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RESUMO 

 

Com o crescimento das startups no Brasil, novas oportunidades de carreira foram abertas para 

as executivas que buscam alcançar o topo da liderança das organizações. No entanto, a 

desigualdade é significativa nessas empresas. A startup é uma organização em que a inovação 

é um fator crítico para sua performance e as mulheres demonstram estilos de liderança que 

apresentam uma relação positiva com o desempenho de inovação. Diante disso, a baixa 

participação das mulheres na alta liderança das startups é contraintuitivo. Para entender esse 

fenômeno, esta pesquisa mobiliza a literatura acerca do conceito ‘Teto de Vidro’, que é usada 

para explicar as barreiras invisíveis e rígidas que impedem o avanço da mulher para alcançar a 

alta liderança das organizações, a fim de contribuir com achados oriundos de entrevistas com 

executivas de startups operando no Brasil. Ao analisar a influência das barreiras invisíveis do 

Teto de Vidro nas startups no Brasil,  busca-se aprofundar o debate sobre a ausência da mulher 

na alta liderança dessas organizações. Através de análise qualitativa da percepção das mulheres 

que exercem funções de liderança em startups no Brasil, identifica-se a influência das barreiras 

invisíveis analisadas - conflitos entre trabalho e família; estereótipos de gênero; redes de 

relacionamentos; e estilo de liderança -, bem como apresenta-se um modelo que demonstra 

mecanismos que impedem o avanço da mulher até o topo das startups. Finalmente, sugere-se 

práticas que podem contribuir para o equilíbrio de gêneros na alta liderança dessas organizações 

e agenda para pesquisas futuras. 

 

Palavras-chave: Teto de Vidro. Startup. Liderança. Gênero. Estudos Feministas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

With the growth of startups in Brazil, new career opportunities have been opened for women 

executives that wants to reach the top of leadership in organizations. However, inequality is 

significant in these companies. Startup    is an organization where innovation is a critical factor 

for its performance and women demonstrate leadership styles which have a positive relationship 

with the innovation performance. Given this, the low participation of women in the top of 

startups leadership is counterintuitive. To understand this phenomenon, this research mobilizes 

the literature around the concept of the ‘Glass Ceiling’ that is used to explain invisible and rigid 

barriers that prevent women to advance to the highest leadership of organizations, to contribute 

with findings from interviews with women executives of startups operating in Brazil. By 

analyzing the influence of the invisible barriers of the Glass Ceiling in the startups in Brazil, 

the study seeks to deepen the debate on the absence of women in the highest leadership of these 

organizations. Through a qualitive analysis of the perception of women who plays leadership 

roles in startups in Brazil, this empirical research identified the influence of the invisible 

barriers analyzed - work and family conflicts, gender stereotypes, networking, and leadership 

style – as well presents a model that demonstrates mechanisms that prevent the advance of 

women to the top of startups. Finally, practices that could contribute to gender balance in the 

top leadership of these organizations and agenda for future research are suggested. 

 

Keywords: Glass Ceiling. Startup. Leadership. Gender. Feminist Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos   

 

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, em todo o 

mundo, elas continuam com uma baixa representatividade nas posições de liderança das 

empresas (Tonoyan et al., 2020). Nas últimas décadas, muitas organizações tentaram 

aperfeiçoar e aplicar programas e políticas para desenvolver a carreira das mulheres no processo 

de recrutamento, mentoria e flexibilização na forma de trabalho (Kottke & Agars, 2005). Muitas 

pesquisas surgiram, e existem inúmeras explicações para essa ausência de mulheres nas altas 

lideranças das empresas  (Burke, 2006), como: falta de orientação de carreira (Higgins & Kram, 

2001); falta de acesso a redes de relacionamentos formais e informais (Oakley, 2000); e 

equilíbrio entre vida privada e profissional (Rapoport et al., 2002).  

Na literatura, a mulher apresenta um bom desempenho em relação à inovação porque 

possui um estilo de liderança transformador e inclusivo (TM & Joseph, 2021). Em média, as 

mulheres tendem a exibir estilos de liderança inclusivos e interativos (Dai et al., 2019) que são 

eficazes na resolução de conflitos e dificuldades de comunicação que podem surgir das 

diferenças de gênero entre os membros da equipe (Chowdhury, 2005; Pelled, 1996). 

A startup, segundo Blank e Dorf (2020), é uma organização que busca um modelo de 

negócio replicável e escalável, em condições de extrema incerteza. A inovação é um fator 

crítico para a performance das startups (Rogers, 1995) e a diversidade nas equipes tende a 

impactar, positivamente, na inovação e criatividade (Payne, 1990; van der Vlist, 1992). A 

literatura também cita que encorajar os indivíduos para que aprendam uns com os outros, 

expressando opiniões divergentes (Post et al., 2009) são práticas que fomentam a inovação. 

Com o crescimento das startups no Brasil, novas oportunidades de carreira foram 

abertas para as executivas que buscam chegar no topo da hierarquia das organizações. No 

entanto, ao pesquisar os websites das maiores startups no Brasil, em dezembro de 2020, foi 

observada a baixa representatividade de mulheres ocupando posições de Chief Executive 

Officer (CEO), Co-Chief Executive Officer (Co-CEO) ou Presidente. 

Diante disso, e dado que as mulheres demonstram estilos de lideranças que apresentam 

uma relação positiva com o desempenho de inovação nas empresas (TM & Joseph, 2021), a 

baixa participação das mulheres na alta lideranças das startups é contraintuitivo. Tal surpresa 

me motivou a buscar constructos que pudessem explicar o primeiro achado empírico desta 

pesquisa.  
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Nesta busca por constructos, o fenômeno do Teto de Vidro surge com vasta literatura, 

demonstrando sua profundidade e complexidade. Esse termo, que denota as barreiras invisíveis 

enfrentadas pela mulher para alcançar o topo das organizações (Morrison et al., 1992), surgiu 

em 1986, no Wall Street Journal, e é usado para representar o fenômeno da ausência das 

mulheres nos níveis mais altos da hierarquia nas organizações. Segundo alguns autores desse 

tema,  a evolução do emprego feminino é uma situação de algumas luzes e muitas sombras 

(Abramo, 2007; TANURE et al., 2007; Thiry-Cherques, 2003). 

 O termo Teto de Vidro explica as barreiras invisíveis e rígidas que impedem o avanço 

da mulher até a alta liderança nas organizações (Baxter & Wright, 2000; Bendl & Schmidt, 

2010; Carvalho Neto et al., 2010; Madalozzo et al., 2010; Morrison et al., 1992; Steil, 1997) e 

pareceu adequado para o fenômeno observado, empiricamente, sobre a ausência de mulheres 

no topo das maiores startups no Brasil.  

Desde o estágio inicial desta pesquisa o constructo Teto de Vidro foi utilizado como um 

sensitizing concept (Bowen, 2006). A partir desse momento, o processo analítico ganhou uma 

natureza abductive (Alvesson & Kärreman, 2007), ou seja, aprofundou-se no constructo Teto 

de Vidro, a fim de identificar suas principais facetas e, simultaneamente, de maneira iterativa, 

foram realizadas várias rodadas de análise das entrevistas, de forma que o engajamento com a 

literatura informou a análise, porém sem intenção de ficar restrito ao que já está documentado 

na literatura. 

O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores relacionados ao Teto de Vidro no 

ambiente de startups no Brasil, aprofundando o debate da ausência da mulher na alta liderança 

dessas organizações contemporâneas.  

