.2a) 

No caso de Sylvie, como não tem família próxima a viver em Portugal nem possui 

uma estrutura familiar como Marta ou Inês, Sylvie não parece evidenciar problemas com a 

gestão de tempo e sustenta a conciliação do trabalho com os seus interesses numa ótica de 

equilíbrio:  
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“Estou numa fase da minha vida onde é 50/50. Consigo separar bem as coisas 

sem deixar nada em segundo plano. Uma vez passada a porta do escritório tenho 

uma atividade social – a minha vida em casa, a minha vida com os amigos, 

restaurantes, sair, ver família, etc.” (E.3;T.4;P.3) 

5.4. Homens e mulheres na gestão 

Ao longo da entrevista foi imperativo que as mulheres realçassem algumas 

características que elas considerassem relevantes para o exercício de um cargo de gestão e do 

mesmo modo, que justificassem as suas ideias tendo em conta na sua experiência no mercado 

laboral.  

A finalidade desta temática foi a de tentar percecionar como é que as mulheres se 

percecionam no domínio empresarial e, assim, tentar encontrar alguma lacunas e variáveis 

que de certa forma impedem ou impediram a evolução a cargos de maior relevo. 

Inevitavelmente, as entrevistadas ao compararem-se com a figura masculina e de uma 

perspetiva bastante positiva e consideram que, efetivamente, são melhores gestoras do que 

os homens. Marta e Inês começam por assumir que os homens ainda possuem uma ideia 

errada da gestão feminina com as declarações abaixo:  

“Contrariamente àquilo que os homens dizem, as mulheres são muito mais 

pragmáticas até nas tomadas de decisões. Agora deixam-se influenciar por outro 

tipo de coisas que os homens não se deixam influenciar” (E.1;T.1;P.3) 

“Os homens dizem que a mulher complica mas não é bem assim, a mulher tenta 

considerar múltiplas variáveis antes de tomar uma decisão” (E.2;T.2;P.1) 

Estas declarações demonstram que as entrevistadas possuem uma visão de 

incompreensão por parte dos homens e, de certa forma, ambas evidenciam que as mulheres 

são superiores no que diz respeito ao processo de tomada de decisão fruto dos formalismos 

e protocolos que consideram antes de avançar com a sua decisão final, contrariamente ao 

homem.  

Considerando que a mulher despende muito tempo a considerar com vasto conjunto 

de variáveis tal como foi avançado por Inês, de forma oportuna colocou-se-lhe a questão: 

“Por demorarem mais não considera que isso pode representar um ponto fraco na gestão 

feminina?” ao que Inês prontamente respondeu: 
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“É, podem demorar mais tempo mas também não sei se isso é um ponto fraco 

porque eu diria que mais vale demorar um pouquinho mais a tomar uma decisão 

mais acertada do que demorar menos a tomar uma decisão mais rápida mas 

também há um ponto fraco que é evidente que é a questão cultural.” 

(E.2;T.2;P.2a)  

Nesta perspetiva, Inês evidencia que a mulher tem tendência a perder tempo ao invés 

de assumir riscos de tomar uma decisão errada. Em termos de trabalho sobre pressão, este 

facto pode não ser muito positivo porque envolve o stress e a imposição de obter uma 

resposta rápida. Como as mulheres são muito perfeccionistas acabam por se perder nos 

detalhes, tal com ressalta Marta: 

“A gestão feita por mulheres é muito mais intuitiva, é uma gestão que para além 

da inteligência e da dimensão analítica, avalia a dimensão intuitiva e relacional, 

portanto e isso permite-nos ter uma decisão mais holística” (E.1;T.2;P.1) 

Com esta exposição, Marta refere o domínio relacional com os demais subordinados 

como ponto fulcral da gestão feminina e, obviamente esse é um aspeto que a coloca em 

vantagem porque a mulher é muito mais comunicativa e procura o afeto e os laços de amizade 

enquanto o homem tende a adotar uma postura mais passiva porque o seu nível de 

sensibilidade não é tão apurado como o da mulher, então o homem relaciona-se menos com 

os subordinados em termos de afetos.  

“ (…) Normalmente nós somos mais sensitivas, temos lideranças mais próximas, 

conseguimos envolver mais as pessoas por isso conseguimos melhores resultados” 

(E.1;T.1;P.1) 

Sylvie enfatiza também o positivismo associado aos resultados obtidos por uma 

gestão feminina: 

“Acredito que conseguem fazer uma boa gestão de vários assuntos e acredito 

plenamente que as mulheres a dirigir empresas dá um ótimo resultado.” 

(E.3;T.2;P.2b) 

E, do mesmo modo, Sylvie reforça:  

“As mulheres são mais resistentes, aguentam mais com a pressão.” (E.3;T.2;P.2b) 
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Para Marta, o lado afetivo e comunicativo da mulher é a grande chave do sucesso da 

gestão feminina. Da mesma forma, Marta realça o sentido apurado de compreensão e 

paciência da mulher: 

“ Nós conseguimos chegar e perceber que a nossa colaboradora ou que o nosso 

colaborador está a passar um momento mais difícil, conseguimos gerir as emoções 

das equipas e chegar mais perto das pessoas porque naturalmente nos preocupamo-

nos mais com elas. Temos esse nível de atenção muito mais desperto do que os 

homens” (E.1;T2;P.1) 

“Se houver um conflito, uma mulher consegue resolvê-lo com muita mais facilidade 

do que um homem porque é muito mais astuta, porque tem muito mais paciência” 

(E.1;T.2;P.1) 

Inês, por sua vez, demonstra de forma exemplificada como a mulher está a evoluir 

em cargos de topo e a contribuir para o sucesso empresarial: 

“Aquelas que têm mulheres à frente têm mostrado resultados extremamente 

positivos e nós olhamos até para as novas tecnologias, como o facebook etc., e vemos 

mulheres em cargos executivos exatamente porque estão cada vez mais a reconhecer 

que é uma mais-valia tê-las para tomar decisões porque são muito ponderadas 

normalmente” (E.2; T.2;P.1) 

Além disso, Inês justifica as suas afirmações tendo por base as fundamentações de 

Daniel Goleman (conhecido como “o pai da inteligência emocional”) para demonstrar que 

efetivamente as mulheres estão num patamar superior ao do homem no que respeita aos 

aspetos comunicacionais e que esse fator se reflete nos resultados financeiros das 

organizações: 

“Daniel Goleman tem estudos que evidenciam que empresas onde existam 

mulheres em cargos de liderança, são empresas que acabam por ter resultados 

financeiros muito positivos porque um dos grandes problemas que está presente em 

empresas que, muitas vezes vão à falência, tem a ver com faltas de comunicação e 

decisões mal tomadas por parte dos homens porque eles têm tendência para serem 

mais precipitados a tomarem decisões. A mulher como pondera mais, também 

demora mais é verdade. Pode demorar mais porque reflete mais” (E.2;T.2;P.2)  
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Em termos de vantagens, parece existir alguma clareza de que a mulher apresenta 

maiores benefícios para as organizações pois possui características inatas como a 

preocupação, a paciência, a atenção redobrada, a compreensão, a busca pela perfeição e, 

sobretudo, o poder de comunicação. Todavia, não podemos generalizar e Marta chama a 

atenção para o seguinte aspeto: 

“Há homens que também tem esta dimensão relacional muito apurada e mulheres 

que não tem” (E.1;T.2;P.1) 

Esta opinião de Marta também é encarada por Inês como não generalista: 

“Os estudos também ditam isso, que as mulheres à frente das empresas tem é uma 

capacidade de, muitas vezes, serem mais sensíveis a certas questões mas não me 

parece que tenhamos que entrar por ai” (E.2;T.1;P.2a) 

Com esta declaração, Inês parece não concordar que as mulheres são seres sensíveis 

e uma vez mais, generaliza, assumindo que a sensibilidade é uma particularidade também 

presente no género masculino embora estes não manifestem essa característica da mesma 

forma que a mulher.  

Enveredando pelos aspetos intrínsecos ao homem e à mulher, Inês referencia o 

conhecido psicólogo Geert Hofstede para aludir às questões do paradigma empresarial do 

ponto de vista cultural: 

“O Hofstede que diz que as culturas masculinas, ele próprio chama a isto as 

culturas masculinas, são individualistas. As culturas femininas são coletivistas, 

portanto se ele próprio classifica uma cultura individualista como masculina, ele já 

esta a querer dizer alguma coisa e de facto é isso que a mulher acrescenta na gestão, 

essa noção de coletividade” (E.2;T.2;P.2) 

Este entendimento de Inês, ainda que influenciado pelos fundamentos de Hofstede, 

revela que a mulher procura um ambiente de trabalho mais colaborativo e que privilegie a 

participação e o envolvimento dos seus subordinados nas tomadas de decisão. A mulher 

encara esta conexão como uma mais-valia para o seu trabalho porque sente que não está 

sozinha e que tem toda uma equipa do seu lado. Por sua vez, o homem tem tendência a ser 

mais individualista, isto é, revela autoridade e poder hierárquico que lhe conferem a segurança 
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para agir sozinho e, muitas vezes, acaba por acumular o stress e tomar decisões precipitadas 

enquanto a mulher tenta descentralizar esse aspeto e procura o auxílio da sua equipa.  

Nesta linha de pensamento, Inês atira: 

“ A mulher também tem a tendência para ser mais conciliadora” (E.2;T.2;P.2) 

Enquanto Marta garante: 

“Os homens são mais focados em aspetos mais objetivos” (E.1;T.2;P.1) 

Ora, é claro que um homem e uma mulher apresentam características de gestão 

completamente distintas no âmbito empresarial. Tal depende, como vimos, quer de fatores 

inerentes à própria personalidade do homem e da mulher quer devido aos padrões sociais e 

culturais que continuam a coexistir na nossa sociedade. No entanto, existe um fator que pode 

revelar-se preocupante que é o facto de a mulher estar a adotar atributos de trabalho e de 

carácter do homem em detrimento das suas próprias características, ou seja, a mulher assume 

comportamentos e atitudes tidos como masculinos pela sociedade para se fazer sobressair 

profissionalmente tal como salienta Inês nas declarações abaixo: 

“Essa questão de dizerem que as mulheres não são tão duras é mentira. Aliás, 

as evidências mostram que é exatamente o contrário porque elas tem necessidade 

de se impor muitas vezes pois há aquela tendência de olhar para uma mulher como 

um ser mais frágil que tem dificuldades em tomar certas decisões. Há mulheres que 

até são bastante mais duras do que os homens precisamente para que essa imagem 

não passe de todo, ou seja, para que não haja a ideia que “por eu ser mulher vou 

ser mais polivalente, mais maleável”” (E.2;T.2;P.1) 

“As pessoas não podem olhar para ela e dizerem assim: como é mulher, vai ser 

fácil convencê-la ou dou-lhe dois berros e ela “baixa a bolinha”. Não se pode fazer 

uma coisa dessas portanto há mulheres que às vezes tem que ter mesmo essa 

capacidade de mostrar rigidez” (E.2;T.2;P.2b) 

Para Inês, considerando um cenário de luta pela igualdade de oportunidades, as 

mulheres acreditam que ao tentarem se assemelhar aos homens terão as mesmas 

oportunidades de evolução na carreira e, consequentemente serão menos discriminadas pelo 

seu género. Ainda assim, a transparência de uma imagem de robusta por parte das mulheres 

é também uma forma destas se imporem com os homens dentro das organizações. Para as 
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mulheres, esta é a única forma que elas vêm como apologista do respeito e da consideração 

mas esta questão é discutível e será melhor fundamentada nos capítulos que se seguem.  

Esta questão de aproximação das mulheres ao homem enquanto pessoa e profissional 

torna-se ainda mais suspeita quando Marta e Inês assumem que gostam de trabalhar com os 

homens tal como demonstra as afirmações abaixo respetivamente transcritas:  

“Eu pessoalmente até prefiro trabalhar com homens mas dou-me bem com as 

mulheres.” (E.1;T.1;P.3) 

Desde que aqui estou a diretora Isabel é a quarta diretora que nós temos na 

faculdade, portanto, antes dela tivemos três diretores  e sempre tive excelentes 

relações, muito respeitadores das opiniões.” (E.2;T.1;P.3) 

Nestas perspetivas relacionais, Marta e Inês parecem ter mais afinidades profissionais 

com homens mas este é um fenómeno que pode ser facilmente explicado pela síndrome da 

abelha rainha (queen bee) que se encontra explicitamente fundamentado no tema seguinte.  

5.5. Queen Bee 

No paradigma organizacional, as empresas procuram líderes capazes de desenvolver 

e criar novos talentos para que de certa forma se possa aproveitar uma vasta riqueza de 

competências e definir objetivos realistas em combinação de forças para alcançar o sucesso 

organizacional. Ora, o fenómeno queen bee está associado negativamente a um líder que não 

aceita que os seus subordinados e demais pessoas envolvidas na organização se desenvolvam 

e isto ocorre, particularmente, de mulher para mulher.  

Perante as informações disponibilizadas na conceção teórica do presente estudo, 

identificou-se Marta como uma queen bee. Algumas das suas afirmações não apresentam 

coerência mas transparecem algum ódio em relação a outras mulheres como se pode 

constatar das afirmações proferidas pela mesma:  

“Estou farta de mulheres.” (E.1;T.1;P.2) 

“Há mulheres que são trinta vezes piores do que os homens.” (E.1;T.1;P.3) 

“Eu não tenho nada a ideia de que as mulheres precisam de ser defendidas.” 

(E.1;T.2;P.2) 

Esta tipologia de afirmações são graves quando temos em empresas mulheres que 

pesam assim, sobretudo, na área dos recursos humanos e que podem impedir a ascensão de 
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outras mulheres ao topo. No entanto, este aspeto pode ser explicado pelo facto de a mulher 

ver a outra como uma rival, alguém que lhe vai criar competição, roubar o lugar ou mesmo 

alguém que vai ascender muito mais rápido e nesta perspetiva a exposição de Inês ganha 

algum relevo:  

“As mulheres tem tendência para contratar homens mais bonitos e mulheres mais 

feias porque elas olham para a mulher como uma concorrente que elas não querem 

ter acrescidamente porque já tem a concorrência masculina” (E.2;T.5;P.4) 

De uma outra perspetiva, é assustador pensar que nos podemos deparar com técnicos 

recursos humanos de uma empresa com esta tipologia de preconceitos, nomeadamente, no 

domínio da seleção e do recrutamento. Adicionalmente, uma líder que não desenvolva nem 

conceba novos talentos femininos, é alguém que está a alimentar os estereótipos de género 

e quando Marta assume que as mulheres não precisam de ser defendidas, está a assumir que 

não se sente vitimizada pelos estereótipos de género mas como ascendeu muito rapidamente 

(como relatado no tema percurso pessoal) acaba por se despreocupar com todo o seu grupo 

de género no que diz respeito a esta questão.  

“Eu não tenho nada aquela perspetiva de que as mulheres são umas coitadinhas.” 