Como objetivos específicos, a pesquisa pretende contribuir trazendo reflexões e insights 

sobre desafios e oportunidades para a mulher nesse novo mercado de trabalho, por meio da 

análise das principais facetas que impendem o avanço da mulher nas organizações, fornecidas 

pela literatura acerca do Teto de Vidro. Isto é, identificar como acontece fatores já mapeados 

pela literatura - conflitos entre trabalho e família; estereótipos de gênero; redes de 

relacionamentos; e estilo de liderança -, dentro do ambiente de startups. 
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1.2 Justificativa 

 

As diferenças entre os sexos têm sido percebidas ao longo da história, sobretudo, como 

sinais de superioridade dos homens sobre as mulheres. O tema da mulher e da relação 

hierárquica entre os sexos ocupa lugar importante na produção teórica contemporânea 

(Carvalho et al., 2001).  

A luta das mulheres por direitos iguais não é um movimento recente. O feminismo é um 

movimento social global que questiona as condições desiguais em que as pessoas vivem (Càlas 

& Smircich, 1996). O movimento feminista tem sido estudado a partir de três ondas, e realizar 

esse percurso histórico é importante para avaliar seus avanços (Lucas, 2015).  

Càlas e Smircich (2006) apontam o início das abordagens feministas por meio da Teoria 

Feminista Liberal, inspirada pelos ideais políticos liberais dos séculos XVII e XVIII de 

igualdade, liberdade e fraternidade. Nesse momento histórico, a luta das feministas era por 

igualdade, em um contexto no qual as mulheres não tinham  direito ao voto, não podiam ser 

proprietárias e quando inseridas nas organizações, ocupavam apenas posições subalternas  

(Càlas & Smircich, 2006). No entanto, até Rousseau, filósofo, teórico político e grande defensor 

da igualdade desse período, cujos princípios fundamentais eram liberais, aceita e justifica a 

desigualdade entre homens e mulheres em certos casos. Ele baseia-se na premissa da 

desigualdade natural, e deduz que as funções e deveres são específicos de cada um dos sexos, 

além de sustentar que a educação deveria ter objetivos diferentes entre os sexos, que  meninos 

e meninas precisavam se preparar para assumirem seus próprios papéis na sociedade (M. 

Carvalho et al., 2001). 

No início do século XX as ciências sociais documentam os primeiros estudos sobre as 

diferenças entre os sexos, mas é na década de 1950 que surge a perspetiva da teoria funcional 

dos papéis com base no sexo (Connell, 1987). Essas diferenças funcionais sexuais definiam os 

papéis sociais para homens e mulheres e asseguravam a estabilidade da sociedade (Parsons et 

al., 2002). Era pressuposto que o papel do homem era para o trabalho instrumental, na esfera 

pública, e que, naturalmente, o da mulher seria complementar, gerenciando a vida familiar na 

esfera privada.  

O conceito de gênero começou a ser desenvolvido, inicialmente, pela antropologia e 

psicanálise, nas décadas de 1960 e 1970 (J. Scott, 1986). Esses estudos tiveram como ponto de 

partida a nova noção de que gênero é um conceito distinto de sexo. Postulava-se sexo como 

uma categoria biológica e gênero uma categoria social associada a um conjunto de 

características que criam e sustentam diferenças entre mulheres e homens (Padavic & Reskin, 
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2002). Essas discussões estabelecem a base para a compreensão dos conceitos de gênero, 

identidade e poder e, também, indicam como esse campo foi enriquecido por pesquisadores de 

diferentes disciplinas (R. Ely & Padavic, 2007), bem como, estudado também, em especial, 

pelas feministas americanas e francesas (Simão Lima et al., 2013). 

As primeiras pesquisas sobre feminismo foram motivadas pelo insight de que o sexismo 

permeou as disciplinas acadêmicas dominadas pelos homens, produzindo uma compreensão 

parcial e distorcida da natureza, cultura e história humana. As contribuições das mulheres foram 

desvalorizadas devido à suposição de que elas são menos racionais e mais próximas da natureza 

do que os homens. A diferença de sexo é uma ficção usada para legitimar um tratamento 

desigual (Di Stefano, 1990; Epstein, 1989; Reskin, 1988). As pesquisas relatam como a 

construção dos relacionamentos e definição dos papéis entre os sexos aconteceram por meio de 

uma cultura de dominação masculina, da criação social de ideias, normas e comportamentos 

esperados, tanto para homens quanto para mulheres (Simão Lima et al., 2013).  

Nesse mesmo período cresce a insatisfação das feministas com a subordinação da 

mulher ao homem e, nesse contexto, surge a segunda onda do feminismo, na qual o movimento 

defende uma sociedade livre das diferenças entre os sexos (Càlas & Smircich, 2006).  

Nas décadas seguintes, no período pós-moderno, uma série de pesquisadoras feministas 

criticaram o que consideram ser as simplificações e generalizações das teorias humanista 

universal e da valorização das mulheres (Bordo, 1990), particularmente suas falsas 

extrapolações de experiência de mulheres brancas, heterossexuais e de classe média (Fraser & 

Nicholson, 1990). Como resultado, muitas feministas questionaram se suas suposições sobre 

sexo, gênero e diferenças estavam inseridas em um contexto histórico, social e geográfico 

específico e, portanto, vistas com ceticismo. Esse ceticismo é uma marca registrada do pós-

modernismo (Nicholson, 1990).  

Nesse contexto histórico, as expectativas em relação aos papéis entre os gêneros se 

modificam. A mulher passa a ser socialmente aceita no mercado de trabalho, especialmente no 

Ocidente, porém, ainda acumula as funções do trabalho doméstico. Do outro lado, os homens 

permanecem com a lógica de priorização de carreira (Cappelle et al., 2013; Carvalho Neto et 

al., 2010).  

No Brasil, embora a trajetória do movimento feminista assemelha-se aos movimentos 

registrados em países ocidentais de primeiro mundo, retratados em ondas, ela apresenta um 

contexto diferente que inclui desigualdade social, duas décadas de Ditadura Militar e altos 

índices de violência doméstica (Lucas, 2015).  
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Ao revisar a origem da teoria da gestão moderna, encontra-se evidências de que a 

definição do papel do gestor é paternalista e masculinizado (Kanter, 2008). No início do século 

XIX, com o surgimento das grandes organizações, houve a necessidade de criar funções de 

gestão para administrá-las. Segundo Kanter (2008), para que um grupo pequeno de homens 

pudesse exercer um controle sobre um grupo maior de trabalhadores, foi criado um estilo de 

gestão que garantisse eficiência e uma coerência ideológica para justificar um poder unilateral. 

A partir disso, os líderes de hierarquias dominadas por homens, provavelmente, agiram em uma 

direção de preservar seus privilégios e vantagens.  

Muitas teorias propõem a existência da discriminação da mulher nas organizações por 

causa de gênero (Powell & Massachusetts, 1994). Um exemplo é a teoria que foca no 

patriarcado sugerindo que os homens desejam manter as mulheres dependentes, limitando suas 

oportunidades e acesso ao topo da gestão (Strober, 1989). A teoria de Kanter (2008) sobre 

discriminação sexual teve como foco o poder, desejo e segurança social. Há também a teoria 

de viés racional que sugere a discriminação de gênero por consequência do viés intencional nas 

decisões dos líderes, agindo em interesse próprio, que entendem que suas organizações não 

estão interessadas em eliminar a discriminação de gênero ou minimizar seus efeitos (Trentham 

& Larwood, 1998). Brief e Motowidlo (1986) sugerem que o preconceito inconsciente na 

seleção de candidatos, a atração pessoal por candidatos semelhantes e a manutenção do 

estereótipo do candidato ideal podem distorcer decisões (Brief & Motowidlo, 1986). 