(E.1;T.2;P.2) 

“As mulheres tem que trabalhar muito mais porque eu nunca senti ter sido vítima 

de discriminação.” (E.1;T.1;P.2a) 

Porém, as afirmações acima supracitadas podem ser explicadas pela assemelhação 

tradicional à imagem masculina nos domínios da gestão, ou seja, aproximam-se das 

características das características de gestão masculinas e passam a agir como um ser 

masculino dentro da organização. Consequentemente as mulheres acabam por se afastar do 

seu grupo de género porque acreditam que este desfasamento consolidará as suas posições 

de topo como é evidente pelas afirmações de Marta: 

“Eu era a única diretora de recursos humanos em sete diretores homens, comecei a 

ter que perceber de futebol porque caso contrário, não tinha conversa com eles, então 

lia o jornal desportivo.” (E.1;T.1;P.2a) 

“Cada vez que entrava para uma reunião, os primeiros cinco minutos de conversa 

era de bola que os fulanos falavam e eu não tinha outra solução a não ser perceber 

de bola minimamente para poder conversar com eles sobre isso.” (E.1;T.1;P.2a) 
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Existem até mulheres que admiram o facto de existirem mulheres a exercer funções 

em cargos de gestão de topo mas quando percebem que elas adotam uma postura 

individualista e competitiva fruto da aproximação da gestão masculina, estas mulheres 

acabam por desistir de alcançarem igualmente um cargo de topo.  

“ (…) Posso-lhe dizer que muitas vezes nós somos estigmatizadas nas empresas 

por outras mulheres. Atenção, nós as vezes achamos que são os homens “nos 

engolem”, não. A mulher nunca pode baixar a cabeça, nunca pode perder a 

determinação, a força de vontade, tem que ser muito firme. A mulher tem que ser 

muito firme porque tem esta dupla necessidade de concorrer” (E.2;T.5;P.4.) 

Como Inês refere, as mulheres prejudicam outras mulheres e não faz sentido para 

uma empresa colocar as mulheres em posições de topo e esperar que essas mulheres se 

tornem orientadoras de carreira para outras mulheres porque elas não vão colaborar, não se 

vão mostrar solidárias e talvez até nem deem espaço para se desenvolver uma relação porque 

estas mulheres que ocupam cargos de topo não querem ser confundidas num grupo onde 

existe preconceito. Todavia, a queen bee Marta, destaca que a figura feminina também tem 

aspetos positivos e é nestas afirmações que existe um duplo sentido subentendido: 

“Eu prefiro trabalhar com homens do que trabalhar com mulheres embora haja 

aspetos em que prefiro trabalhar com elas.” (E.1;T.1;P.3) 

“As mulheres são mais invejosas, logo são muito mais competitivas umas com as 

outras mas também tem coisas boas.” (E.1;T.1,P.3) 

Um dos sentidos gerais a estas duas afirmações é que Marta enfatiza o seu gosto em 

trabalhar com o género masculino mas logo de seguida atira que também é positivo trabalhar 

com as mulheres tal como faz na segunda afirmação após uma crítica às mulheres. Ora, ou 

Marta apenas mencionou esse aspeto positivo para ficar bem na entrevista e não passar a sua 

visão negativa que possui em relação às mulheres (como já entendemos ao longo deste tema) 

ou efetivamente pode-se concluir que existem ocasiões em que o fenómeno queen bee é 

quebrado por conta de interesses ocasionais em que se podem aproveitar de algumas 

competências e da boa vontade das outras mulheres. Ainda assim, Marta afiança:  

“Eu nunca deixei de promover ninguém por ela ser mulher” (E.1;T.2;P.2b) 
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Por sua vez, Inês assume uma realidade completamente diferente de Marta. Inês já 

ocupou um cargo de direção executiva como diretora do departamento de gestão da 

faculdade mas como o departamento se extinguiu, assume agora um cargo de gestão 

intermédia e aparentemente tem uma boa relação com sua atual superior que outrora foi sua 

subordinada: 

“Não é por ser minha colega mas por vezes há aquela história:”Ah! as mulheres 

juntas, é uma confusão. Prefiro trabalhar com homens…” Não. Neste caso correu 

muito bem. O facto de ser mulher não interferiu negativamente na capacidade de 

liderança dela nem na relação que tem aqui com todos os professores” 

(E.2;T.1,P.3) 

Com esta declaração, Inês rejeita o denominado queen bee porque apesar de uma 

subordinada sua ter ascendido a um cargo de diretora da faculdade, um cargo com maior 

evidência do que o seu, a amizade manteve-se e ainda assim demonstra orgulho pelo facto 

de a colega ter alcançado um bom estatuto e, essencialmente, por não existir interferências 

na relação que ambas já tinham anteriormente. Não há indícios de inveja, competitividade 

ou afastamentos relacionais.  

Neste aspeto, também Sylvie não demonstra possuir características ou 

comportamentos que a associem ao fenómeno queen bee.  

Como ultimato, em dose de exagero e com alguma insensibilidade, quando 

questionada se era frequente receber elogios dos seus superiores pelo trabalho realizado, 

Marta deixa o recado: 

“ (…) Mas ninguém anda assim connosco ao colinho como vocês que acham que 

a malta anda a levar elogios.” (E.1;T.1;P.3) 

5.6. A ascensão profissional 

De uma forma generalista, no que diz respeito à ascensão profissional é possível 

retirar das entrevistas que as entrevistadas não fizeram questão de evidenciar esta temática 

em grande relevo. Abordaram a ascensão profissional tem termos superficiais e limitaram-se 

apenas a fazer algumas comparações tendo evidenciado também algumas perspetivas futuras 

em relação às suas carreiras. 

Inês começa por referir que para ascender a um cargo de gestão de topo é importante 

possuir um requisito fundamental: 



36 
 

“Tem que ter capacidade de liderança, sem ela não se chega à gestão de topo” 

(E.2.T.3.P.3) 

Porém, em termos de ascensão profissional propriamente dita, não há grandes 

ambições das entrevistadas em alcançar posições de estatuto superior às que já ocupam. 

Enquanto Inês se mantem serena e demonstra que está de mão dada com a estabilidade, 

Marta deixa transparecer que gostava de abrandar o ritmo da sua carreira e Sylvie revela o 

desejo de ascender para um cargo superior ao seu mas sem muitas mais responsabilidades.  

Em termos profissionais, Inês começa por explicar que vive duas realidades distintas: 

o ensino privado e o ensino público e, ainda que involuntariamente, acaba por fazer uma 

comparação dos dois sectores em termos de condições e oportunidades em evoluir para 

outros cargos:  

“Na pública que eu estou, na Universidade do Minho, é completamente diferente 

porque aí, digamos que como eu estou como convidada, a capacidade de progressão 

não é a mesma que é aqui, na privada, onde eu estou no quadro.” (E.2;T.1;P.2b) 

Evidentemente, para Inês a oportunidade de progressão na carreira é mais provável 

na instituição de ensino privado porque é uma docente interna enquanto na instituição 

pública é uma docente externa e, muito provavelmente, com horas de trabalho mais limitadas 

pelo que a oportunidade de evolução é mais escassa porque este posto pode apenas 

representar somente o preenchimento de uma necessidade temporária. 

Quando questionada sobre onde se via daqui a dez anos, Inês demonstra claramente 

que a sua passagem pela instituição de ensino público é passageira ao mesmo tempo que 

manifesta o desejo de permanecer estabilizada na instituição de ensino privado que se 

encontra atualmente: 

“Daqui a 10 anos gostava de estar onde estou em termos de funções. Eu gosto de 

dar aulas e gosto de trabalhar aqui. Não sei se na Universidade Minho ainda 

estarei porque no Minho é uma questão mais transitória” (E.2;T.5;P.3) 

A docente parece ter atingido o ponto de satisfação com a sua carreira profissional 

pelo que volta a demonstrar tranquilidade ao afirmar: 

“Se eu perder a direção do curso e me mantiver só como professora, não tenho 

nenhum stress com isso” (E.2;T.5;P.3) 
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Quanto às perspetivas futuras de Marta, esta reconhece a necessidade de abrandar o 

ritmo profissionalmente e quiçá afastar-se do meio empresarial: 

“Numa quintinha, numa aldeiazinha a não fazer nada mexa com pessoas, 

problemas e computadores, a plantar umas batatinhas. Adorava mudar de vida. 

Um dia mudo.” (E.1;T.5;P.3) 

“Eu gostava de ter uma atividade profissional que fosse mais calma, que me desse 

mais qualidade de vida, que me desse mais tempo para estar comigo própria, para 

estar com as pessoas de quem eu gosto, a fazer aquilo que eu gosto, sendo que hoje 

aquilo que eu gosto são as coisas simples da vida, apanhar uma flor, fazer uma 

sopa, passear o meu cão, dar um beijo ao meu filho” (E.1;T.5;P.3) 

Estas evidências de Marta estão fortemente relacionadas com a gestão de tempo. A 

diretora de recursos humanos dá valor aos aspetos simplistas da vida para os quais já destacou 

anteriormente que não tem tempo e por isso não consegue usufruir daquilo que lhe dá mais 

prazer: ter tempo para si e para a sua família. Por uma vez, Sylvie que a o número de anos 

que se encontra a desempenhar funções constitui um obstáculo à mudança:  

“Gosto da PSA. Quando trabalhamos para uma empresa há 18 anos é mais 

difícil para uma pessoa da minha idade mudar.” (E.3;T.5;P.1) 

Esta afirmação de Sylvie revela-se um obstáculo à ascensão na carreira por via da 

estabilização, ou seja, quando as mulheres se sentem seguras num cargo de gestão, a 

predisposição delas para a mudança é menor porque tem medo da mudança ou porque 

simplesmente vão sair da sua zona de conforto ao experienciar cargos de maior envergadura. 

Além disso, quando questionada se não gostaria de estar na posição de topo do atual 

diretor financeiro do grupo PSA, Philippe de Rovira, Sylvie respondeu prontamente de forma 

negativa justificando: 

“É mais pressão! Com a posição vem as responsabilidades.” (E.3;T.5;P.1;P.A.) 

“Seria muito mais trabalho do que hoje. Já passei 10 anos a trabalhar que nem 

uma doida. Não é que queira parar mas não quero passar por situações de pressão 

como àquelas que passei quando comecei a minha carreira profissional.” 

(E.3;T.5;P.1:P.A.) 
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Claramente, é evidente algum pânico pelo acréscimo de responsabilidades com a 

ascensão a um cargo de gestão ainda mais superior ao que já ocupa atualmente mas as 

afirmações também demonstram que Sylvie está orgulhosa do que conseguiu até agora e 

assume que teve que trabalhar muito para estar no seu cargo atual. A sua aspiração para uma 

ascensão futura poderia passar por:  

“A direção da contabilidade do grupo era bom mas existe muita concorrência 

feminina, conheço umas 3 ou 4.” (E.3;T.5;P.1;P.A.) 

No entanto, com esta afirmação Sylvie transparece algum desânimo e assume um 

cenário quase como impossível fruto da competitividade feminina.  

De forma geral, em termos de expectativas, as entrevistadas parecem já ter atingido 

o auge da sua carreira, as suas metas e por isso procuram agora uma vida profissional menos 

agitada e fundamentada no seu bem-estar. 

5.7. Satisfação, bem-estar e motivação 

Esta temática procurou averiguar se as entrevistadas se encontram motivadas nos 

seus atuais postos de trabalho. É importante existir uma relação de harmonia e felicidade que 

contemple somente energias positivas para garantir o bom funcionamento psicológico de 

quem está à frente de cargos executivos. Como foi possível constatar até aqui, o grande 

desafio que as mulheres da gestão enfrentam é a gestão do tempo e a motivação e o bem-

estar, em termos profissionais estão em dependência entre si. Esta simbiose é tida em conta 

quer por Inês quer por Marta sendo que ambas se culpam pelo seu escasso tempo: 

“A minha vida familiar é constantemente descurada pela minha vida profissional 

mas por culpa minha.” (E.2;T.4;P.2) 

“O tempo é aquilo que eu valorizo imenso. O que perdi e tenho muito pouco.” 

(E.1;T.4;P.3) 

Ó sentimento de culpa interfere negativamente na felicidade e portanto, não é 

possível dizer-se que as entrevistadas se sentem em pleno bem-estar. Do mesmo modo, a 

sua motivação pessoal está comprometida pelo domínio profissional dado que estas mulheres 

não conseguem usufruir plenamente do seu bem-estar, sem preocupações ou sentimentos 

associados ao falhanço e acabam por transferir energias e comportamentos negativas para o 

seio familiar tal como a irritabilidade fácil, o sentimento de pressão para agradar aos filhos, e 
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essencialmente, o ter que conviver com a falta de tempo para satisfazer os próprios interesses 

e isso poderá ter impactos negativos até na saúde como relata Marta: 

“Durante uns anos não fiz ginástica, não tinha tempo para pintar uma unha ou 

não ia ao cabeleireiro.” (E.1;T.2;P.2) 

“Em 2016 fiquei um ano em casa, tive um esgotamento físico e tive um e

 sgotamento emocional, passei a pesar trinta e nove quilos” (E.1;T.5;P.3) 

No entanto, para averiguar se as entrevistadas eram motivadas pelas suas chefias, a 

resposta foi claramente positiva. Marta assume:  

“Dá-me o meu chefe com certeza, quando avalia o meu desempenho” (E.1;T.1;P.3) 

Este fator é positivo assim como o facto de existir avaliação de desempenho na 

empresa de Marta porque serve de estimulação motivacional embora o sistema de avaliação 

não seja sempre bem visto pelos membros da organização. No caso particular de Marta, não 

foi possível averiguar a frequência das avaliações de desempenho mas se estivermos a supor 

que ela é realizada apenas uma vez por ano, então não podemos considerar que o chefe de 

Marta é eficaz a motivar os seus subordinados e, similarmente, Marta não estará efetivamente 

motivada em termos profissionais.  

No caso de Inês, esta revela que sempre viu o seu trabalho como reconhecido pelos 

seus superiores e aparentemente, os elogios ao seu trabalho parecem ser frequentes e chegam 

dos vários graus hierárquicos: 

“Tanto a Administração como a Reitoria que neste caso é quem está acima de 

mim e a diretora Isabel também. Os diretores com quem eu trabalhei sempre 

tiveram esse cuidado de elogiar o meu trabalho” (E.2;T.1;P.3) 

E ressalta a proveniência desses elogios: 

“Por acaso sempre foram homens…A diretora Isabel é a primeira” (E.2; T.1;P.3) 

Esta afirmação de Inês, coloca ênfase na mudança do atual paradigma cultural. Se 

anteriormente os homens eram encarados como superiores e algo adversos à existência de 

mulheres no mercado laboral, agora parece existir uma maior aceitação por parte destes ao 

ponto de tecer elogios ao trabalho da mulher. Paralelamente, devido também às 

desigualdades sociais, o elogio de um homem relativamente ao trabalho da mulher pode 
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constituir um enaltecimento muito valioso para a mulher porque ela entende que está no 

rumo certo para atingir patamares superiores. De certa forma serve como estímulo.  

Quando Inês refere que “A diretora Isabel é a primeira” demonstra que ainda é raro 

vermos mulheres em cargos de gestão de topo mas o futuro parece promissor porque os 

primeiros passos para a inserção e aceitação das mulheres no mercado trabalho já foram 

dados e a luta pela não discriminação e pela igualdade de oportunidades já começou a 

despertar consciências e a quebrar alguns estigmas na sociedade. 