Nas organizações, a relação entre gêneros propiciou a criação de um conjunto de 

barreiras invisíveis que dificultam a chegada das mulheres no topo da hierarquia das empresas 

(Simão Lima et al., 2013). A metáfora do Teto de Vidro é usada para descrever essas barreiras 

invisíveis, nas organizações, que impedem as mulheres de alcançarem os níveis mais altos da 

hierarquia. Essa metáfora é descrita por Morrison (1992) como uma barreira, invisível e sutil, 

tão forte que impede as mulheres de subirem na hierarquia corporativa.  

Mulheres confrontam, constantemente, ideologias patriarcais que ligam a feminilidade 

com trabalho não remunerado, casamento e família, e justificam mulheres em posições 

inferiores com autoridade e oportunidades limitadas (Crowley, 1994). Além disso, líderes de 

negócios continuam sendo percebidos como objetivos racionais e lógicos, competências 

tradicionalmente associadas a masculinidade (Swan & Wyer Jr, 1997). 

Kanter (2008) sugere que as mulheres ocupam as organizações, porém não as 

administram. Uma pesquisa feita em 2015, no Brasil, pelo Instituto Ethos (Coelho & Paulo, 

2016), mostra que a participação das mulheres nos quadros executivos das 500 maiores 

empresas do Brasil ainda é baixa comparada à dos homens. As mulheres representavam 35,5% 
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do total do quadro funcional, 31,3% nos cargos gerenciais, porém no quadro executivo, apenas 

13,6%. Nesse mesmo ano, as mulheres representavam 43,6% da População Economicamente 

Ativa (PEA), com nível de instrução superior ao dos homens. 

 

Tabela 1  - Participação de homens e mulheres nas 500 maiores empresas do Brasil em 

2015 

 
Fonte: Instituto Ethos. Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações 

(2016, p. 17). 

 

Uma questão-chave na literatura empreendedora é que os investidores têm dado 

preferência bastante robusta para startups lideradas por homens (Balachandra et al., 2019). Um 

estudo recente, feito nos Estados Unidos, demonstra que apenas 3% das startups eram lideradas 

por mulheres CEOs (Brush et al., 2014). No Brasil, um mapeamento feito em 2017 pela 

Associação Brasileiras de Startups em parceria com a Accenture (ABStartup & Accenture, 

2017), revela que 37,47% das startups no Brasil possuem apenas homens e 36,66% é composta, 

majoritariamente, por homens. Somente 15,66% das startups possuem igualdade de gêneros. 

Observa-se também, por meio de pesquisas nos websites das startups unicórnios brasileiros, 

que em startups com avaliação de mercado superior a R$ 1 bilhão há poucas mulheres ocupando 

as posições de CEO, Co-CEO ou Presidente.  

As startups são empresas com um novo modelo de negócio, que identificam produtos e 

serviços inovadores em ambientes de extrema incerteza (Ries, 2011). São organizações 

projetadas para buscar um modelo de negócio replicável e escalável (Blank & Dorf, 2020). Por 

isso, a inovação é um fator crítico para a performance das startups (Rogers, 1995).  

Segundo Post et al. (2009) as estratégias para fomentar a inovação de equipes incluem: 

aumentar a diversidade funcional; reduzir a tendência da equipe de pensar sequencialmente; e 
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aumentar o engajamento dos membros da equipe para encorajá-los a aprender uns com os outros 

e expressar opiniões divergentes. Adicionalmente, Dai et al. (2019) identificam uma relação 

positiva entre a participação de mulheres liderando equipes nas startups e o desempenho de 

performance em inovação.  

No entanto, após uma revisão de 94 artigos sobre o impacto de gênero na inovação das 

empresas, TM e Joseph (2021) identificaram uma lacuna na literatura que investiga o impacto 

da liderança da mulher na inovação das empresas em países emergentes, bem como, empresas 

lideradas por CEO mulher. 

Esta pesquisa pretende contribuir com insights para que as mulheres possam competir 

nas startups em condições de igualdade com os homens para chegar no topo dessas novas 

organizações. Espera-se também contribuir com insights para a melhoria da gestão das startups 

por meio de ações positivas para propiciar ambientes inclusivos e interativos.  

O termo Teto de Vidro evoluiu ao longo dos anos (Patton & Haynes, 2014), no entanto 

as  causas e o escopo permanecem pouco compreendidos e são necessárias pesquisas que 

meçam melhor os efeitos do Teto de Vidro, a fim de desenvolver políticas e recomendações 

eficazes para reduzir e erradicar o fenômeno (Jackson et al., 2014). 

Diante disso, esta pesquisa também espera contribuir teoricamente para as pesquisas 

sobre Teto de Vidro e startups, buscando identificar a existência de questões de gêneros nas 

startups do Brasil que possam caracterizar vieses discriminatórios, sob a perspectiva da mulher 

que trabalha nessas organizações, bem como endereçar as lacunas identificadas pelos autores 

TM e Joseph (2021) sobre o impacto da liderança da mulher na inovação de empresas no Brasil. 

Por fim, este estudo pretende contribuir para diminuir a desigualdade social das 

mulheres brasileiras, sugerindo práticas corporativas que promovam uma maior inserção dessas 

na alta liderança das startups.   

 

1.3 Estrutura proposta para a dissertação 

 

O capítulo 1 apresenta a introdução. 

O capítulo 2 é dedicado ao referencial teórico e revisão de literatura. No Capítulo 3 é 

realizada uma apresentação da metodologia da pesquisa. 

Os próximos capítulos abordam os resultados do estudo empírico, a discussão desses 

resultados e o último traz as conclusões finais desta pesquisa. 

As últimas seções trazem a bibliografia e anexos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresenta o fenômeno do Teto de Vidro e as barreiras invisíveis 

que serão analisadas nesta pesquisa. Também será apresentado o conceito sobre as startups, 

organizações selecionadas para esta pesquisa, a partir da perspectiva de um novo modelo de 

negócio de inovação contínua (Ries, 2011).  

 

2.1 O Teto de Vidro 

 

Apesar da crescente participação da mulher no mercado de trabalho, a diferença entre 

homens e mulheres no poder das organizações não mudou muito nas últimas décadas (Neto et 

al., 2014; Eagly & Carli, 2007; Ragins & Winkel, 2011; Tonoyan et al., 2020). A presença de 

barreiras para o avanço das mulheres nas organizações fez com que o termo Teto de Vidro fosse 

criado para representá-las. O termo denota o fenômeno que explica a existência de barreiras 

invisíveis e rígidas que impedem o avanço da mulher em cargos na alta liderança das 

organizações (Baxter & Wright, 2000; Bendl & Schmidt, 2010; Carvalho Neto et al., 2010; 

Lowe, 1988; Madalozzo et al., 2010; Morrison et al., 1992; Santos et al., 2014; Steil, 1997). 

Após o surgimento do termo Teto de Vidro, em 1986 no Wall Street Journal, ele se tornou o 

símbolo da desigualdade de mulheres e minorias nas organizações (Bendl & Schmidt, 2010; 

Burke, 2006).  

Para Meyerson e Fletcher (2000) as barreiras invisíveis vão além do teto. Elas estão 

presentes em todas as estruturas das organizações: a fundação, as vigas, as paredes, o próprio 

ar. Ou seja, as barreiras para o avanço não estão apenas acima das mulheres, elas estão ao seu 

redor.  