5.8. Uma realidade em transformação 

Ao longo das entrevistas Marta, Inês e Sylvie vão transmitindo as suas expectativas 

futuras relativamente ao atual paradigma empresarial e, inclusive, apresentam soluções que 

entendem como pertinentes para reverter a problemática associada às desigualdades de 

oportunidades.  

Inês é a entrevistada que coloca mais ênfase de forma direta nas disparidades 

estigmatizadas entre homens e mulheres e assume que talvez a mulher ainda não esteja tão 

bem integrada quanto deveria porque esta ainda exerce um papel muito circunscrito no 

domínio familiar: 

“Nós continuamos a ser um país onde a mulher tem algumas dificuldades.” 

(E.2;T.2;P.2a) 

“Nós somos uma sociedade muito matriarcal, significa que olha-se para a mulher 

como alguém que tem funções muito específicas fora das organizações 

empresariais.” (E.2;T.2;P.3) 

Todavia, Marta apresenta uma visão que vai tenuemente ao encontro da perspetiva 

de Inês ao salientar que existe ainda uma imagem muito estereotipada em relação à figura 

feminina e ao seu papel: 

“As mulheres são umas coitadinhas talvez mais do ponto de vista social do que 

do ponto de vista empresarial” (E.1;T.2;P.2) 

O facto de Marta e Inês referirem várias vezes ao longo da entrevista que possuem 

um gosto particular em trabalhar com homens e que até possuem uma boa relação com os 

mesmos, coloca em evidência que o problema associado á ascensão das mulheres a cargos 

de topo encontra-se, efetivamente, na sociedade.  
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Porém, os princípios e valores que regem a sociedade advém do paradigma cultural 

e, muitas vezes, é difícil não transportar esses valores para dento das empresas, sobretudo, 

pelas gerações mais envelhecidas que são muito tradicionais, têm uma mente mais fechada e 

fazem por cumprir e levar avante os princípios que lhes foram transmitidos como 

politicamente corretos. Na ótica de Inês:  

“Nós ainda temos dentro das organizações pessoas que acham que o lugar da 

mulher é em casa a tratar dos filhos, a tratar da casa, portanto, precisamente 

porque somos muito matriarcais” (E.2;T.2;P.3) 

Acrescidamente, Inês reconhece: 

“Enquanto tivermos essa cultura nós vamos ter esse problema” (E.2;T.3;P.2) 

Quando existe tentativa de quebrar esse estigma matriarcal, rapidamente a mulher é 

humilhada pela sociedade porque é subentendido que a mulher está a desrespeitar a conduta 

da sociedade na qual se insere e que não está cumprir aquilo que é tido como eticamente 

justo ou correto, tal como exemplifica Inês: 

“Para a imagem que a mulher depois dá é que é uma mulher que deixa de cuidar 

dos filhos e que é uma mulher que não está a cumprir com o papel dela na 

sociedade” (E.2;T.2;P.3) 

Com esta última exposição de Inês, podemos entender a origem da criação de uma 

imagem negativa em relação às mulheres que precisa de ser colmatada com alguma urgência 

porque como já se foi constatando, este é um fator com impacto negativo nas organizações 

e, essencialmente, no meio social. Como sugestão de combate aos dilemas associados às 

sociedades matriarcais, Marta aponta a educação social e supõe que esta deve incidir na 

formação das novas gerações e, lentamente, teremos um mundo sem discriminação:  

“Eu acho que nós temos mais desafios do ponto de vista social de como educadores 

criarmos um filho e uma filha da mesma maneira, deixarmos cair alguns 

preconceitos relativamente ao género. A forma como nós educamos e aquilo que nós 

aceitamos numa filha ou num filho, isso preocupa-me mais do que propriamente 

do que propriamente o facto de as mulheres não poderem ascender num cargo de 

direção.” (E.1;T.5;P.1) 
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Marta acredita que a educação das mais recentes gerações permitirão uma maior 

realização pessoal e profissional. Ao nível profissional porque afastará a hipótese de 

discriminação uma vez que as empresas possuem a necessidade constante de contratar e com 

a entrada das novas gerações no mercado de trabalho, a forma de pensar e gerir altera-se nos 

padrões organizacionais. Em termos pessoais, a estimulação de um clima de entreajuda, 

partilha e compreensão ajudará a limpar a imagem negativa que a sociedade possui da mulher 

e, simultaneamente, também se criará outra imagem sobre o homem. 

“Socialmente temos é que educar crianças, miúdos e homens que ajudem muito 

mais em casa e que tenham uma relação paritária com as suas mulheres” 

(E.1;T.2;P.2) 

Acrescidamente, Marta destaca: 

“Do ponto de vista das relações amorosas tem que haver mais equilíbrio” 

(E.1;T.2;P.2) 

Esta última afirmação de Marta transparece que o equilíbrio paritário entre homens 

e mulheres ainda é um fator que não está tão presente na sociedade o que torna, uma vez 

mais, evidente a assimetria de papéis na esfera familiar. A questão de partilha de tarefas 

também é abordada por Sylvie que realça uma realidade francesa on.de o estigma cultural e 

social que atualmente se vive em Portugal já foi ultrapassado 

“Em França o trabalho é dividido, as duas pessoas trabalham pelo que é normal 

dividirem tarefas de casa. Porque é que teria que ser as mulheres a fazer tudo?” 

(E.3;T.2;P.3) 

Perante a realidade portuguesa e a realidade francesa, Sylvie adianta: 

“Para mim, não há razão para fazer distinções entre homens e mulheres que se 

encontram em cargos de direção.” (E.3;T.2;P.3) 

Em termos profissionais esta questão é abordada com otimismo por parte de Inês e 

de Marta. Ambas acreditam que uma relação profissional baseada na equidade e na 

combinação de competências pode trazer consequências benéficas não apenas para a 

organização como também para a satisfação pessoal dos envolvidos. Fruto desta simbiose, 

Inês ressalta uma vantagem relevante para a existência de mulheres em cargos de gestão de 

topo das organizações: 
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“A principal vantagem é com a sociedade como um todo porque estão a contribuir 

para reduzir essa assimetria que há entre os homens as mulheres e cada vez mais 

as organizações gostam de ressaltar isso, gostam de mostrar que de facto estão na 

linha a frente porque puseram num cargo executivo uma mulher” (E.2;T.2;P.2) 

Enquanto Inês vê esta combinação como uma vantagem associada à imagem externa 

da organização, Marta assume uma perspetiva interna: 

“Homens e mulheres dão coisas diferentes, têm visões diferentes, têm formas de 

trabalhar diferentes” (E.1;T.2;P.2.A.) 

Nesta declaração de Marta subentende-se que a combinação de homens e mulheres 

em cargos de topo, origina criatividade e inovação dado que conseguem observar 

determinadas situações de múltiplos ângulos e, portanto, conseguem tomar decisões mais 

acertadas, por exemplo. As empresas parecem estar agora a reconhecer as vantagens das 

mulheres em cargos de gestão de topo e, efetivamente, estamos a assistir a uma modificação 

do paradigma cultural e empresarial tal como demonstra, respetivamente, as afirmações de 

Inês e Marta abaixo mencionadas: 

“Se nós olharmos para a faculdade, as direções de curso estão todas nas mãos de 

mulheres” (E.2,T.1;P.3;A.) 

“Hoje, a maioria dos homens que ocupam lugares de direção ou mesmo de segundas 

linhas, estão um mês em casa com os filhos quando eles nascem, isso já é uma coisa 

natural” (E.1;T.2;P.2) 

Sendo a licença de paternidade é um direito laboral de uso obrigatório e com alguns 

dias facultativos, grande parte das empresas demonstraram descontentamento e resistência 

aquando da sua aplicação. Contudo, para Marta as empresas já possuem melhor aceitação da 

mesma e isso revela um indicador positivo da mudança nas condutas organizacionais. Por 

sua vez, Inês exemplifica o acesso ao ensino superior como um sinal de evolução na 

sociedade até hoje: 

“Tanto é que nós vemos por exemplo, o acesso ao ensino superior é mais marcado 

por mulheres do que por homens, que é completamente o inverso daquilo que eram 

os números há 50 anos atrás, era residual o número de mulheres que ia estudar 
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para uma universidade e portanto, as coisas estão a mudar mas a cultura muda-

se muito devagarinho” (E.2;T.2;P.3) 

Paralelamente, Inês destaca a importância de alertar consciências através de estudos 

académicos bem como de estatísticas e debates sendo que desta forma se consegue tentar 

fazer esbater as assimetrias e as desigualdades porque as empresas vão estar muito mais 

atentas e a sociedade muito mais consciente:  

“Quantos mais estudos académicos houverem nesse sentido, quanto mas 

sensibilização for feita junto das empresas mais e melhor nós conseguimos por as 

mulheres não só a ascender a um emprego mas a ganhar o mesmo que ganha um 

homem” (E.2;T.2;P.3) 

Também Sylvie deixa uma sugestão interessante ao nível da conciliação de trabalho-

família que deveria ser mais implementada nas organizações: 

“Pelo que vi, o teletrabalho pode ajudar na conciliação da vida de família e vida 

no trabalho.” (E.3;T.2;P.2b)  

Com esta afirmação é importante frisar que o teletrabalho é uma medida que já está 

a ser implementada lentamente nas empresas portuguesas embora exista algumas resistências 

por parte das mesmas porque a imagem que se cria é que o teletrabalho significa oferecer 

mais liberdade e mais flexibilidade e isso não é encarado como produtivo. Porém, é chocante 

quando Sylvie refere que Portugal ainda está muito atrasado nestes aspetos socioculturais que 

se encontram enraizado nas empresas: 

“Em Portugal pude verificar que existem pequenas diferenças: quando ouço 

pessoas a falar de outras empresas 100% portuguesas fico com uma sensação que 

é uma realidade semelhante aos anos 80 em França.” (E.3;T.2;P.3) 

Considerando que estamos no ano de 2019 e Sylvie chegou a Portugal há quatro anos, 

isso significa que Portugal está quase 40 anos atrasados em relação a França e isso dá que 

pensar ainda mais quando Inês afirma com base num estudo recente a que teve acesso: 

“Se continuarmos nas condições atuais que temos as mulheres necessitarão de cerca 

de 30 anos para apanhar os homens em termos das igualdades laborais” 

(E.2;T.5;P.2) 
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No entanto, Inês assume que a mudança deverá partir das organizações portuguesas 

e com isso justifica: 

“Claro que as grandes multinacionais não são elas que estão a praticar isto só que 

o problema é que 99% do tecido empresarial português é constituído por PMEs, 

empresas familiares, etc., porque não é nas grandes multinacionais que vai ver este 

fenómeno a acontecer até porque elas têm os olhos postos em cima delas e portanto 

a visibilidade das ações que tomam é muito maior e por isso também se protegem 

e tentam ser mais igualitárias.” (E.2;T.5;P.2) 

Esta evidência é fundamentada por Sylvie que, como diretora numa multinacional 

coloca em destaque duas afirmações que confirmam a ideia de Inês acima supracitada:  

“Se olharmos para a nossa empresa, o Grupo PSA, basta olharmos para a 

direção financeira e temos tantos homens como mulheres com cargos importantes.” 

(E.3;T.3;P.2) 

“Primeira vantagem é a vista da empresa no exterior porque está a promover 

igualdade.” (E.3;T.2;P.2) 

Com estas evidências, é urgente apelar à consciência das empresas portuguesas para 

a gravidade deste dilema sociocultural que tem implicações em distintos níveis da vida pessoal 

e profissional da mulher. Genericamente, começa a existir uma tendência para considerar as 

multinacionais como empresas que oferecem igualdades de oportunidades e, sobretudo, uma 

tendência para considerar que são empresas que permitem a ascensão a cargos de topo de 

forma mais vasta. Assim, se as mulheres começarem a visualizar as multinacionais como 

possibilitadoras de ascensão profissional e mais abertas do ponto de vista cultural, as 

empresas portuguesas vão começar a ficar obsoletas e sem capital humano feminino como 

já acontece em alguns sectores. 
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6. Conclusões 

Com base no estudo desenvolvido, a complexidade e a abrangência das temáticas 

geram múltiplas reflexões e debates que vão muito para além da ascensão da mulher a cargos 

de gestão de topo.  

As entrevistadas, que se mostraram desde logo disponíveis para colaborar neste tudo, 

relatam perspetivas e experiências que evidenciam toda uma alocação de esforços destinados 

quebrar o estigma que as afastam dos cargos mais desejados.  

Com base na revisão da literatura constata-se que,os vários autores comprovam a 

existência de uma sociedade fortemente desvinculada em relação à igualdade de 

oportunidades e à equidade no mercado de trabalho. Porém, a participação das mulheres em 

cargos de topo tem vindo a crescer. 

A análise das entrevistas permitiu identificar, aliás em linha com a literatura, os 

condicionadores da ascensão feminina a cargos de gestão de topo.  

Do estudo empírico pode retirar-se um conjunto de conclusões sendo que a primeira 

é que as entrevistadas não atribuem ao género, o principal fator inibidor da ascensão feminina 

aos cargos de topo. Ainda assim, entrevistadas reconhece que tiveram que trabalhar mais 

para conseguirem chegar ao estatuto que hoje possuem. 

Outros factores identificados que podem explicar as dificuldades na ascensão na 

carreira, nomeadamente, a questão da família que requer uma vida dupla por parte da mulher. 

A conciliação da vida profissional e pessoal implica que a mulher seja detentora de uma 

capacidade de gestão de tempo exímia mas quando essa capacidade é difícil de suportar, 

existe tendência para que os interesses ligados à satisfação e ao bem-estar da mulher sejam 

colocados em segundo plano em prol de uma das esferas: pessoal ou profissional. Desta 

forma, é possível explicar que existindo a dificuldade em conciliação da relação trabalho-

família, a mulher não quer ver as sujas responsabilidades acrescidas e, consequentemente, 

acaba por desperdiçar oportunidades ou negar pequenos sinais que apelam à evolução na 

carreira. Por outro lado, a denominada “zona de conforto” e até o número de anos que a 

mulher trabalha na empresa também podem ser considerados fatores que condicionam a 

ascensão pelos mesmos motivos. 

Não menos importante, a maternidade pode ser considerada um fator de 

constrangimento à ascensão de topo uma vez que é tida em conta pelas organizações e demais 

recrutadores como um elemento importante na seleção. Para os técnicos de recursos 

humanos a maternidade é sinónimo de ausências inesperadas e por períodos de tempo 
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incertos e isso não é percecionado de forma positiva. Associada a esta questão, também 

podemos destacar a desigualdade de oportunidades dentro das organizações no momento de 

promover ou recrutar uma mulher.  

A tipologia e dimensão da empresa pode ser um constrangimento à ascensão das 

mulheres. No caso das empresas familiares, os cargos de gestão de topo são ocupados 

precisamente pelos familiares do patrão e dificilmente recrutarão uma mulher não familiar 

para assumir esses quadros. Por outro lado, se nos referirmos a uma multinacional, o cenário 

de ascensão é mais provável do que nas empresas familiares (até porque elas tem que 

defender uma imagem positiva) mas poderá ser mais lento devido ao elevado grau de 

hierarquização e dispersão das funções. Na mesma perspetiva, o sector de atividade poderá 

também constituir um problema assumindo-se que as mulheres não são tidas como 

adequadas ocupar um cargo de gestão em determinadas organizações. 

Esta abordagem relativamente às características da empresa pode justificar o facto de 

as mulheres se deslocarem para locais longínquos do seu local de residência: a busca por uma 

oportunidade nos cargos de topo pois as multinacionais concentram-se nas grandes cidades. 

 Curiosamente, as mulheres podem ser o principal inibidor da ascensão uma da outra 

tal como se observa no fenómeno queen bee e pode ser explicado pela tentativa de complicar 

a ascensão da outra por via da competitividade existente nos cargos de topo pois ambas irão 

querer demonstrar o seu potencial para se fazerem sobressair. Subjacente a este fator, existe 

o glass ceiling que constitui a barreira invisível que as mulheres precisam de superar para 

alcançar o topo.  

Por último, pode-se considerar, isoladamente, as características associadas à 

personalidade da mulher bem como os fatores socioculturais como inibidores da ascensão 

da mulher a cargos de gestão de topo embora carreguem estas condicionantes sejam 

diretamente influenciadas pelo estereótipo socialmente enraizado.  

Estas conclusões, em traços gerais estão em linha com o que tem sido reportado na 

literatura. No entanto, as entrevistadas vêm o meio legal e educacional como solução para 

quebrar as desigualdades existentes ao nível profissional, porém, os investigadores e demais 

estudiosos não referenciam estes aspetos na literatura e isso é, sem dúvida, a lacuna desta 

matéria. 
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6.1. Limitações do estudo e futuras investigações 

A ascensão de carreira constitui um processo difícil e complexo que depende de 

múltiplos factores e deve ser avaliado tendo em atenção um contexto em especifico e, por 

isso, não se pretende que as conclusões aqui expostas sejam generalizados para toda a 

população mas que contribuam para uma melhor compreensão da problemática. 

Em termos de limitações, o número de mulheres entrevistadas foi de apenas três o 

que não confere uma elevada representatividade ao estudo em relação às informações 

recolhidas. Além disso, este pequeno grupo foi constituído por mulheres que se 

prontificaram a participar no estudo, o que pode indiciar que tinham alguma sensibilidade a 

esta temática, podendo ter sobre a matéria uma visão algo diferente da generalidade das 

outras mulheres Acrescidamente, caso da entrevistada Inês Lemos, como esta é docente da 

área de recursos humanos, a entrevista pode ter sido fundamentada em grande parte por 

estudos e investigações e não por opinião pessoal. 

Curiosamente, foi de enorme coincidência as entrevistadas possuírem praticamente 

a mesma idade, o que limita o presente estudo ao campo etário de 45 anos. Numa perspetiva 

futura, seria interessante alargar a faixa etária às gerações mais recentes de forma a 

compreender as dificuldades que estas estão a passar no âmbito profissional ou que já 

ultrapassaram e fazer-se uma possível comparação. 

Uma outra sugestão poderia passar pela avaliação, compreensão e visão que os 

homens possuem em relação à ascensão das mulheres a cargos de gestão de topo e, 

igualmente, fazer-se uma comparação relativamente às mulheres, para que se possa estudar 

da melhor forma com maior diversidade este paradigma empresarial. 
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ANEXOS 

1. Guião de Entrevista 1 -  Marta Sousa 

Pedir às entrevistadas para se apresentarem  Confidencial. 

 

1º Tema: Percurso pessoal 

1. Qual foi o seu percurso até chegar ao cargo que hoje ocupa?  

Txi! Tenho um percurso muito giro. 

Então, comecei a trabalhar, ainda estava a estudar e o que é eu fazia? Dava formação. 

Não tinha carro e andava assim por sítios longincos como Braga e Famalicão. Andava de 

transportes públicos, apanhava chuva e ia duas horas antes de as aulas começarem para secar 

a roupa no aquecedor que existia na sala para puder dar aulas. Depois vinha outra vez de 

comboio até que depois acabei o curso e fui trabalhar para a antiga associação empresarial 

de Portugal a recibos verdes e ganhava 120 contos. Pagava 45 contos de renda, não tinha 

carta e andava  à boleia, levava uma marmita porque não tinha dinheiro para almoçar e estive 

lá um ano e meio.  

Mais tarde, concorri para técnica de recursos humanos numa empresa em Vale de 

Cambra. Nessa altura morava em Matosinhos e tive que comprar um carro que era a única 

forma de me poder deslocar. Fui ganhar 250 contos de vencimento base mas gastava mais 

de 200 euros em gasolina.  Passei a ter que pagar a prestação do carro e a casa e, basicamente, 

trabalhava para aquecer. De 15 em 15 dias ia a casa dos meus pais buscar comida e na última 

semana do mês, o meu pai já tinha que me encher o depósito do carro.  

Aí eu era responsável pelo recrutamento e seleção do grupo inteiro, Vicaima e só 

tinha fábricas em Perafita, em Matosinhos, em Vale de Cambra, em Camarate, em Albufeira, 

em Leiria e em São Mamede de Infesta, portanto a minha semana era fazer a malinha ao 

Domingo e correr isto tudo, umas semanas mais do que outras e trabalhava assim. 

Com 25 anos, fartei-me daquilo porque ia e vinha todos os dias para Vale de Cambra. 

Naquela altura não havia autoestrada e eu fazia 45 minutos de viagem para lá e 45 minutos 

de viagem para cá e mais um dia inteiro de trabalho. Então resolvi procurar outro emprego 

e como na altura tinha terminado com o namorado que tinha, resolvi concorrer para ir 

trabalhar para Lisboa. Lá concorri e quando apresentei a minha demissão, um dos 

administradores disse: “ah mas eu não quero que te vás embora por isso vamos-te promover a diretora de 

recursos humanos numa das maiores empresas do grupo” e eu vim trabalhar para aqui para Perafita. 
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Cheguei lá, tinha 2500 trabalhadores, eu tinha 25 anos e tinha três pessoas muito mais velhas 

do que eu como meus subordinados (risos). Foi a maior aventura da minha vida. Nesse 

período aconteceu isso tudo, fiz tudo o que havia de melhor e de pior para fazer em recursos 

humanos, contratei muito, desenvolvi muitas pessoas, despedi 170 para a empresa ser 

vendida e tive três mortes, tudo isso em 12 anos. Para além disso, ainda há ainda acumulada 

a Higiene e segurança no trabalho.  

Nessa altura eu era solteira. Basicamente acordava as sete da manhã e trabalhava das 

07h30 até às 21h00 da noite. De vez em quando, quando tinha tempo, ia de férias.  

Mais tarde, empresa onde eu trabalhava foi comprada por um grupo espanhol mas 

eu não gostei. Não gosto particularmente dos grupos espanhóis, da gestão dos grupos 

espanhóis e embora eles me tenham convidado para ficar como diretora de recursos 

humanos da península ibérica, eu despedi-me e fui trabalhar para outra empresa. 

Fui trabalhar para a Portucel e era diretora de recursos humanos da fábrica de cartão 

em Guilhabreu e no Ave e em Albarraque, Lisboa. Foi o pior período da minha vida 

profissional, fui ganhar muito dinheiro, viajava de avião em primeira classe e lembro-me de 

um dia ter encontrado o meu antigo patrão. Eu ia em primeira e ele ia em segunda e eu 

brinquei com ele disse-lhe que quem queria bons empregos arranjava-os.  

A portucel ainda hoje tem muito dinheiro mas é muito sindicalizada, onde as pessoas 

acham que têm muitos direitos e não têm deveres. Foi o pior sítio. Detestei. Detestei 

trabalhar lá.  

Mudei-me para lá e ao fim de uma semana eu percebi que tinha cometido um grande 

erro mas agora tinha que aguentar ne tinha que procurar um outro emprego de maneira que 

deixei-me estar lá um anito e tal e depois concorri. Apareceu esta vaga para direção de 

recursos humanos que hoje ocupo e pronto, hoje sou diretora de recursos humanos do 

grupo, tenho cinco fábricas em Portugal e duas na República Checa . 

Eu acho que o que me custou mais foi aquele ano na Portucel porque não era feliz e 

eu não consigo não ser feliz naquilo que faço. Tive muita dificuldade. Foquei-me no trabalho, 

havia coisas que eu podia mudar e outras que não. Foquei-me naquilo que eu podia mudar e 

mentalizei-me que aquilo era um momento de passagem e eu tinha que procurar um emprego 

que me motivasse novamente. Basicamente foi isso.  
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2. A direção que íntegra é composta por quantas pessoas? Quantas são 

mulheres? 

Sete. Todas. Infelizmente só tenho um homem, com imensa tristeza. Estou farta de 

mulheres.  

a. Por ser mulher, considera que foi demasiadamente colocada à prova 

para chegar onde chegou?  

Sempre. Tudo. Trabalhei três vezes mais do que qualquer homem.  

As mulheres têm que trabalhar muito mais porque eu nunca senti ter sido vítima de 

discriminação. Essa coisa da discriminação não é algo que as pessoas dizem, que 

demonstram. Isso acontece nas mais pequeninas coisas e às vezes de uma forma 

extremamente súbtil mas eu penso que sim, que uma mulher tem que trabalhar muito mais 

do que um homem. Primeiro porque faz outras coisas fora do trabalho e depois porque tem 

que mostrar que de facto que é melhor.  

Quando eu fui diretora de recursos humanos numa empresa há uns anos, eu era a 

única diretora de recursos humanos em sete diretores homens. Comecei a ter que perceber 

de futebol porque caso contrário não tinha conversa com eles, então lia o jornal desportivo 

que havia no café perto lá de casa. Cada vez que entrava para uma reunião, os primeiros 

cinco minutos de conversa era de bola que os fulanos falavam e eu não tinha outra solução 

a não ser perceber de bola minimamente para poder conversar com eles sobre isso.  

Portanto, as mulheres têm que se esforçar muito mais porque eles têm a tendência 

de olhar e como eles são muitos e nós somos poucas, têm sempre aquela tendência de olhar 

ou para uma miúda é gira e engraçada que eles têm lá ou então menininhas que eles têm que 

proteger e quando se confrontam assim com mulheres assertivas, que sabem o que querem, 

normalmente não gostam. Portanto, é difícil. Nunca deixei que ninguém me colocasse de 

parte.  

Com certeza que deve haver experiências de pessoas que tiveram isto, eu nunca tive. 

Eu nunca foi colocada de parte. Agora é assim, eu escolhi ser diretora de grandes empresas, 

posicionei-me para isso, lutei, trabalhei e fiz aquilo que tinha que fazer. Se fosse homem se 

calhar era mais fácil? Era. Há aquelas pequeninas coisas, tipo na hora de a gente escolher um 

carro, a gente chega lá e é este o carro que queremos, ah não acha que isso é muito grande 

para si? Aquelas piaditas, aqueles conceitos assim mais masculinos… 
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3. É frequente receber elogios quando apresenta soluções ou atinge os seus 

objetivos?  

Nas organizações os objetivos medem-se com resultados, portanto, tens um 

resultado, és compensada por isso. Ninguém anda ali: “ah fizeste um excelente trabalho 

agora.” Não. As pessoas têm que fazer o que têm que fazer. 

Pergunta aleatória: Mas ninguém lhe dá um elogio pelo resultado que conseguiu?  

Dá-me o meu chefe com certeza. Quando avalia o meu desempenho, dá-me um 

feedback mas ninguém anda assim connosco ao colinho como vocês que pensam que a malta 

a levar elogios. 

Pergunta aleatória: Homens ou mulheres, qual dos dois tendem a contrariar mais 

as suas ideias?  

Eu nunca senti que um homem ou uma mulher contrariassem mais as minhas ideias 

por causa do meu género. Nunca senti isso assim de uma forma velada. Há mulheres que são 

trinta vezes piores do que os homens. Eu prefiro trabalhar com homens do que trabalhar 

com mulheres embora haja aspetos em que prefiro trabalhar com elas. Relacionalmente é 

mais fácil trabalhar com um homem, há sempre uma barreira, uma barreirinha que têm que 

se passar ali para eles reconhecerem a nossa competência ou de nos olharem de igual para 

igual mas é mais fácil trabalhar com eles em vários aspetos. As mulheres são mais invejosas, 

logo são muito mais competitivas umas com as outras mas também têm coisas boas, são 

muito mais pragmáticas.  

Contrariamente àquilo que os homens dizem, as mulheres são muito mias 

pragmáticas até nas tomadas de decisões agora deixam-se influenciar por outro tipo de coisas 

que os homens não se deixam influenciar. Portanto, eu pessoalmente até prefiro trabalhar 

com homens mas dou-me bem com as mulheres.  

 

2º Tema: Homens vs. Mulheres na gestão 

1. Na sua opinião o que distingue a gestão feita por mulheres da gestão feita 

por homens?  

A gestão feita por mulheres é muito mais intuitiva, é uma gestão que para além da 

inteligência e da dimensão analítica, avalia a dimensão intuitiva, relacional das coisas  e isso 

permite-nos ter uma decisão mais holística porque se olhamos para vários sectores, os 

homens são mais focados em aspetos mais objetivos não é?  
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Isso agora é como tudo, há homens que também têm esta dimensão relacional muito 

apurada e mulheres que não têm mas normalmente nós somos mais sensitivas, temos 

lideranças mais próximas, conseguimos envolver mais as pessoas por isso conseguimos 

melhores resultados. 

Pergunta aleatótia: Pode-me dar um exemplo específico que ocorreu no local de 

trabalho? 

Somos mais atentas, na gestão da equipa nos somos muito mais atentas. 

Conseguimos ser tão exigentes com eles. Nós conseguimos chegar e perceber que a nossa 

colaboradora ou que o nosso colaborador está a passar um momento mais difícil, 

conseguimos gerir as emoções das equipas e chegar mais perto das pessoas porque 

naturalmente nos preocupamos mais com elas, temos esse nível de atenção muito mais 

desperto do que os homens. Sei lá, numa situação se crise, se houver um conflito, uma mulher 

consegue resolvê-lo com muita mais facilidade do que um homem porque é muito mais 

astuta, porque têm muito mais paciência, chega, senta-se, ouve e tenta perceber a pessoa e 

tenta dar a volta. 

2. Que vantagens pode ter a organização em usufruir de mulheres em posições 

de gestão? 

Eu vou dizer uma coisa que é assim um bocadinho chata para quem está a fazer um 

trabalho desses. Eu não tenho nada a ideia de que as mulheres precisam de ser defendidas, 

lamento mas não tenho essa ideia.  

Eu admito que as mulheres têm menos oportunidades e eu penso que as menos 

oportunidades que elas têm deve-se essencialmente a dois aspetos. O primeiro depende 

exclusivamente delas que é quando uma mulher decide ter uma carreira assim. Se quer manter 

sua vida e a sua família, ela naturalmente tem que ir à luta e isso significa que ou tem em casa 

alguém que a ajuda mais ou tem que fazer tudo o que tem que fazer em casa e tudo o que 

tem que fazer na empresa.  

Eu nunca me senti limitada por ser mulher, tive momentos difíceis porque tenho um 

marido que viaja muito por exemplo e porque a minha vida toda criei o meu filho sozinha.  