Eagly e Carli (2007) questionam o termo Teto de Vidro porque denota barreiras 

absolutas, rígidas e impenetráveis em um nível hierárquico específico das organizações, 

ignorando a complexidade e variedade de obstáculos que a mulher pode enfrentar ao longo de 

sua carreira. As autoras sugerem que não é apenas um Teto de Vidro que impede a mulher de 

desenvolver poder nas organizações, mas sim um complexo labirinto de desafios interpessoais 

em todos os níveis da organização (Eagly & Carli, 2007). O labirinto ilustra um caminho para 

liderança com voltas esperadas e inesperadas, porém com um caminho possível para alcançar 

as mais altas posições hierárquicas, por meio de trabalho árduo e persistência, pois outras 

mulheres já as conquistaram (Henderson et al., 2016). 
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Observando as mudanças organizacionais nos contextos social, demográficos, jurídicos 

e econômicos desde a década de 1980, Bendl e Schimidt (2010) afirmam que a metáfora do 

Teto de Vidro não é mais suficiente para descrever a desigualdade entre homens e mulheres no 

topo das organizações. Os autores propõem uma nova metáfora, o firewall, que assim como o 

dispositivo de segurança computacional, o firewall sugere que os homens que ocupam a alta 

liderança controlam quem entra ou não no sistema e, caso haja invasão, o “estranho” é 

considerado hostil pelo sistema (Lucas, 2015). 

Apesar de Bendl e Schimidt (2010) afirmarem que essa metáfora captura melhor as 

sutilizas e forças ocultas da discriminação no trabalho, as autoras sugerem que a metáfora do 

Teto de Vidro não seja completamente descartada. Enquanto ambas as metáforas iluminam 

comportamentos discriminatórios, cada uma transmite significados diferentes. O Teto de Vidro 

oferece uma visão estrutural sobre a existência da discriminação, e o firewall oferece uma visão 

orientada ao processo de praticar a discriminação (Bendl & Schmidt, 2010). 

Elacqua et al. (2009) usam o termo Penhasco de Vidro, para descrever a promoção das 

mulheres para cargos superiores em que a instabilidade, o fracasso e a perda de emprego, são 

resultados muito comuns. Essa metáfora sugere que as mulheres são obrigadas a assumir riscos 

maiores do que seus pares homens e, por muitas vezes, são forçadas a aceitar posições 

indesejadas, caso busquem avanços na hierarquia corporativa (Elacqua et al., 2009). 

O termo Teto de Vidro evoluiu ao longo dos anos para refletir diferenças em como os 

efeitos se manifestam, mantendo os aspectos centrais da metáfora (Patton & Haynes, 2014). Os 

efeitos do Teto de Vidro, como medida de iniquidade, têm sido estudados, em grande parte, na 

literatura empresarial, mas suas causas e seu escopo permanecem pouco compreendidos 

(Jackson et al., 2014). Por isso,  são necessárias pesquisas que meçam melhor os efeitos do Teto 

de Vidro, a fim de desenvolver políticas e recomendações eficazes para reduzir e erradicar esse 

fenômeno (Jackson et al., 2014). 

O Teto de Vidro é geralmente definido como o conjunto de barreiras ao avanço da 

carreira da mulher, aumentando, em gravidade, conforme se movimenta verticalmente na 

hierarquia (Baxter & Wright, 2000; Carvalho Neto et al., 2014; Cotter et al., 2001; Loureiro et 

al., 2012; Maume, 2004; Morrison et al., 1992; Patton & Haynes, 2014; Simão Lima et al., 

2013). Essas barreiras se manifestam como práticas discriminatórias conscientes e 

subconscientes (Padavic & Reskin, 2002; Patton & Haynes, 2014). 

Na literatura, foram encontradas várias pesquisas que apontam uma contradição entre o 

discurso dos executivos e a realidade das empresas. Os executivos consideram que as mulheres 

possuem condições iguais às dos homens para assumir funções gerenciais, no entanto, um 
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grande contingente de mulheres está em cargos com menor poder (Aguiar, 2007; Alves et al., 

2008; Andrade et al., 2002; Eccel et al., 2007; Lima et al., 2009; Macêdo & Macedo, 2004; 

Pereira et al., 2008; Rocha, 2006), assim como existem os críticos ao Teto de Vidro, que 

sugerem que a baixa participação da mulher na alta liderança das empresas é devido à baixa 

aspiração e conflitos entre família e trabalho (Naff & Thomas, 1994; Serafim & Bendassolli, 

2006).  

De acordo com Rai e Srivastava (2010) corporações argumentam que as mulheres 

recebem salários mais baixos porque trabalham por períodos menores e preferem profissões 

com menos risco (Rai & Strivastava, 2010). Loureiro et al. (2012) citam que estudos 

demonstram que as mulheres não desistem de lutar por uma carreira executiva de sucesso, 

porém, não querem e não podem renunciar ao cuidado com os filhos e outros aspectos da vida 

pessoal. 

Em um esforço para abordar os céticos, a existência do Teto de Vidro e seus efeitos, 

Elacqua et al. (2009) realizaram um estudo para analisar as percepções de gerentes mulheres 

sobre as barreiras invisíveis no local de trabalho. Elas concluíram que fatores interpessoais e 

situacionais contribuem para a visão das profissionais sobre a persistência do Teto de Vidro, 

assim como, impactos em promoções dentro da organização e fatores como, por exemplo: 

líderes atuando efetivamente como mentores; a existência do old boys club; conexões com 

tomadores de decisão organizacionais (Elacqua et al., 2009). As autoras argumentam que a 

mulher é menos propensa a se destacar em sua carreira porque não possui mentores, redes 

informais de relacionamentos, colegas influentes, role models e alocação em atividades com 

visibilidade. 

O old boys club é um termo utilizado para tratar a relação entre os homens no local de 

trabalho (Seo et al., 2017). Eles, normalmente, possuem uma forte solidariedade (Aquino et al., 

2014). Os comportamentos do old boys club destinam-se a manter o poder e o status focados 

nos homens no topo das organizações (Kanter, 1997). 

Outras pesquisas também observam que as mulheres não ocupam posições mais altas 

na hierarquia porque não conseguem participar das redes informais de relacionamento (Epstein, 

1989; Freeman, 1990; Kaufman & Fetters, 1983). Se comparadas aos homens, as mulheres 

possuem menos interação com pessoas poderosas nas organizações (Omran et al., 2015). 

Segundo Omran et al. (2015) o acesso ao poder tem uma relação direta com promoção nas 

organizações e a falta de oportunidade para acessar esse canal causa o Teto de Vidro para as 

mulheres. 
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Coelho (2006) sugere a existência de pelo menos duas vertentes que buscam explicar o 

fenômeno do Teto de Vidro na literatura: uma vertente que enfatiza a discriminação; e outra 

que é a diferença comportamental entre homens e mulheres. A vertente que enfatiza a 

discriminação, apresenta dois modelos: por preferência, que é influenciada por fatores culturais 

e psicológicos; e o estatístico, no qual supõe-se a existência de um estigma social em que a 

produtividade das mulheres seria menor do que a dos homens (Arrow, 1998; Becker, 2010; 

Coelho, 2006; Santos et al., 2014).  

A vertente que enfatiza a diferença comportamental apresenta também dois modelos: o 

modelo  que supõe que a mulher possui utilidades marginais maiores do que as dos homens em 

atividades fora da empresa (por exemplo, cuidado com os filhos), causando vínculos mais 

instáveis com as organizações comparadas aos homens (Arrow, 1998; Coelho, 2006; Santos et 

al., 2014), e o outro que sugere que a qualificação da mulher influencia sua atratividade com as 

atividades domésticas, ou seja, não compensa deixar de trabalhar e receber rendimentos altos 

para ficar em casa. Neste modelo, a diferença por gênero é menor em funções que demandam 

altos níveis de qualificação, sendo que homens e mulheres recebem tratamentos igualitários 

(Coelho, 2006). 