Tive que ser muito regrada e abdiquei de coisas minhas: talvez durante uns anos não fiz 

ginástica, não tinha tempo para pintar uma unha ou não ia ao cabeleireiro. A vida é feita de 

opções. Portanto, eu acho que, primeiro lugar as mulheres precisam de querer ter uma 

carreira e ascender numa organização e resolvido isso já é meio caminho andado mas talvez 
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encontrem pequenos obstáculos porque, às vezes, querem ser mães e isso também não é 

muito bem visto. Se bem que o mundo também está a mudar muito não é?  

Há uns anos uma mulher que era mãe era um grande problema. Hoje, a maioria dos 

homens que ocupam lugares de direção ou mesmo de segundas linhas, estão um mês em casa 

com os filhos quando eles nascem, isso já é uma coisa natural. Não é natural, é mais natural 

numa organização, hoje em dia é muito mais aceite isso do que era há uns anos atrás.  

Eu não tenho nada aquela perspetiva de que as mulheres são umas coitadinhas. As 

mulheres são umas coitadinhas, se calhar mais do ponto de vista social do que do ponto de 

vista empresarial porque eu sou da geração que foi ainda muito educada para fazer tudo em 

casa e para fazer tudo ao meu marido e fazer uma data dessas coisas.  

Socialmente temos é que educar crianças, miúdos e homens que ajudem muito mais 

em casa e que tenham uma relação paritária com as suas mulheres.  E do ponto de vista das 

relações relacionas amorosas tem que haver mais equilíbrio.  

Do ponto de vista da organização, eu nunca senti que não poderia ser coisa nenhuma 

por ser mulher. Tenho é tido a perceção que precisei de trabalhar muito mais do que os 

outros, é normal porque se tinha que sair as sete da tarde porque tinha que ir tomar conta do 

meu filho, o trabalho tinha que ser feito, portanto, isso significava que eu durante a note ia 

ter que trabalhar. Um colega meu homem podia fazer isso de uma outra forma. Tinha outra 

disponibilidade. Eu precisei de viajar imenso e enquanto os meus colegas dormiam lá e eu 

saía de casa às 05h00 e às 20h00 estava em casa para dar de jantar ao meu filho. Saiu muito 

mais do corpo mas isso também teve muito a ver com as opções privadas que eu também 

tive. Na altura o meu marido também viajava muito e eu não quis abdicar da minha carreira 

em função do meu filho, fiz um esforço maior. 

Pergunta Aleatória: Então acha que as organizações tendo homens e mulheres em 

cargos de direção podem sair beneficiadas por ambas as partes?  

Claro, homens e mulheres dão coisas diferentes, têm visões diferentes, têm formas 

de trabalhar diferentes portanto isso para mim não faz sentido nenhum ter uma organização 

onde só há mulheres ou uma organização onde só há homens não é?  

a. Em contrapartida, quais são ou podem ser os pontos fracos da gestão 

feminina possa trazer para a empresa? 

As mesmas que os homens. A a gestão dos homens também pode trazer fragilidades, 

isso não têm nada a ver. Eu acho que não há nenhuma fragilidade, não vejo isso assim. 
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b. Na sua perspetiva, quais são as características essenciais para uma 

gestão feminina bem-sucedida?  

As mesmas que uma gestão masculina bem-sucedida. Trabalho, competência, 

dedicação, capacidade de ouvir, de entender as pessoas que trabalham connosco, de as 

motivar, de as envolver face ao que se têm que fazer.  

Eu sou péssima para estas entrevistas porque eu não noto, eu não sinto e não 

concordo com essa história da gestão no feminino e coitadinhas das mulheres, não concordo 

com isso. 

Pergunta aleatória: Então mas não acha que há distinção entre homens e mulheres 

em cargos de gestão? 

Distinção como? Eu nunca deixei de promover ninguém por ela ser mulher. Na 

minha modalidade, isso nunca foi uma verdade. Eu lembro-me que quando eu comecei a 

trabalhar na indústria, em Vale de Cambra, as mulheres ganhavam menos do que os homens, 

é verdade, agora na minha organização, nas organizações onde tenho trabalhado não há 

nenhuma distinção entre um homem e uma mulher.  

Eu tenho, por exemplo, eu tenho dois diretores comerciais. Uma é mulher e outro é 

homem e ele não ganha mais do que ela. 

3. Na sua opinião faz sentido a distinção entre homens e mulheres em cargos 

de gestão de topo?  

(respondeu na questão anterior) 

 

3º Tema: Diferenças entre Homens e Mulheres na ascensão a posições de topo 

Eles têm muito mais disponibilidade do que nós, é verdade não é? Têm menos 

afazeres lá fora, isso têm, têm muito mais disponibilidade para tudo. 

1. Considera que homens e mulheres têm as mesmas condições dificuldades em 

ascender a posições de topo? 

Trabalham mais. Depende. Há mulheres que não têm filhos, há mulheres que não 

têm família e essas têm um nível de disponibilidade para sua profissão exatamente igual à que 

os homens mais tradicionais têm. Hoje em dia um homem normal, é um homem que quer ir 

para casa cedo, que dá banho aos filhos, que faz o jantar e que os vai buscar à atividade.  
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Os meus diretores, com trinta e poucos anos são pais completamente atentos e 

disponíveis. São pessoas que chegam mais tarde porque têm que ir levar os filhos e se os 

filhos adoecerem são eles que vão para casa. São eles que saem mais cedo porque têm afazeres 

com eles. É como tudo. Homens e mulheres nas mesmas circunstâncias.  

Eu acho que este discurso é um discurso que tende a ser antiquado porque o mundo 

está a mudar. 

2. Qual a sua explicação para o facto de a maioria dos gestores de topo serem 

homens? 

Durante muitos anos nós estudávamos muito menos do que eles não é? Essa coisa 

das mulheres estarem em maioria nas faculdades é uma coisa relativamente recente.  

Vamos lá por partes, a maioria das pessoas que hoje encaram cargos de direção tem 

entre cinquenta e muitos, sessenta anos. Eu tenho 44 anos e na minha empresa nós temos 

diretores mais novos. Nós temos que entender que durante muitos anos, quem tinha acesso 

ao ensino superior eram os homens e havia poucas mulheres que mesmo trabalhando em 

empresas não estavam disponíveis para ascender em cargos de chefia porque tinham filhos 

e valorizavam outras coisas. 

3. Quais são as características fundamentais para alcançar a gestão de topo?  

Trabalho, competência, sacrifício, gosto por aquilo que se faz. Isso é uma coisa 

universal a um homem ou a uma mulher. 

 

4º Tema: Importância da relação trabalho-família na ascensão de carreira 

1. Qual pensa ter sido o papel da sua família e amigos na construção do seu 

percurso profissional? 

Eu talvez não seja muito boa pessoa para responder a isso (risos).  

Eu penso que os amigos de alguma forma contribuíram no sentido de que quando 

eu precisei de ajuda, eles ajudaram-me. A minha família ajudou-me na perspetiva em que 

organizamos as nossas agendas agora o resto…(risos) 

Pergunta aleatória: Pode-me dar alguns exemplos de situações? 

Olhe, eu tenho um filho, imaginei que ia ter muitos mais. Rapidamente percebi que 

não ia ter condições para ter um filho porque não tenho nenhum apoio aqui. Vivo sozinha 

com o meu marido, não tenho sogra, não tenho nada. Tenho os meus amigos, pessoas a 
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quem eu pontualmente confio e peço para me ajudarem mas até pelo meu nível de 

independência eu não sou capaz de andar a pedir favores aos outros. Posso pedir mesmo por 

não ter outra solução e tenho uma empregada que durante muito tempo me ajudou a criar o 

meu filho na perspetiva de que quando eu não estava em casa era ela que estava e o ajudava.   

Eu sou maluca. Eu sempre fiz as duas coisas com muito empenho, trabalhei muito e 

sempre fui uma mãe muito presente e isso custou-me. 

2. Sente ou alguma vez sentiu que descurou a sua vida pessoal em prol da sua 

vida profissional? Em que circunstâncias? 

Já descurei aspetos da minha vida pessoal por causa da minha vida profissional, ou 

seja, em momentos em que tive que escolher algo para fazer da minha vida pessoal, 

hierarquizei as prioridades e como o meu filho e o meu marido eram as pessoas mais 

importantes que eu tinha na minha vida pessoal, pronto, pintei menos unhas, pintei menos 

cabelo, fiz menos ginástica, li menos livros, saí menos com amigos... 

a. Como é que se concilia estas duas esferas?  

Agora à beira do que foram os últimos anos parece um sonho. Agora o meu filho já 

tem 14 anos, é muito mais autónomo e já consigo gerir muito melhor as coisas do que geria 

mas o meu dia é duro.  

Eu acordo às seis da manhã todos os dias, saio de casa por volta das 07h45. 

Normalmente aproveito entre 06h00 e as 07h45 para fazer um bocado de exercício. Não 

tenho tempo.  

Ontem deitei-me tarde porque tive uma amiga lá em casa a jantar. Deitei-me tarde e 

hoje não fui fazer o meu exercício físico e agora vou ter que o fazer à noite, pronto. E esta 

até é uma boa semana porque o meu marido está fora, o meu filho também está fora e eu 

estou sozinha, consegui ir trabalhar e fazer tudo o que tinha que fazer. Agora vou para casa, 

fazer as minhas coisas de casa. Tem que se ser altamente organizado, se não, não se consegue. 

3. O que lhe custa deixar mais para segundo plano devido ao cargo que ocupa 

atualmente? 

O tempo. O tempo é aquilo que eu valorizo imenso. O que perdi e tenho muito 

pouco. Às vezes o tempo que tenho para fazer as coisas com mais calma mesmo na minha 

profissão e usufruir mais. Por exemplo, na gestão da minha equipa, quando tempos pouco 
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tempo, temos que ser mais orientativos e eu gosto pouco de ser orientativa, gosto mais de 

deixar que as pessoas cheguem à solução.  

Quando nós temos pouco tempo elas tem pouco tempo para estarem a pensar e para 

errar não é? Se temos pouco tempo, eu tenho que garantir que ali a margem de erro é 

diminuta e elas tem que marcar golo ali com mais rapidez e isso é uma coisa que me deixa 

triste.  

Na minha vida pessoal também, ter tempo é a melhor coisa que se pode ter. Aos 44 

anos, ter tempo é ótimo e é uma coisa que eu não tenho ainda. 

 

5º Tema: Perguntas aleatórias no fim da entrevista 

1. Como perceciona as questões de desigualdades de género na sociedade 

atual? 

Isso é um tema demasiado vasto, já alguém o deve ter estudado. Eu pela minha 

opinião, volto a dizer, eu acho que nós temos mais desafios do ponto de vista social de como 

educadores criamos um filho e uma filha da mesma maneira, deixarmos cair alguns 

preconceitos relativamente ao género, a forma como nós educamos e aquilo que nós 

aceitamos numa filha ou num filho, Isso preocupa-me mais do que propriamente do que 

propriamente o facto de as mulheres não poderem ascender num cargo de direção não é? 

Porque se o meu filho for criado, como eu espero que seja, estar muito mais proactivo em 

casa, a fazer as coisas, a ajudar, a ter um sentido de família muito mais equitativo, vai ser 

muito mais fácil para ele ou para a mulher dele, eles serem o que quiserem. Isso preocupa-

me a mim muito mais. A igualdade de género deve começar no banco da escola, é na 

educação que os pais dão às filhas em casa e aos filhos, não é? Naqueles mitos de que as 

miúdas não podem ainda fazer determinadas coisas porque ficam mal e porque os rapazes 

podem fazer, isso para mim é que é mais preocupante. É ver um miúdo que quer brincar 

com uma boneca e ainda hoje se achar que isso é um problema e que ele vai ser gay por causa 

disso… 

2. Enquanto mulher num cargo de gestão de topo, como sente que é 

percecionada pelas pessoas externas à organização onde trabalha? 

Nunca pensei nisso e não acho que é por ser homem ou por ser mulher, é mais pelo 

feitio que eu tenho (risos).  
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Eu acho que é pela minha personalidade, isso aí eu acho que as pessoas percecionam. 

Quando pensam em mim, não pensam se eu sou mulher ou homem. Pensam na minha 

personalidade.  

Qualquer diretor é uma pessoa influente. Um diretor de recursos humanos é, 

tendencialmente, uma pessoa muito influente mas eu acho que isso não tem nada a ver com 

o género, tem a ver com a função que ocupa. 

3. Onde se vê daqui a 10 anos?  

Ahhh, numa quintinha, numa adeiazinha a não fazer nada que mexa com pessoas, 

problemas e computadores. A plantar umas batatinhas, adorava mudar de vida. Um dia 

mudo. 

Uma carreira profissional é uma coisa que não dura a vida toda, dura o tempo que 

faz sentido durar. Esta conversa está a ser muito engraçada mas eu tenho que te dizer que 

em 2016 fiquei um ano em casa. Tive um esgotamento físico e tive um esgotamento 

emocional, passei a pesar trinta e nove quilos e eu não sei bem em que sítio da mesa o meu 

filho se sentava. Nós aprendemos com aquilo que nos vai acontecendo na vida embora eu 

goste muito de fazer o que faço mas hoje já relativizo as coisas de uma outra forma.  

A idade ensina-nos a colocar a energia no sítio certo, no momento certo. 

Até lá andamos a desgastar a nossa energia em muitos sítios. Eu imagino e eu gostava 

de ter uma atividade profissional que fosse mais calma, que me desse mais qualidade de vida, 

que me desse mais tempo para estar comigo própria, para estar com as pessoas de quem eu 

gosto, a fazer aquilo que eu gosto sendo que hoje aquilo que eu gosto são as coisas simples 

da vida, apanhar uma flor, fazer uma sopa, passear o meu cão, dar um beijo ao meu filho… 

4. Que conselho pode deixar a uma mulher que ambiciona alcançar a gestão 

de topo?  

Trabalhar. Têm que trabalhar e tem que se empenhar e deixar dessas coisas dos 

homens e das mulheres terem menos oportunidades, têm é que andar para a frente e 

deixarem-se disso. 
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2. Guião de Entrevista 2 – Inês Lemos 
 

Pedir às entrevistadas para se apresentarem  Confidencial. 

 

1º Tema: Percurso pessoal 

1. Qual foi o seu percurso até chegar ao cargo que hoje ocupa?  

Ora bem, eu quando terminei os meus estudos comecei a trabalhar numa organização 

do estado, no ministério da saúde mais concretamente. Portanto, entrei logo para um cargo 

de gestão porque também tinha habilitações literárias para isso. Entretanto como queria algo 

mais em termos de estudos e aqui em Portugal não estava a conseguir concretizar, despedi-

me do sítio onde estava e fui para o Brasil para fazer lá o mestrado e depois recomeçar o 

doutoramento que terminei aqui em Portugal na Universidade do Minho. Estive vários anos 

a estudar e quando regressei foi-me dada a possibilidade de vir para aqui para a universidade 

e, ainda com o doutoramento por concluir, fui convidada para dar aulas. Assim que conclui 

o doutoramento, fui logo convidada para assumir a direção da licenciatura em gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos. Em termos de percurso não senti assim grandes 

dificuldades porque quando eu tentei eu consegui logo muito rapidamente…também era 

uma altura em que em Portugal as coisas eram mais fáceis. 

Eu penso que agora as coisas estão mais complicadas em termos de emprego e até 

mesmo de ascensão a certos cargos, promoções e assim está tudo mais complicado mas na 

altura que eu vim, estamos a falar há cerca de 15 anos atrás, não tive e não senti problemas. 

De lá para cá tenho mantido sempre esta posição, mantenho-me aqui como professora e 

diretora da licenciatura. 

2. A direção que integra é composta por quantas pessoas? Quantas são 

mulheres?  

A direção mesmo, só sou eu. Eu sou a diretora executiva do curso, depois tem um 

corpo docente constituído que vai variando de ano para ano mas mais ou menos 15 pessoas, 

é a equipa que eu vou coordenando. Eu diria que há um equilíbrio entre as mulheres e os 

homens. 

a. Por ser mulher, considera que foi demasiadamente colocada à prova 

para chegar onde chegou?  
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Não. No meu caso não. Agora, dentro daquilo que eu investigo e dentro da 

experiência que eu tenho em termos profissionais, posso afirmar que as mulheres em muito 

mais dificuldade. Basta olhar para os estudos que são identificados aqui em Portugal. 

Mostram que as mulheres continuam a estar muito atrás dos homens e não é só na ascensão 

em termos de carreira mas mesmo até na simples contribuição salarial, em média, continuam 

a ganhar menos que um homem desempenhando as mesmas funções e continuam a ter 

aquele estigma que é ser mulher e para cargo de liderança é mais complicado porque uma 

mulher falta mais, é mãe e tem filhos. 

Uma mulher não tem tanta fibra para tomar tantas decisões como os homens 

tomam…isso é absolutamente errado. Os estudos também ditam isso, que as mulheres à 

frente das empresas têm é uma capacidade de, muitas vezes, serem mais sensíveis a certas 

questões mas não me parece que tenhamos que entrar por ai.  

Consigo identificar esse problema aqui ao nível do nosso país em termos de ascensão 

mas eu não senti e não quer dizer que não haja só porque eu não senti.  

b. Atualmente, ao nível da sua carreira profissional qual é o aspeto que 

de certa forma, a impede de progredir mais? 

Hum…não. Na pública que eu estou, na Universidade do Minho, é completamente 

diferente porque ai, digamos, como eu estou como convidada, a capacidade de progressão 

não é a mesma que é aqui, na privada, onde eu estou no quadro mas aqui na privada não há 

assim nenhum fator que me impeça de progredir ainda mais porque o próximo passo que eu 

poderia dar seria talvez para diretora da faculdade.  

Eu já fui diretora do departamento de gestão aqui mas entretanto o departamento 

extinguiu-se porque o outro departamento que nós tínhamos dexou de existir e quando passa 

a haver só um departamento não faz sentido porque os departamentos existem quando há 

pelo menos mais que um portanto, saindo um o outro extinguiu-se e nessa altura eu já tinha 

subido para diretora de departamento. Neste momento, eu poderia ter subido para diretora 

da faculdade mas não foi pelo facto de eu ser mulher que isso não aconteceu até porque a 

atual diretora é uma mulher que é a professora Isabel e, por isso, foi por uma questão de 

escolha interna da própria reitoria e não pelomeu género. 
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3. É frequente receber elogios quando apresenta soluções ou atinge os seus 

objetivos?  

Sim. Tanto a Administração como a Reitoria que neste caso é quem está acima de 

mim e a diretora Isabel também. Os diretores com quem eu trabalhei sempre tiveram esse 

cuidado de elogiar o meu trabalho,  

Por acaso sempre foram homens…A diretora Isabel é a primeira e vai ser substituída 

por um homem também, deixe-me já dizer-lhe (risos) mas trabalhei muito bem com ela. Não 

é por ser minha colega mas por vezes há aquela história: ”ah as mulheres juntas, é uma 

confusão. Prefiro trabalhar com homens…” Não. Neste caso correu muito bem. O facto de 

ser mulher não interferiu negativamente na capacidade de liderança dela nem na relação que 

tem aqui com todos os professores. 

Felizmente nós sempre tivemos aqui diretores que nunca olharam para o género. 

Desde que aqui estou a diretora Isabel é a quarta diretora que nós temos na faculdade, 

portanto, antes dela tivemos três diretores e sempre tive excelentes relações, muito 

respeitadores das opiniões. Se nós olharmos para a faculdade, as direções de curso estão 

todas nas mãos de mulheres. Um homem que venha para diretor da faculdade tem que levar 

com as mulheres todas e não pode ser muito drástico (risos). 

 

2º Tema: Homens vs. Mulheres na gestão 

1. Na sua opinião o que distingue a gestão feita por mulheres da gestão feita 

por homens?  

As mulheres em termos de decisões eu acho que são muito mais ponderadas, aliás, 

como são no dia-a-dia. A mulher pondera muita coisa. Os homens dizem que a mulher 

complica mas não é bem assim, a mulher tenta considerar múltiplas variáveis antes de tomar 

uma decisão. Também há estudos que mostram que a mulher em média tem uma inteligência 

emocional superior à do homem, o que é excelente porque para a liderança, inteligência 

emocional é muito importante. Essa questão de dizerem que as mulheres não são tão duras 

é mentira. Aliás, as evidências mostram que é exatamente o contrário e porque elas tem 

necessidade de se impor muitas vezes pois há aquela tendência de olhar para uma mulher 

como um ser mais frágil, que tem dificuldades em tomar certas decisões. Há mulheres que 

até são bastante mais duras do que os homens precisamente para que essa imagem não passe 

de todo, ou seja, para que não haja a ideia que por eu ser mulher vou ser mais polivalente, 
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mais maleável. Não. É o contrário, eu vejo uma gestão, sem estar a querer obviamente 

negligenciar a gestão dos homens, não estou a dizer que um homem não tem a capacidade 

de gerir, pelo contrário, gere muitíssimo bem. Aliás a história tem mostrado que maior parte 

das organizações até hoje foram geridas por homens. Aquela que tem mulheres à frente tem 

mostrado resultados extremamente positivos e nós olhamos até para as novas tecnologias, o 

facebook etc. e vemos mulheres em cargos executivos exatamente porque estão cada vez 

mais a reconhecer que é uma mais-valia tê-las para tomar decisões porque são muito 

ponderadas normalmente.  

2. Que vantagens pode ter a organização em usufruir de mulheres em posições 

de gestão? 

A principal vantagem é com a sociedade como um todo porque estão a contribuir 

para reduzir essa assimetria que há entre os homens as mulheres e cada vez mais as 

organizações gostam de ressaltar isso, gostam de mostrar que de facto estão na linha a frente 

porque puseram num cargo executivo uma mulher ou porque contrataram mulheres para 

vários cargos de liderança e isso em termos de imagem é muito valioso para as empresas. 

Essas empresas já não podem ser apelidadas como empresas discriminadoras e isso em 

termos de imagem é muito positivo e depois tem toda aquela parte da gestão: as mulheres de 

facto tem uma boa capacidade de liderança, os estudos mostram isso. Aliás o Daniel 

Goleman, conhecido como sendo o pai da inteligência emocional, ele tem estudos que 

evidenciam que empresas onde existem mulheres em cargos de liderança, são empresas que 

acabam por ter resultados financeiros muito positivos porque um dos grandes problemas 

que está presente em empresas que muitas vezes vão à falência, está relacionado com faltas 

de comunicação e decisões mal tomadas que os homens tem pois existe a tendência para 

serem mais precipitados a tomarem decisões e a mulher como pondera mais, também demora 

mais é verdade mas pode demorar mais porque reflete mais. 

Depois, a mulher também tem a tendência para ser mais conciliadora. Isto que vou 

dizer agora não é a minha impressão, agora já estou a dizer com base em estudos que vou 

lendo sobre estas matérias: A mulher ouve mais opiniões de terceiros, gosta de se assessorar 

mais do que os homens, os homens tem mais aquela segurança de que conseguem decidir 

sozinhos, portanto, a mulher é mais coletiva, o homem tenta ser mais individualista por isso 

é que há aquele estudioso, o Hofstede que diz que as culturas masculinas, ele próprio chama 

a isto as culturas masculinas, são individualistas e as culturas femininas são coletivistas, 
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portanto se ele próprio classifica uma cultura individualista como masculina, ele já esta a 

querer dizer alguma coisa e de facto é isso que a mulher acrescenta na gestão, essa noção de 

coletividade. 

a. Em contrapartida, quais são ou podem ser os pontos fracos da gestão 

feminina? 

As mulheres podem demorar mais tempo mas também não sei se isso é um ponto 

fraco porque eu diria que mais vale demorar um pouquinho mais a tomar uma decisão mais 

acertada do que demorar menos a tomar uma decisão mais rápida. Mas também há um ponto 

fraco que é evidente que é a questão cultural. Nós continuamos a ser um país onde a mulher 

tem algumas dificuldades porque depois na prática essa dificuldade também se consubstancia 

na realidade que é: a mulher normalmente, numa família, é quem assume muitas das vezes as 

questões dos filhos. Se um filho fica doente há uma tendência para ser a mulher a ficar em 

casa, quando engravida é a mulher que fica em casa, se tiver algum problema durante a 

gravidez...quando o filho nasce...Ainda há muita resistência mas agora já há neste momento, 

a partilha de licença de maternidade entre homem e mulher mas há muita resistência das 

empresas em dá-las aos homens, continua a ser a mulher.  

Portanto, a mulher continua a ter aquele peso de responsabilidade acrescida fora da 

empresa e na prática isso também possa ser negativo mas não podemos assumir que isso 

possa ser geral, isto é, tenho a minha frente alguém que vem fazer entrevista para ser 

professora aqui e é mãe de três filhos, eu não vou pressupor que é professora e por ter dois 

filhos vai faltar frequentemente. Eu posso dizer-lhe que eu tenho uma filha e nunca faltei 

por causa da minha filha, portanto, isso são opções que a pessoa toma em casa com o restante 

agregado familiae. Eu posso dizer ao meu marido: “olha vais faltar tu para não faltar eu“e ele 

falta, portanto não podemos olhar para isso como um dado adquirido e que por ser mãe já 

vai comprometer a produtividade e há essa coisa negativa que é a imagem que há à volta 

disso tudo. 

b. Na sua perspetiva, quais são as características essenciais para uma 

gestão feminina bem-sucedida?  

Uma mulher tem que ter muita determinação porque sobretudo em empresas onde 

a maior parte dos recursos humanos são homens como às vezes acontece em certos sectores 

de pesados como a siderurgia, metalurgia, para uma mulher ser levada a sério ela tem que ser 

determinada nas decisões que toma, não pode ser muito flexível, entre aspas, tem que ser 
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flexível obviamente mas o que eu quero dizer é que as pessoas não podem olhar para ela e 

dizerem assim: como é mulher, vai ser fácil convencê-la ou dou-lhe dois berros e ela “baixa 

a bolinha”. Não se pode fazer uma coisa dessas, portanto há mulheres que às vezes tem que 

ter mesmo essa capacidade de mostrar rigidez.  

Não podem mostrar que por serem mulheres, são mais frágeis. Não é essa a imagem 

que elas podem passar, portanto, essa capacidade de elas mostrarem que são determinadas e 

capazes de tomar decisões e que não tem medo de correr riscos, que é a imagem que se tem 

dos homens, normalmente o homem é alguém que decide, toma a decisão e assume as 

responsabilidades. A mulher tem que também lutar para isso. 

À parte de tudo isso, obviamente que tem que tentar conciliar todas as esferas da vida 

que tem para conseguir gerir tudo que não é fácil como é óbvio, não é…ser dona de casa, 

ser mãe, ser esposa, ser empresária porque as empresárias tem depois uma necessidade de 

muitas vezes se ausentarem, tem viagens marcadas, horários alargados, as vezes trabalham 

com isenção de horário que significa que tem necessidade de chegar a casa tarde, ou seja, elas 

em que ter a capacidade de gerir toda essa rotina. Conciliar vida profissional com vida familiar 

é algo muito importante. Depois tem que ter todas aquelas características mas que aí eu diria 

que independente de ser homem ou mulher que é a parte comportamental relacionada com 

a liderança e neste caso, com a parte da inteligência emocional a mulher, ao que dizem, 

sobressai mais. 

3. Na sua opinião faz sentido a distinção entre homens e mulheres em cargos 

de gestão de topo?  

É uma questão cultural puramente. Nós somos uma sociedade muito matriarcal e 

isso significa que olha-se para a mulher como alguém que tem funções muito específicas fora 

das organizações empresariais e dentro das organizações caseiras.  

Nós ainda temos dentro das organizações pessoas que consideram que o lugar da 

mulher é em casa a tratar dos filhos e da casa precisamente por isso, porque somos muito 

matriarcais- Aliás nos temos aqui, embora os espanhóis não sejam com tanta ênfase, os 

italianos, toda a américa latina tem esta noção e há um pouco até a ideia que muitos valores 

familiares foram por dentro porque a mulher se quis emancipar portanto isso acaba por ser 

muito negativo. Para a mulher, para a imagem que ela depois dá: que deixa de cuidar dos 

filhos, que é uma mulher que não está a cumprir com o papel dela na sociedade. Como se o 

facto de ela trabalhar significasse que ela deixa de cuidar dos filhos mas continua a haver essa 
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ideia e é uma questão cultural que nós temos que mudar devagarinho e não se consegue, 

sobretudo, enquanto tivermos estas gerações que tem estes pensamentos a trabalhar no 

nosso mercado e vamos continuar a ter até ela desaparecer. 

 As novas gerações já não pensam assim, não é? Tanto é que nós vemos, por exemplo, 

o acesso ao ensino superior é mais marcado por mulheres do que por homens, o que é 

completamente o inverso daquilo que eram os números há 50 anos atrás. Era residual o 

número de mulheres que ia estudar para uma universidade. Portanto, as coisas estão a mudar 

mas a cultura muda-se muito devagarinho e claro que depois também há a legislação que 

pode suportar isto: o incentivos como já há - incentivos para a contratação de certas camadas 

mais prejudicadas. Não existe propriamente legislação que incentive as empresas em termos 

financeiros a contratar mulheres em detrimento de homens mas existe em outros casos como 

por exemplo, as pessoas com alguma deficiência e em certos países existe cotas raciais para 

inclusão de negros ou pessoas de outras etnias.  

Aqui não existe para mulheres mas por exemplo, a união europeia tem aquela diretriz 

que torna obrigatório em qualquer anúncio colocar o “M”e o “F”. Nós sabemos que na 

prática ter masculino e feminino vai dar ao mesmo. Se uma empresa quiser colocar um 

homem em determinado cargo em detrimento de uma mulher, ela arranja maneira de o fazer 

sem dizer que está a discriminar pelo género mas pelo menos há medidas que se vão tomando 

que ajuda as pessoas a consciencializarem-se disso.  