Algumas escolas caracterizam as mulheres em posições executivas das organizações 

como tokens. Tal fato decorre porque elas não estão integradas ao círculo central do poder 

(Moore, 1988). Kanter (2008) apresentou esse fenômeno como “autoridade sem energia do 

sistema”, ou seja, as corporações querem ser percebidas como inclusivas, mas não concedem o 

poder real para as mulheres. Braxter e Wright (2004) sugerem que o compromisso das empresas 

com a diversidade está próximo do “tokenism”. No Brasil, a grande maioria das mulheres não 

tem voz nas organizações em questões relevantes (Santos et al., 2014).  

O Teto de Vidro também é usado para representar a desigualdade dos ganhos financeiros 

entre os gêneros (Arfken et al., 2004), em que mulheres recebem salários mais baixos em grupos 

de alta renda, em comparação aos homens. Uma pesquisa que analisou os ganhos financeiros 

de um grupo de executivos identificou o efeito do Teto de Vidro, assim como o aumento e 

aceleração da desigualdade, à medida que se sobe na hierarquia (Cotter et al., 2001). Nessa, 

pode-se verificar também, uma explicação para a baixa participação da mulher nos conselhos 

das empresas, bem como, as barreiras que restringem a presença delas em posições com maior 

poder nas organizações (Arfken et al., 2004). Segundo Arfken et al. (2004), as indústrias 

tradicionalmente orientadas para homens (por exemplo construção civil, automotiva e 

mineração), continuam reportando uma baixa inclusão de mulheres em seus escritórios 

corporativos. 
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Santos et al. (2014) observa que apesar de as empresas apresentarem um discurso 

modernizante, na prática, as atitudes ainda são conservadoras. A mulher executiva representa 

um grupo que, apesar de estar em crescimento, ainda é minoria nas organizações (Lima et al., 

2009; Scherer, 2008; Tanure et al., 2007). Segundo Santos et al.  (2014) o tempo foi pequeno 

para uma mudança estrutural na sociedade e na cultura, e apontam a presença de uma negação 

da existência de barreiras, por parte de algumas executivas que ocupam posições de alto escalão, 

atribuindo a fatores pessoais. Dessa forma, simplificam uma discussão necessária e importante 

para as mulheres que também querem chegar lá  (Santos et al., 2014). 

Essa revisão de literatura explica o fenômeno do Teto de Vidro nas organizações sob 

várias dimensões, demonstrando a profundidade do tema, bem como sua complexidade, 

evidenciando, também, os desafios da mulher para chegar no topo da liderança das 

organizações. A evolução do emprego feminino é uma situação de algumas luzes e muitas 

sombras (Abramo, 2007; Tanure et al., 2007; Thiry-Cherques, 2003). 

Nesse contexto, o Teto de Vidro ainda necessita de estudos que investiguem suas causas 

e efeitos devido à grande variedade de dimensões e escopos, além das influências culturais e 

sociais. Diante disso, esta pesquisa busca investigar a influência desse fenômeno nas startups 

no Brasil e, dessa forma, identificar práticas que contribuam para a redução de seus efeitos. 

 

2.2 Barreiras invisíveis 

 

A presença de barreiras para o crescimento das mulheres nas organizações fez com que 

um termo fosse criado para representá-la: “Teto de Vidro” (Santos et al., 2014). E como visto 

na seção anterior, as barreiras abrangem uma gama de variáveis que, muitas vezes, se 

manifestam como práticas discriminatórias conscientes e subconscientes (Padavic & Reskin, 

2002; Patton & Haynes, 2014). 

Um estudo classifica as dificuldades da mulher em avançar na carreira em duas 

perspectivas (Dambrin & Lambert, 2012): pseudo-neutral perspective, cujas explicações 

voltam-se para as próprias mulheres (por exemplo: diferença de conhecimento, motivação, 

personalidade, percepção de profissão e escolhas relacionadas à satisfação no trabalho); e 

comprehensive perspective, cujas considerações estão ligadas a fatores externos às mulheres 

(por exemplo: exclusão das mulheres em redes de relacionamentos, exigência dos clientes por 

disponibilidade fora do horário de trabalho e mobilidade e diferenças de imagem atribuídas a 

homens e mulheres). 
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Ante o exposto, esta pesquisa propõe analisar as barreiras classificadas por Dambrin & 

Lambert (2012) como comprehensive perspective, porque suas influências podem surgir 

independentemente das ações da mulher para alcançar o topo da liderança das organizações. 

Sobre esse aspecto, esta pesquisa vai analisar as seguintes dimensões: conflito entre trabalho e 

família; a existência de estereótipos de gêneros com vieses discriminatórios; a influência das 

redes de relacionamentos; e a imagem do estilo de liderança ideal para ocupar o topo da 

liderança das startups. 

Nas próximas subseções, essas dimensões serão apresentadas no contexto desta 

pesquisa. 

 

2.2.1 Conflito entre trabalho e família 

 

Observa-se a existência de muitos estudos sobre carreiras organizacionais, porém  

poucos abordam a  articulação entre o trabalho e a vida privada, como se fosse possível separar 

essas duas esferas da vida (Guillaume & Pochic, 2009). Por outro lado, Guillaume e Pochic 

(2009) ressaltam que estudos sobre a gestão das mulheres demonstram a importância de 

conciliar essas duas esferas para a mulher ter acesso ao poder.  

A sociedade patriarcal estabeleceu papéis baseados em gêneros, resultando no 

desenvolvimento do trabalho desenhado para os homens e pelos homens (Seo et al., 2017). Os 

empregos estão organizados para trabalhadores sem responsabilidades familiares (Carbajal, 

2018). Existe a expectativa de que funcionários façam sacrifícios pelas organizações e isso, 

geralmente, ocorre às custas da vida familiar e social (Dye & Mills, 2004).  

Os papéis de gênero no ambiente de trabalho estão enraizados em divisões sociais 

historicamente estabelecidas (Wood & Eagly, 2012): as mulheres, mais propensas a serem 

designadas para as funções domésticas, como cuidadora primária dos filhos; e os homens 

associados à força de trabalho e à responsabilidade de prover financeiramente a família 

(Heilman, 1997). Segundo Seo et al. (2017), essas divisões convencionais do trabalho 

fortaleceram a segregação ocupacional de gênero na força de trabalho contemporânea. 

Além de todos os desafios relacionados ao trabalho, as mulheres ainda carregam a 

maioria das responsabilidades ligadas ao lar e à família, gerando conflitos pessoais e sobrecarga 

de tarefas (Simão Lima et al., 2013). Os autores analisam que a entrada das mulheres no 

mercado de trabalho provocou maior conflito entre trabalho e família.  

No passado, as mulheres exerciam o papel de mãe e esposa, e após sua inclusão no 

mercado de trabalho passou a acumular funções (Becker, 2010; Boyar et al., 2003). O acúmulo 
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de funções pode gerar um quadro de desequilíbrio e desgaste emocional e pode ser visto como 

algo a ser gerenciado pela mulher, trazendo sofrimento e angústia. Inevitavelmente, uma dessas 

funções fica prejudicada e impacta negativamente a outra (Becker, 2010; Boyar et al., 2003). 

Diante disso, a mulher que tenta equilibrar o papel da trabalhadora ideal com a mãe perfeita, 

acaba enfrentando esgotamento e dificuldades no casamento (Hochschild & Machung, 2012). 

Em sua pesquisa Lucas (2015) observa que a maternidade está presente na fala das 

mulheres, a partir de várias pesquisas no campo da administração no Brasil. O assunto permeia 

as questões de carreira e embasa algumas explicações sobre as diferenças salariais, mostrando 

os dilemas e dificuldades de conciliação entre a vida profissional e pessoal das mulheres que 

são mães.  