Na qualidade académica, também temos uma responsabilidade acrescida, é 

importante a Ana estar a fazer este estudo precisamente por isto, divulgarmos ao mercado 

que por um lado, o problema existe e por outro lado, que é um problema que não faz sentido 

porque a mulher pode ser tão ou mais produtiva do que um homem. Nós não conseguimos 

chegar ao ouvido de um empresário que só pensa em lucro e dizer assim: “olhe, o senhor deve 

contratar mulheres porque está a errar e a discriminar” ele não quer saber disso mas se eu disser 

assim: “olhe, deve contratar mulheres. Já ouviu falar daquele estudo que mostra que as mulheres em cargos 

de liderança fazem as empresas mais produtivas do que os homens?” Aí já é outra conversa. Portanto, 

nós temos que ter a responsabilidade de mostrar que é falso pensar que uma mulher é menos 

produtiva. Quantos mais estudos académicos houverem nesse sentido e quanto mas 

sensibilização for feita junto das empresas, mais e melhor nós conseguimos colocar as 

mulheres não só a ascender a um emprego mas também a ganhar o mesmo que ganha um 

homem, a ascender a cargos de liderança. É um trabalho que tem que ser feito um bocadinho 

por todos, sobretudo, também pelos académicos e quem legisla neste país.  
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3º Tema: Diferenças entre Homens e Mulheres na ascensão a posições de topo 

1. Considera que homens e mulheres têm as mesmas condições dificuldades 

em ascender a posições de topo?  

Não. Até lhe posso dizer que conheço empresas que tem programas de progressão 

de carreira para homens e não tem para mulheres porque eles consideram que a mulher é um 

caso que deve ser visto ano a ano pois a mulher pode engravidar e porque é uma mulher 

pode começar a faltar muito ou porque um filho pode começar a ter problemas. Portanto, 

quando nós temos empresários que pensam assim, quando temos empresários que quando 

abrem uma vaga interna para uma promoção nem consideram se quer que as mulheres se 

possam candidatar - às vezes, o lugar até já está direcionado para aquele homem da 

organização.  

Já vai a algum tempinho, quando eu ainda fazia consultoria - agora deixei-me disso 

por causa do tempo - tive uma vez um empresário que queria fazer uma contratação de 20 

pessoas para a empresa dele e a primeira coisa que ele me disse foi: “mulheres não! Quero 

contratar 20 funcionários, 20 homens para a minha empresa” e quando o questionei sobre o porquê, 

ele respondeu que não gostava de trabalhar com mulheres e foi então que lhe disse que ele 

tinha procurado a pessoa errada para fazer o trabalho de consultoria porque eu era uma 

mulher. Não sei qual era a ideia que ele tinha e ele lá foi à vida dele.  

Nós também não podemos aceitar tudo o que nos pedem e ia completamente contra 

os meus princípios, se ele me tivesse explicado que era um trabalho que em termos de 

robustez física é necessário ter algumas características, sei lá, um segurança...Mesmo assim é 

ridículo porque já vemos mulheres em áreas que competem diretamente com homens em 

termos de robustez física portanto nem por ai ele poderia ir mas simplesmente “Não. Porque 

eu não gosto de trabalhar com mulheres” sem explicar mais, é algo que nós não estamos preparadas 

para ouvir não é?  

Portanto, não ao mesmo nível, nem pensar, em termos de progressão.  

2. Qual a sua explicação para o facto de a maioria dos gestores de topo serem 

homens? 

Além de ser cultural, nós estamos num país em que um homem é que é o decisor, o 

homem é que é o “chefe da família” - a tal sociedade matriarcal - a mulher está em casa, toma 

as decisões relacionadas com a lide da casa, com os flhos, etc..O homem é quem põe o 

dinheiro e enquanto tivermos essa cultura nós vamos ter esse problema. Depois há aquele 
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estigma de que a mulher falta mais e é verdade em alguns casos, em casos em que as mulheres 

continuam a assumir toda aquela parte da gestão familiar. Obviamente que a mulher falta 

para ir com os filhos às consultas e se o filho está doente a mulher falta mais. É lógico que 

os empresários também jogam com isso.  

O erro é generalizar. É dizer que havendo mulheres que o fazem agora todas vão 

fazer, esse é que é o perigo e é isso que depois leva a situações enviesadas de preconceito 

bastante estigmatizadas. Éuma determinada parcela da população, neste caso é feminina.  

Isto é mesmo uma questão de mentalidade, eu diria que é como a questão da idade. 

Repare, a discriminação pela idade também é uma discriminação que está muito presente nas 

nossas organizações.  

Ainda há um mês tive numa que me disse que nunca olha para a idade da pessoa cujo 

currículo está a ler nem quer saber nem se quer influenciar por isso porque o que ela vai 

querer avaliar é as competências que aquela pessoa tem. Isso é positivo.  

 Se a mentalidade for nesse sentido para as mulheres, ou seja, se a pessoa pensar qual 

é o custo-benefício que tem de contratar uma mulher e de facto o custo que eu posso ter 

qual é? É ela faltar muito? Ok. Será que ela vai faltar muito? Eu tenho a certeza que ela vai 

faltar muito? Talvez recolher referências de empresas anteriores onde ela teve para perceber 

também como é a dinâmica dela em termos de mercado de trabalh. No fundo, o que é que 

estou a avaliar? Eu estou a avaliar uma pessoa não estou a avaliar um género nem estou a 

avaliar uma faixa etária, estou a avaliar uma pessoa e o que me interessa é as competências 

que aquela pessoa tem. Se aquela pessoa tem as competências que eu preciso então tenho 

que a contratar mas isso é uma forma forma de pensar que não está generalizada nas nossas 

empresas. 

3. Quais são as características fundamentais para alcançar a gestão de topo?  

Ora bem, primeiro tem que ter capacidade de liderança, sem ela não se chega à gestão 

de topo.  

Agora o que vou dizer é uma opinião pessoal mas segue uma linha de raciocínio 

académica: Há duas correntes de pensamento sobre a liderança, uma defende que a liderança 

é algo que nos criamos e desenvolvemos com as vivências e a outra linha que defende que a 

liderança é algo relacionado com a nossa personalidade e com as características inatas e eu 

sou favorável a esta segunda. Eu acho que a liderança tem muito mais a ver com a nossa 

personalidade. Uma coisa é a gestão, outra coisa é a liderança porque a gestão - eu dizia isto 
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muitas vezes nas aulas e ainda digo, não sei se alguma vez disse em alguma aula consigo - 

nós ensinamos e as pessoas aprendem, na liderança não propriamente. É uma algo 

completamente diferente. Por exemplo, quando dizem que para se ser um bom líder tem que 

se ter inteligência emocional ou quando dizem que para se ser um bom líder em que se ter a 

capacidade de correr riscos, eu isso não consigo ensinar numa sala de aula. Eu não consigo 

por uma pessoa com inteligência emocional nem com capacidade para assumir riscos e se for 

uma pessoa avessa ao risco, ela vai continuar a ser porque esta relacionado com a 

personalidade dela, por isso é que eu defendo que a liderança tem muito a ver com um 

conjunto de características.  

Agora temos aquele tipo de liderança mais na retaguarda. Há aqueles lideres mais 

“introvertidos” e há aqueles líderes que se expõem mais e que vão muito na base da 

comunicação, que são pessoas muito bem relacionadas, que têm um networking fantástico e 

conseguem muitas vezes chegar onde chegam não porque tem necessariamente as 

características de liderança mas porque são muito bem relacionados e estão no lugar certo à 

hora certa, com a pessoa certa e nós ainda temos muito disso a acontecer no nosso país. 

Nós vemos imensas pessoas em cargos de liderança que não deviam lá estar e 

questionamo-nos como é que lá chegaram. Chegaram, enfim, por vias que nós não 

conhecemos mas se fosse sempre com base nas competências que alguém que é líder tem 

que ter talvez muitos dos que lá estão não estariam porque essas competências estão 

relacionadas com a capacidade de tomar decisões e alguma resistência ao stress.  

Um cargo de liderança é um cargo que implica muito stress porque as pessoas tomam 

decisões que envolvem não só a vida delas como a vida de terceiros e, portanto, há aqui uma 

série de características: o líder tem que ser alguém muito tolerante porque vai lidar com 

pessoas muito muito diferentes e tem que ter a capacidade de se adaptar às várias pessoas. 

Não pode ser alguém muito precipitado por exemplo, tem que ser ponderado. Enfim. 

Agora em termos de liderança anda aí uma corrente - não sei se já ouviu falar - que defende 

que os melhores líderes tem um perfil psicopata, o que contraria completamente a teoria da 

inteligência emocional. 

Um psicopata é uma pessoa que não tem inteligência emocional, agora anda aí a ideia 

que a psicopatia é positiva para líderes. Eu entendo um pouco do querem dizer porque a 

psicopatia envolve a capacidade de tomar decisões de forma muito racional, sem que a pessoa 

se envolva com questões de, por exemplo, “ai gosto daquele colaborador então não o vou despedir 

porque sinto afinidade por ele”. Um psicopata não sente afinidade, portanto, se acha que aquele 
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colaborador não acrescenta nada à empresa, despede-o facilmente, é nesse sentido. Só que a 

psicopatia não tem só isso, tem toda a parte negativa, ou seja, a questão da frieza excessiva 

com que se lida com certas questões que são humanas. Estamos a falar de pessoas e nessa 

perspetiva há uma certa discordância. Elas divergem completamente uma da outra mas valem 

o que valem, ainda não há nada provado. 

4º Tema: Importância da relação trabalho-família na ascensão de carreira 

1. Qual pensa ter sido o papel da sua família e amigos na construção do seu 

percurso profissional?  

Bom, se a família estiver sintonizada com a perspetiva de a mulher subir na carreira 

penso que está calculado tudo, não é? 

No meu caso, eu nunca tive esse problema, o meu marido sempre me apoiou. Repare, 

a minha conjuntura familiar é favorável a isso porque ele também é professor, o que significa 

que há dias em que ele não vai para a universidade e dá para compatibilizar comigo. Ele tem 

um horário até muito mais flexível do que o meu, dá menos aulas do que eu, o que significa 

que ele pode tratar da nossa filha muito mais do que eu, neste caso até é mais ele que trata 

do que eu. 

Eu penso que quando há esse apoio da família, quando há essa consciência de que 

não é o ser mulher nem o ser homem, é importante para ambos e para o agregado familiar, 

ambas as pessoas estarem bem profissionalmente, se querem progredir progridem e eu digo 

se querem porque nem toda a gente procura uma ascensão na carreira. Há pessoas que 

querem ter um lugar tranquilo, não querem ter muitas responsabilidades e, portanto, deixam-

se estar mas se houver da parte da família e até dos amigos este estimulo, este entusiasmo, 

esta prontidão para ajudar quando é preciso, eu penso que não há qualquer mito à volta de 

que a mulher vai ficar muito subcarregada.  

Há mulheres que estão casadas com homens que não tem esse entendimento, que 

nem concordam que elas trabalhem quanto mais subir na carreira. 

2. Sente ou alguma vez sentiu que descurou a sua vida pessoal em prol da sua 

vida profissional? Em que circunstâncias? 

Essa pergunta é uma pergunta que tenho muita pena de lhe responder porque vou-

lhe dizer muito honestamente: constantemente.  
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A minha vida familiar é constantemente descurada pela minha vida profissional mas 

por culpa minha. Não tem a ver com cargo de liderança, tem a ver com as funções que eu 

vou assumindo que não são necessariamente liderança ou gestão. Por exemplo, o facto de eu 

aceitar dar aulas enquanto convidada na Universidade do Minho. Eu tenho consciência que 

isso me rouba tempo para a família porque as horas que eu demoro em casa a preparar essas 

aulas, as horas que eu demoro a deslocar-me para lá, etc., eu podia estar em casa com a minha 

família, portanto abdico muitas vezes disso em prol do trabalho. O difícil é, às vezes, nós 

sabermos parar e dizemos a nós próprios: “tenho que por um travão nisto porque a família...”, claro 

que eu tento sempre compensar a minha filha ao máximo e todos os tempinhos livres que 

eu tenho é para passar com ela e com o meu marido.  

Eu diria que a pessoa mais negligenciada nesta história sou eu porque não sobra 

tempo para mim, para eu fazer as minhas coisas, o que eu gosto e o que eu quero porque 

todo o tempinho livre que eu tenho é para a minha família, para o meu marido, para a minha 

filha, para os meus pais, etc. É para a família. Se eu trabalhasse menos, tinha mais tempo para 

eles, claro que sim e sinto que trabalho mais do que devia e mais do que necessitaria também. 

Talvez seja um bocadinho aquele workaholic, talvez tenha isso. 

b. Como é que se concilia estas duas esferas?  

Trabalho muito de noite porque se eu trabalhar de noite, eles estão a dormir e não 

estão a usufruir da minha companhia e eu estou imensas vezes no escritório até de madrugada 

para compensar e nos fins-de-semana, por exemplo, não os ter que passar enfiada no 

escritório a trabalhar.  

Como já compatibilizei a minha agenda durante a semana, com o trabalho noturno, 

eu acho que é mais essa a minha estratégia, é por aí (risos). 

3. O que lhe custa deixar mais para segundo plano devido ao cargo que ocupa 

atualmente?  

(Respondeu anteriormente, na pergunta 1) 

5º Tema: Perguntas aleatórias no fim da entrevista 

1. Como perceciona as questões de desigualdades de género na sociedade 

atual?  

Perceciono de forma negativa, não é? Porque elas existem.  
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Todos os anos saem estudos dessas associações que se dedicam a isso. As pessoas 

muitas vezes dizem: “ah são associações feministas”. Não são nada. A própria comissão faz 

condições de trabalho que é completamente isenta. Nos estudos encomendados com o 

próprio governo, ela identifica que ainda estamos muito longe disso. Um dos últimos estudos 

realça que se continuarmos nas condições atuais que temos, as mulheres necessitarão de cerca 

de 30 anos para apanhar os homens em termos das igualdades laborais. Portanto, não quer 

dizer que de repente não saia uma lei ou qualquer coisa que “obrigue”, porque muitas das 

vezes as pessoas tem que ser obrigadas, por uma questão de decisão espontânea, tem que ser 

obrigadas a tomar certas decisões.  

Não quer dizer que não se altere mais rapidamente mas ao ritmo que estamos neste 

momento vamos continuar com estas desigualdades. Claro que as grandes multinacionais 

não são elas que estão a praticar isto, só que o problema é que 99% do tecido empresarial 

português é constituído por PMEs e empresas familiares porque não é nas grandes 

multinacionais que vai ver este fenómeno a acontecer até porque elas tem os olhos postos 

em cima delas e, portanto, a visibilidade das ações que tomam é muito maior e, por isso, 

também se protegem e tentam ser mais igualitárias. Se nós formos por Portugal dentro, então 

para o interior... 

Há pouco estava na defesa de uma dissertação que era no sector do calçado, meu 

Deus, o sector do calçado então...É gritante o desfasamento que existe ao nível de géneros. 

Não é positivo.  

É positivo ver que cada vez há mais interesse nessa questão, cada vez se debate mais, 

cada vez há mais estudos, mais chamadas de atenção, mais estatísticas e isso é positivo, é 

sinal que a sociedade está atenta e quer mudar isso. Cada vez há mais empresas a mostrarem 

ao mundo que não estão aí nessa cantiga, que contratam homens e mulheres e que as 

mulheres sobem. Cada vez há mais empresas interessadas em mostrar isso ao mundo, pode 

ser que se contagie, vamos ver. 

2. Já se sentiu discriminada em algum momento da sua carreira profissional? 

Pelo género não, pela idade já. Já tive vários momentos em que acharam que eu não 

tinha idade para fazer certas coisas. Eu tenho este estigma que é mais positivo do que já foi, 

que é parecer mais nova do que sou e muitas das vezes olhavam para mim e achavam que eu 

era uma miúda, que não tinha a capacidade de tomar decisões. Já foi complicado a questão 

da idade mas do género não, nunca senti discriminação.  
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3. Onde se vê daqui a 10 anos?  

Daqui a 10 anos gostava de estar onde estou em termos de funções. Eu gosto de dar aulas, 

gosto de trabalhar aqui, não sei se na Universidade do Minho ainda estarei porque no minho 

é uma questão mais transitória. Aqui gostava de estar porque eu gosto bastante da instituição, 

gosto dos alunos que costumo ter por aqui. Em termos de cargos de liderança, não sei. Às 

vezes também digo a mim própria que já estava na altura de passar a pasta mas ainda não me 

pediram para a passar. Se eu perder a direção do curso e me mantiver só como professora, 

não tenho nenhum stress com isso. 

4. Que conselho pode deixar a uma mulher que ambiciona alcançar a gestão 

de topo?  

Trabalhar para isso, lutar. 

Posso-lhe dizer que muitas vezes nós somos estigmatizadas nas empresas por outras 

mulheres. Atenção, nós às vezes achamos que são os homens que “nos” engolem. Não.  

A mulher nunca pode baixar a cabeça, nunca pode perder a determinação, a força de 

vontade e tem que ser muito firme porque tem esta dupla necessidade de concorrer. Por 

exemplo, as mulheres são muito mais competitivas do que os homens entre si, sobretudo em 

sociedades que são também elas muito competitivas. Mós somos já uma sociedade relacional, 

não se nota aqui tanto isso mas como estamos numa sociedade de uma cultura muito mais 

competitiva, a mulher sofre a competição dos dois lados, do homem e da mulher.  

Houve até um estudo muito curioso que saiu há um tempo atrás que dizia que os 

homens contratam sempre e tem tendência para contratar as pessoas mais bonitas. Isto é um 

pouco estranho mas é verdade. Homens e mulheres. As mulheres tem tendência para 

contratar homens mais bonitos e mulheres mais feias porque elas olham para a mulher como 

uma concorrente que elas não querem ter acrescidamente porque já têm a concorrência 

masculina, então a mulher pensa assim: “eu já me vejo grega para chegar aqui porque já cheguei a este 

cargo com os homens todos a quererem o meu lugar se eu contrato uma mulher mais bonita do que eu, estou 

tramada aqui dentro” (risos). É um raciocínio completamente desfasado, não tem nada a ver 

mas elas admitiram. Claro que isto são respostas anónimas e elas não se identificam mas 

admitem que levam isso em consideração e o certo é que de temos de facto a perceção do 

facto de a mulher ter que sofrer uma concorrência muito muito avultada.  

A ideia é mesmo não desistir e mostrar que é capaz mas o conselho que eu dou é o 

mesmo que eu dou a um homem também: Investir ao máximo nas suas competências e 

nunca para porque eu acredito que alguém que seja realmente bom naquilo que faz e que se 
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consiga sobressair, uma empresa boa não vai colocar essa pessoa para trás porque ela é 

mulher. Se colocar eu também lhe digo, não queira ir para uma empresa dessas. 

Se sentir que há uma empresa que olha para si e que não quer que a Ana entre ou que 

cresça lá dentro então está na altura de procurar outra empresa. O seu lugar não é aquele, o 

seu lugar é em sítio onde tem possibilidade para mostrar aquilo que vale. 
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3. Guião de Entrevista 3 – Sylvie Prevost 

Pedir às entrevistadas para se apresentarem  Confidencial. 

1º Tema: Percurso pessoal 

1. Qual foi o seu percurso até chegar ao cargo que hoje ocupa?  

O meu primeiro trabalho foi um trabalho muito simples: era uma contabilista básica. 

Fiquei na empresa 2 anos e mais tarde entrei na PSA como contabilista. O meu primeiro 

trabalho era a fazer a contabilidade de uma entidade do grupo situada em Poissy, França. 

Não era um trabalho de quadro, era um trabalho básico. Depois de dois anos, recebi uma 

promoção para liderar uma pequena equipa: duas pessoas. Sempre em contabilidade. Mas era 

uma contabilidade um pouquinho diferente, tratava de faturação de veículos. Fiquei com esta 

equipa durante 5 anos e depois ganhei mais responsabilidades porque o meu chefe deu-me a 

possibilidade de liderar mais pessoas de diferentes sítios em França. Mesmo a minha equipa 

pequenina cresceu uma equipa muito diferente pois liderar e fazer a gestão de pessoas de 

diferentes sítios não é fácil. Primeiro porque temos que viajar e cultura de cada sítio é 

diferente porque a Peugeot tem uma cultura diferente de Citroen. Foi um período difícil. 

Fiquei neste posto penso que mais de 5 anos. Mais tarde, o diretor da contabilidade felicitou-

me pelo meu trabalho e fez-me uma proposta para um posto no este de França e neste caso 

com uma responsabilidade mais importante porque era responsável de toda a contabilidade 

e gestão dos sítios e depois, aqui, como diretora da contabilidade. 

2. A direção que íntegra é composta por quantas pessoas? Quantas são 

mulheres?  

Não sei bem, somos muitos.  

a. Por ser mulher, considera que foi demasiadamente colocada à prova 

para chegar onde chegou?  

Sim. Porque o grupo PSA - construtor de automóveis – é mundo de homens. Cada 

mulher no grupo, claramente, deve mostrar a sua capacidade de trabalhar e, às vezes, numa 

cultura igual entre homens e mulheres. No início foi muito difícil. Trabalhei muito, muito, 

muito. 

Pergunta aleatória: Alguma vez se sentiu discriminada? 

Não porque o meu chefe foi uma mulher e deu-me mais oportunidade do que tive 

quando eu comecei a trabalhar. 
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b. Atualmente, ao nível da sua carreira profissional qual é o aspeto que 

de certa forma, a impede de progredir mais? 

Ah não tenho problema…é a sério isso ainda?  

Depende se o chefe no final reconhece o trabalho. No grupo temos uma política 

agora: Hoje uma mulher tem a mesma oportunidade que um homem. Há 10 ou 15 anos, não 

foi possível mas agora as mulheres do grupo tem mais possibilidades de evoluir e, sobretudo, 

reconhecer o trabalho dela. 

3. É frequente receber elogios quando apresenta soluções ou atinge os seus 

objetivos?  

Sim, de maneira geral sim.  

Pergunta Aleatória: Quem vai mais contra as suas ideias, homens ou mulheres? E 

porque o fazem? 

Mulheres (risos) 

Não sei, penso que é porque as mulheres tem mais concorrência que os homens. As 

mulheres sabem que tem que trabalhar mais para provar a cada dia que merecem a posição 

e a sua função e mesmo elas proporem diferentes sugestões ou soluções é uma parte de 

solidariedade, é importante.  

2º Tema: Homens vs. Mulheres na gestão 

1. Na sua opinião o que distingue a gestão feita por mulheres da gestão feita 

por homens?  

O problema é que há uma parte da vida das mulheres que pausa porque elas querem 

ter filhos e isso pode alterar a sua carreira. Claramente um chefe, um diretor, quando quer 

recrutar uma mulher pensa se esta já é casada, se já tem filhos. É errado. Podemos perceber 

mais claramente se existe uma diferença entre homem e mulher, eu acho que não mas as 

mulheres são mais sensíveis. 

2. Que vantagens pode ter a organização em usufruir de mulheres em posições 

de gestão? 

Primeira vantagem é a vista da empresa no exterior porque está a promover 

igualdade. 

Não sei. Com a política de igualdade profissional, em algumas direções, as mulheres 

foram impostas para atingirem uma cota em cargos executivos. Para algumas mulheres foi 
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muito difícil de poder mostrar e provar a sua capacidade. E por vezes, os chefes homens 

acabam por geri-las de forma mais dura que os homens.  

“Temos que ter quota de mulheres por isso colocamos uma” e isso mesmo quando um homem 

merecia aquele lugar e por isso que os chefes acabam por ser mais duros para essas mulheres 

quando, na realidade, não a culpa não é delas.  

É bom haver mulheres, dá uma boa imagem à empresa e as mulheres têm esse lado 

mais sensível que lhes permitem ter uma visão diferente sobre diferentes assuntos. No 

entanto, o chefe pode não ter uma atitude positiva perante as mulheres que lhes foram 

“impostas”. 

a. Em contrapartida, quais são ou podem ser os pontos fracos da gestão 

feminina? 

(Sem resposta.)  

b. Na sua perspetiva, quais são as características essenciais para uma 

gestão feminina bem-sucedida?  

Não sei muito bem (risos). 

As mulheres são mais resistentes. Pelo que vi, o teletrabalho pode ajudar na 

conciliação da vida de família e vida no trabalho. As mulheres têm uma vantagem 

comparativamente aos homens: conseguem compartimentar as coisas. Os homens quando 

vão para casa têm em mente o trabalho, nós quando voltamos para casa, temos a nossa vida.  

Quando somos responsáveis por equipas e temos mulheres na equipa é de fácil 

perceção que ela têm uma maior facilidade na gestão do tempo, tanto em casa como no 

trabalho. Já os homens tendem mais a levar o trabalho para casa.  

As mulheres são mais resistentes e aguentam mais com a pressão. Como elas 

conseguem compartimentar as coisas acredito que, mesmo não conhecendo as estatísticas, 

devem sofrer menos de depressão comparativamente aos homens. Acredito que conseguem 

fazer uma boa gestão de vários assuntos e acredito plenamente que as mulheres a dirigir 

empresas dá um ótimo resultado. 

3. Na sua opinião faz sentido a distinção entre homens e mulheres em cargos 

de gestão de topo?  

Não devemos fazer distinções, devemos valorizar da mesma forma o trabalho e o 

percurso da pessoa. 
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Em França as coisas mudaram. Desconheço como funciona em Portugal mas vemos 

cada vez mais homens que ficam em casa a educar os filhos e as mulheres a trabalhar por 

elas terem um cargo mais importante. O mundo está a inverter-se. Estou a falar a sério. Em 

França são cada vez mais os homens que se ocupam dos filhos e da casa. É por isso que, 

para mim, não há distinções entre homem e mulher. 

Em Portugal pude verificar que existem pequenas diferenças: quando ouço pessoas 

a falar de outras empresas 100% portuguesas fico com uma sensação que é uma realidade 

semelhante aos anos 80 em França.  

Em França o trabalho é dividido, as duas pessoas trabalham pelo que é normal 

dividirem tarefas de casa. Porque é que teria que ser as mulheres a fazer tudo? 

Para mim, não há razão para fazer distinções entre homens e mulheres que se 

encontram em cargos de direção. 

3º Tema: Diferenças entre Homens e Mulheres na ascensão a posições de topo 

1. Considera que homens e mulheres têm as mesmas condições dificuldades em 

ascender a posições de topo?  

É exatamente o que disse anteriormente. Para os homens é mais fácil do que para as 

mulheres porque as mulheres devem demonstrar constantemente que merecem aquele posto 

– não é sempre mas é muito frequente.  

Ainda agora falávamos na igualdade entre géneros em termos profissionais, emprega-

se uma mulher para atingir uma quota legal e por isso ela terá que trabalhar ainda mais. Por 

vezes, em cargos muito importantes, vão preferir um homem – só pela imagem.  

2. Qual a sua explicação para o facto de a maioria dos gestores de topo serem 

homens? 

Se olharmos para a nossa empresa - o Grupo PSA - basta olharmos para a direção 

financeira e temos tantos homens como mulheres em cargos importantes. Quando olhamos 

para a direção das marcas, existe uma mulher e os dois outros são homens – é um terço.  

Nos ramos do comércio parece existir uma igualdade absoluta entre homens e 

mulheres. No ramo automóvel ou até nas finanças - e não sei porquê - são muitos os homens 

pelo menos em França. Já em Portugal parece existir mais mulheres. Deve ser cultural.  

Não sei, nunca pensei muito na questão – a não ser pelo lado um pouco mais sexista 

onde a mulher não deve trabalhar e deveria ficar em casa a cuidar das crianças etc. Mas como 

nos encontramos num mundo em mudanças e a tendência hoje, como dizia anteriormente, 
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vão ser os homens a ficar cada vez mais em casa porque as mulheres terão melhores cargos 

e poderão assumir a vida da família, o homem não necessitará de trabalhar e a mulher ganhará 

dinheiro suficiente para os dois.  

3. Quais são as características fundamentais para alcançar a gestão de topo?  

Não sei. É difícil.  

4º Tema: Importância da relação trabalho-família na ascensão de carreira 

1. Qual pensa ter sido o papel da sua família e amigos na construção do seu 

percurso profissional?  

Como conseguimos compartimentar somos apoiadas pela nossa família, logo é muito mais 

fácil. No meu caso a minha família teve impacto mas não muito importante.  

2. Sente ou alguma vez sentiu que descurou a sua vida pessoal em prol da sua 

vida profissional? Em que circunstâncias? 

Sim, eu confirmo. 

No início da minha carreira para mostrar que podia fazer um bom mas assim acabei 

por negligenciar a minha família e amigos. 

c. Como é que se concilia estas duas esferas?  

Agora consigo conciliar mas antes foi bem difícil conciliar os dois. Tenho amigos e 

família cá mas é diferente. Depende da posição. Quando estamos no início da carreira 

queremos mostrar e subir na hierarquia da empresa e aceitamos viajar sem a família. Foi 

difícil, mas agora já consigo. Foi uma escolha.  

É necessário escolher conciliar os dois. Dedicar uma parte do seu tempo ao trabalho 

e outra à família ou então concentrar-se apenas num. Não deixa de ser uma escolha no fundo.  

3. O que lhe custa deixar mais para segundo plano devido ao cargo que ocupa 

atualmente?  

Estou numa fase da minha vida onde é 50/50. Consigo separar bem as coisas sem 

deixar nada em segundo plano. Uma vez passada a porta do escritório tenho uma atividade 

social – a minha vida em casa, a minha vida com os amigos, restaurantes, sair, ver família, 

etc. 

5º Tema: Perguntas aleatórias no fim da entrevista 



83 
 

1. Onde se vê daqui a 10 anos?  

Serei velha (risos). 

Gosto da PSA. Quando trabalhamos para uma empresa há 18 anos é mais difícil para 

uma pessoa da minha idade mudar.  

Pergunta aleatória: Não se imagina no lugar do diretor financeiro?  

Não. Não, não. O posto de Philippe de Rovira? Não! 

É mais pressão! Com a posição vem as responsabilidades. É mais pressão.  

No início da minha carreira eu trabalhei muito. É uma boa posição mas porque não 

a posição de François Creuze? É bom mas mais não. Seria muito mais trabalho do que hoje. 

Já passei 10 anos a trabalhar que nem uma doida. Não é que queira parar mas não quero 

passar por situações de pressão como àquelas que passei quando comecei a minha carreira 

profissional. Mereci estar onde estou (risos).  

Daqui a 10 anos imagino-me numa posição de um nível superior mas nem pensar no 

cargo de Philippe de Rovira. Porque não o cargo de Jean charles Gaury? – A direção da 

contabilidade do grupo era bom! Mas existe muita concorrência feminina, conheço umas 3 

ou 4. 

 

 

 