As mulheres também encontram divergências entre as mensagens que recebem da 

sociedade e a realidade. É comum os maridos oferecem apoio às esposas no momento em que 

precisam conciliar trabalho e família, porém optam por priorizar o avanço de suas carreiras 

(Purcell et al., 2010). Parcheta et al. (2013) observam que os homens são promovidos mais 

rápido do que as mulheres porque estão mais disponíveis para realocações, e é mais aceitável a 

mudança da família por motivos do trabalho do marido. E segundo esses autores, os homens 

podem trabalhar por mais horas porque a responsabilidade primária de cuidar da casa e dos 

filhos é das mulheres. 

A desproporção dessa responsabilidade das tarefas domésticas entre homens e mulheres 

(Madalozzo et al., 2010) é percebida como menor comprometimento das mulheres com o 

trabalho remunerado, resultando em distribuição de recompensas não associadas apenas à 

competência no trabalho (Ely & Meyerson, 2000).  

As políticas favoráveis ao worklife balance muitas vezes se traduzem em arranjos 

instáveis e penalidades significativas na carreira. As mulheres que utilizam essas opções de 

trabalho são menos propensas a serem consideradas por seus colegas como profissionais 

dedicadas se comparadas aos seus pares homens (Eikhof, 2012). Uma das razões para essa 

percepção é porque esse comportamento não está alinhado com uma cultura organizacional 

dominante, que é, naturalmente, a cultura de trabalho masculino (Collinson & Collinson, 2004). 

Como forma de compensar a percepção de que se dedicam menos, as mulheres sentem 

a necessidade de se capacitar mais para conseguir ascender na carreira (Araujo Henderson et 

al., 2016). 

Singh e Teriesen (2008) argumentam que a sub-representação de mulheres em cargos 

na alta liderança é uma consequência de sistemas sociais de gênero. Essa realidade dificulta o 

avanço da mulher nas organizações (Festing et al., 2015). 
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Carvalho Neto et al. (2010) observam que em países de tradição cultural machista, como 

o Brasil, o avanço da participação das mulheres no mercado de trabalho ainda não foi capaz de 

se traduzir em significativa divisão de responsabilidades com relação às crianças. Por isso, 

pesquisas sugerem que as mulheres, em média, enfrentam mais estresse no desempenho de seu 

papel familiar do que os homens, e esse desequilíbrio as leva a trocarem as responsabilidades 

familiares pelas responsabilidades do trabalho (Martins et al., 2002). 

No entanto, as diferenças de poder e status entre homens e mulheres continuarão 

enquanto persistir a sub-representação das mulheres em cargos de liderança (Ely, 1995).  

Portanto, é importante investigar a existência de conflito entre trabalho e família, e a 

existência da crença de que a mulher é a responsável principal pelos cuidados com a família. 

Nesse sentido, também deve-se analisar possíveis impactos no avanço da carreira da mulher na 

startup, bem como a influência dos papéis de gêneros na relação de poder entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho das startups, e, dessa forma, contribuir para o entendimento 

sobre a persistência da sub-representação das mulheres em cargos de liderança nessas novas 

organizações. 

 

2.2.2 Estereótipos de gênero 

 

Estereótipos são frutos de interação cultural e percepções “ingênuas” dos indivíduos em 

relação a grupos específicos, moldados pelo seu sistema de valores pessoais, por meio de 

esquemas cognitivos (Fadil, 1995). Diante disso, indivíduos classificam cognitivamente uma 

abundância de informações baseadas em características proeminentes.  

Adicionalmente, gênero é uma construção social e é estabelecido a partir das relações 

sociais construídas e das diferenças percebidas entre os sexos (Scott, 1986). 

Ao longo da história da filosofia ocidental, homens e mulheres foram contrastados 

usando traços opostos: racionalidade/emotividade, objetividade/subjetividade, cultura/natureza 

etc. (Billing & Alvesson, 2000).  

Estudos citam que a criação de estereótipos, por meio desta lógica de oposições binárias, 

contribuem para a existência de vieses em relação às características de gêneros como, por 

exemplo,  a mulher é um ser guiado por seus sentimentos e intuições, enquanto o homem por 

sua maior agressividade e racionalidade (Simão Lima et al., 2013), e que existem diferenças 

entre comportamentos aceitáveis para homens e mulheres que refletem em estereótipos de 

gênero (Balachandra et al., 2019; Powell, 2018).  
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Segundo Epstein (1989), a ideologia de gêneros pode estimular a resistência de 

trabalhadores, assim como o desenvolvimento de uma cultura que reforça fronteiras entre as 

mulheres e líderes homens. A ordenação social no local de trabalho por gênero do trabalhador 

é um fenômeno persistente (Epstein, 1989). 

As características de cada gênero, atribuídas a empregos e funções, dominados por 

homens ou mulheres, podem se tornar estereotipados como masculinos ou feminino (Eagly & 

Karau, 1991; Heilman, 1983; Muehlenhard & Peterson, 2011; Wood, 1999). Essas crenças e 

expectativas subestimam estereótipos de gênero que trabalham para atribuir a homens e 

mulheres uma categoria de status de gênero maior ou menor, em relação a papéis específicos, 

e que orientam os comportamentos das pessoas em ambientes sociais (Fiske et al., 2002; 

Ridgeway & Correll, 2004; Wagner & Berger, 1997).  

A discriminação de gênero é percebida na distribuição de responsabilidades e 

promoções entre homens e mulheres (Macedo et al., 2012). Powell (1987) aponta vieses 

discriminatórios no momento de recrutamento no qual, estereótipos de gênero podem 

influenciar para diferenciar homens e mulheres em termos de perfil e habilidades. No Brasil, a 

discriminação impedindo ascensão profissional e restrição aos cargos de responsabilidade nas 

empresas, causa insatisfações, inseguranças e angústias na mulher (Betiol, 2000; Carvalho et 

al., 2002; Pereira et al., 2008). Stone-Romero e Stone (2005) definem discriminação como viés 

no tratamento a um indivíduo que não faz parte de um grupo por um que está inserido no grupo.   

Observa-se também a discriminação de gêneros de forma velada e sutil como, por 

exemplo, comentários e piadas machistas (Irigaray & Vergara, 2009). A mulher também 

enfrenta dificuldades em propor e apoiar seu próprio ponto de vista, e em fazer com que sua 

voz seja ouvida nas reuniões (Heath et al., 2014). Outra forma velada e sútil de discriminação 

de gêneros é atribuir conotação negativa aos comportamentos das mulheres e avaliar traços 

associados aos homens como qualidades (Irigaray & Vergara, 2009).  

Mais uma forma de diferenciar mulheres e homens em uma organização é a sexualidade 

e o temor do seu uso indevido (Carvalho Neto et al., 2010). Segundo os autores, desse temor 

derivam pelo menos dois preconceitos: primeiro, a crença de que a mulher atingiu o topo porque 

usou de sua sexualidade; segundo, que a mulher se comporta como homem. Como reflexo 

desses preconceitos, a mulher tem que lidar com uma contradição: para ser respeitada tem que 

pensar, agir e trabalhar como homem, mas para ser admirada tem que ser feminina, delicada, 

atenciosa, ou seja, possuir predicados historicamente atribuídos à mulher (Betiol & Tonelli, 

1991). 
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Outra tendência é estereotipar os homens como indivíduo autoafirmativo e motivado 

para dominar, e mulheres como altruístas e preocupadas com os outros (Eagly & Steffen, 1984; 

Heilman et al., 1995). Ou seja, o homem é, frequentemente, percebido como sendo agressivo, 

dominante, enérgico, ambicioso, independente, autoconfiante e autossuficiente. E, por outro 

lado, a mulher como afetuosa, compassiva, útil, simpática, gentil e sensível (Eagly & 

Johannesen-Schmidt, 2001; Lopez & Ensari, 2014; Sczesny & Kühnen, 2004). Por isso, a 

mulher acaba utilizando predicados masculinos em seu favor para poder galgar postos mais 

altos na hierarquia organizacional, escapando de definições, estereotipadas, femininas como, 

por exemplo, delicada e frágil (Belle, 1993). 

No domínio da psicologia e do comportamento organizacional, muitas pesquisas 

empíricas apoiam a alegação do modelo de conteúdo de estereótipos nos quais, as percepções 

de competência são componentes cruciais de muitos julgamentos (Johnson et al., 2018). Em 

geral, essas pesquisas mostram que indivíduos tendem a ver homens como mais competentes 

do que as mulheres, especificamente nos papéis que exigem altos níveis de competência, como, 

por exemplo, CEO (Eagly et al., 2000; Eagly & Steven Karau, 2002). 

A cultura não é o único fenômeno que explica as diferenças entre homens e mulheres. 

A estrutura da economia de cada país também influencia criando disputas sociais, incluindo 

conflitos para definir os lugares ocupados na sociedade (Carvalho Neto et al., 2010). 

Adicionalmente, estudos demonstram que estereótipos de gênero e a diferença de status social 

entre eles, podem ser mais salientes nos níveis mais elevados da liderança no qual as mulheres 

tendem a ser excluídas (Eagly & Steven Karau, 2002; Randel, 2002). É importante ressaltar 

também que o empreendedor de sucesso tem sido associado à masculinidade. Empreendedores 

bem-sucedidos são descritos como ousados, agressivos e tomadores de risco, que são 

comportamentos tipicamente associados aos homens (Balachandra et al., 2019). 

Nesse contexto, a existência de sentimentos dirigidos a partir de características 

estereotipadas de gênero em uma startup pode propiciar a criação de imagens positivas e 

negativas entre eles e, dessa forma, gerar vieses discriminatórios. Bem como, influenciar 

comportamentos e avaliações de performance entre os gêneros devido a fatores culturais, 

econômicos e sociais brasileiros.  

 

2.2.3 Redes de relacionamentos 

 

O redes de relacionamentos têm sido um dos fatores de maior influência no aumento do 

capital social (Carbajal, 2018). Essas, no ambiente de trabalho, aumentam a probabilidade de 
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promoções e ganho de autoridade (Smith, 2002). Kanter (2008) observa que a ausência de redes 

de relacionamentos contribui para a desigualdade entre homens e mulheres nas lideranças das 

organizações. Ely et al. (2011) citam as redes de relacionamentos como fundamentais para o 

desenvolvimento de líderes porque oferecem oportunidades como, novas atribuições de 

trabalho e promoções, bem como, proporcionam a criação de um espaço social para 

reconhecimento profissional e fortalece a credibilidade (Ely et al., 2011).  

Algumas pesquisas sugerem as relações informais como um fator que impede as 

mulheres de chegarem ao topo das organizações (Marshall, 2001). Outras afirmam que a mulher 

é excluída  de redes de relacionamentos de poder independente do seu cargo e posição na 

hierarquia (Scott, 1986; Scott, 2005). Existem também pesquisas que demonstram que mesmo 

participando de redes de relacionamentos, a mulher se beneficia menos do que o homem (Ibarra, 

1992).  

As redes também conferem certos benefícios e vantagens aos seus membros, como 

informações privilegiadas, recursos e suporte (Ibarra, 1997).  Essas vantagens podem se traduzir 

em diferenças no ambiente de trabalho como, por exemplo, maior mobilidade, status e salários 

que são fatores que reproduzem a desigualdade entre homens e mulheres nas organizações 

(Gipson et al., 2017). Adicionalmente, em pesquisas, as gerentes relatam receber atribuições de 

trabalho com menor visibilidade e menos chances de fazer contatos importantes do que seus 

pares homens, o que as impedem de desenvolver redes de relacionamentos cruciais (Catalyst, 

2004; Ragins et al., 1998). 

Elacqua et al. (2009) propõem que as crenças sobre relações interpessoais e questões 

situacionais, nas organizações, são fatores importantes na percepção de tratamentos 

diferenciados e que podem impactar a imagem do Teto de Vidro na empresa. Segundo esses 

autores, alguns fatores relacionados ao tratamento diferenciado em relação às mulheres, em sua 

organização, dizem respeito ao domínio pessoal e interpessoal que incluem: o papel dos 

gestores como mentores; a existência do old boys club na organização; e a influência de ser 

amigo dos tomadores de decisão quanto às promoções na organização (Elacqua et al., 2009).  

Carbajal (2018) também sugere que a mentoria é um fator importante para que a mulher 

consiga apoio para avançar na carreira. Os mentores, geralmente, são indivíduos com níveis 

mais altos na hierarquia, experientes, e que estão comprometidos em fornecer suporte e ajudar 

funcionários em níveis inferiores a subir na carreira (Raabe & Beehr, 2003). O tratamento 

diferenciado entre homens e mulheres em relação à mentoria pode influenciar na percepção da 

existência do Teto de Vidro (Elacqua et al., 2009). 
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Davies-Netzley (1998) observa que as executivas enfatizam a importância das redes de 

relacionamentos para alcançar o sucesso, principalmente em posições de elite. Entretanto, 

observam que a dominância de homens nessas redes, o old boys club, aumentam as chances de 

promoção entre eles (Davies-Netzley, 1998). As mulheres, geralmente, estão isoladas ou 

possuem acesso limitado a essas redes dominadas por homens (Ibarra, 1997). Por outro lado, 

mesmo que a mulher construa sua rede de relacionamento, existe uma exclusão estrutural 

daqueles que ocupam posições de poder nas organizações, impedindo que ela estabeleça laços 

com esses indivíduos (McGuire, 2000).  

Uma dificuldade apontada por Elacqua et al. (2009) é que homens e mulheres preferem 

formar mentorias com indivíduos do mesmo sexo e, dessa forma, as mulheres têm dificuldades 

em estabelecer mentoria pela ausência de outras nos degraus superiores da hierarquia. E essa 

dificuldade é agravada em carreiras dominadas por homens (Elacqua et al., 2009).  

Outra fonte de tratamento diferenciado percebido pelas mulheres é a existência de 

amizades de homens com tomadores de decisão na organização. Tais conexões interpessoais 

têm sido examinadas como fatores positivos para receber promoções que são percebidas como 

injustas (Elacqua et al., 2009; Raabe & Beehr, 2003). 

As questões situacionais sugeridas por Elacqua et al. (2009) como influência na 

percepção das mulheres sobre a existência do Teto de Vidro são a existência de padrões 

objetivos de contratação e o número de mulheres gestoras que estão no pipeline, ou seja, 

mulheres em cargos de liderança com tempo suficiente para serem candidatas a avançar para 

níveis superiores. As mulheres que são promovidas tendem a receber índices de desempenho 

maiores em relação aos seus pares homens, sugerindo que elas devem ter um desempenho 

melhor do que os homens para receber uma promoção (Lyness & Heilman, 2006).  

Por fim, o papel social, historicamente, atribuído às mulheres associado à 

responsabilidade familiar são percebidos como obstáculos para a construção de redes de 

relacionamento, nas quais o acesso a pessoas influentes está presente (Singh et al., 2008). 

Embora o homem possa ter a escolha de participar de atividades que propiciam a construção 

das redes de relacionamentos corporativas, a mulher, muitas vezes, não tem. Diante disso, os 

homens têm maior chance de reprodução de poder por meio das redes de relacionamentos 

(Purcell et al., 2010). 

Sobre esses aspectos, a existência de mecanismos nas startups para inclusão da mulher 

nas redes de relacionamentos pode contribuir para que ela alcance posições com maior poder 

na organização, assim como, relações interpessoais e questões situacionais podem influenciar 

a percepção das mulheres, em relação à existência do Teto de Vidro em suas organizações. 
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2.2.4 Estilo de liderança 

 

Na literatura atual, a interface entre liderança e empreendedorismo é, muitas vezes, 

chamada liderança empreendedora (Zaech & Baldegger, 2017). Diante disso, nesta pesquisa o 

termo “liderança” é influenciado pelas teorias e definições tradicionais que enfoca na interação 

entre o líder e dois ou mais indivíduos de um grupo (Bass et al., 1990). Em outras palavras, este 

estudo não analisa o líder empreendedor, conhecido no contexto de startup como fundador. 

Morrison (1992) define estilo de liderança como padrões de comportamentos e atributos 

manifestados pelo líder para influenciar e direcionar as ações dos indivíduos e grupos, obtendo 

o respeito para realizações de objetivos.  

Entre as décadas de 1980 e 1990, muitas pesquisas surgiram para analisar diferentes 

tipos de lideranças que diferenciam líderes eficazes (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). 

Nesse período as teorias de liderança estiveram focadas nos estilos denominados autocrático e 

democrático, assim como: a forma de tomada de decisão, diretiva ou participativa; o foco em 

tarefas ou nas pessoas (Bass et al., 1990); e comportamentos superficiais ou de consideração 

(Avolio, 2010). Esses estudos sobre as interações entre líder e liderados se tornaram 

fundamentais para as organizações (Gipson et al., 2017). Em 1985, Bass propôs um modelo 

integrado de estilos de lideranças nomeando-os como transformacional e o transacional.  

O líder transformacional é visto como um agente de mudança que influencia atitudes e 

motiva seus seguidores, tornando-os conscientes de suas necessidades. Possui grande foco em 

desenvolver a motivação e estimular os funcionários, criando uma visão inspiradora de futuro 

(Bass, 1997). É considerado um  líder proativo e que busca a eficácia coletiva por meio do 

engajamento e compromisso com as tarefas (Avolio, 2010). Inova mesmo quando as 

organizações já estão estabelecidas e bem-sucedidas (Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001). Em 

contrapartida, o líder transacional foca somente em recompensas positivas e negativas, de 

acordo com o desempenho dos indivíduos (Avolio, 2010).  

Existe um consenso entre os pesquisadores sobre a influência da liderança 

transformacional no nível de criatividade dos indivíduos de uma organização (Gong et al., 

2009). A literatura sobre empreendedorismo sugere que esse estilo de liderança é o ideal para 

direcionar novas organizações para um crescimento acelerado (Ensley et al., 2006). Porém 

reforçam a importância do líder transacional para estabelecer metas e incentivos para os 

indivíduos das organizações (Muczyk & Reimann, 1987). 

As pesquisas sobre lideranças transacionais e estilos transformacionais continuam se 

expandido, com implicações para a liderança das mulheres (Gipson et al., 2017). Líderes 
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contemporâneos eficazes são, frequentemente, descritos como líderes transformadores com 

atributos femininos como: ser “suportivo”, ter capacidade de desenvolver seus subordinados 

(Yukl & Becker, 2006) e ao mesmo tempo, possui atributos masculinos, como autoconfiança 

(Eagly & Carli, 2007).  

Os fundadores das startups participam da liderança no início de sua formação, porém é 

frequente o surgimento  de um líder principal (Ensley et al., 2000). Uma vez que a startup se 

estabelece, é inviável que um único líder continue assumindo todas as responsabilidades nas 

diversas funções a serem desempenhadas. A liderança compartilhada, qualificada e diversa na 

alta administração, produz resultados superiores (Ensley et al., 2006). 

Os papéis de liderança, assim como outros papéis nas organizações, possuem normas 

que regulam o desempenho de suas tarefas. Líderes que ocupam o mesmo papel, desempenham 

as mesmas atividades, de forma semelhante, independente do gênero (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001). Estudos relatam mais semelhanças do que diferenças nos estilos de liderança 

entre mulheres e homens (Eagly et al., 2003; Eagly & Johnson, 1990; Mandell & Pherwani, 

2003).  

Eagly et al. (2003) afirma que o gênero não é um indicador confiável de como uma 

pessoa lidera. No entanto, a segregação vertical de gênero nos níveis de liderança mais altos 

ainda persiste nas organizações (Seo et al., 2017).  

Um estudo observa que as mulheres são menos propensas a receber oportunidades de 

promoção do que os homens, apesar de existirem dados indicando que não há diferenças 

significativas no desempenho entre eles (Igbaria & Baroudi, 1995). Essa discriminação de 

gênero velada pode promover vieses em relação às habilidades e competências da mulher para 

liderar.  

Existem pesquisas que demonstram que as dificuldades encontradas pela mulher são 

consequências da visão sobre características, normalmente, atribuídas ao sexo masculino e 

favoráveis ao cumprimento do papel do líder, como: agressividade, independência e 

competitividade (Eagly & Karau, 2002; Ely & Meyerson, 2000).  

Adicionalmente,  a composição de gênero no grupo de trabalho e no segmento de 

indústria são elementos-chaves para a avaliação de estilos de lideranças de mulheres (Gipson 

et al., 2017). Schein (2004) acredita que os valores masculinos nas organizações influenciam 

na decisão de promoção dos indivíduos, bem como, o reconhecimento e apreciação dos 

atributos necessários para o cargo de liderança (Schein, 2010). 

TM e Joseph (2021) observam na literatura que as mulheres podem ter um bom 

desempenho em inovação devido ao seu estilo de liderança transformador e inclusivo. Eles 
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sugerem a necessidade de estudos empíricos qualitativos, considerando o modelo completo de 

liderança (Bass, 1996), para investigar a influência do estilo de liderança da mulher para 

promover a inovação aberta. 

Portanto, é importante observar se a composição de gêneros da startup, principalmente 

na alta liderança, influencia a imagem do líder eficaz. Assim como, se atributos e 

comportamentos característicos de gênero podem influenciar a avaliação de performance, visto 

que pesquisas demonstram que há mais semelhanças do que diferenças nos estilos de liderança 

entre mulheres e homens. E por fim, investigar o impacto do estilo de liderança da mulher na 

inovação aberta nas startups. 

 

2.3 Startups  

 

O crescimento das startups no Brasil, assim como em outros países do mundo, 

acompanha o crescimento, a disseminação e a democratização da internet. Empreendedores 

perceberam que poderiam inovar por meio do uso da tecnologia, sem a necessidade de grandes 

investimentos (de Oliveira & Zotes, 2018).   

A startup, segundo Blank e Dorf (2020), é uma organização que busca um modelo de 

negócio replicável e escalável, em condições de extrema incerteza. Porém, nem todas as 

empresas recém-criadas podem se qualificar como startups. E, diferente da percepção de 

alguns, uma startup não é uma versão menor de uma empresa constituída.  

Em suma, startups são empresas leves, ágeis, com foco em um mercado de alto 

crescimento, dinâmico e caracterizado por um ritmo acelerado de inovação, e no qual as 

barreiras de entradas são baixas (Blank & Dorf, 2020). 

Uma questão-chave na literatura empreendedora é que os investidores têm dado 

preferência bastante robusta para startups lideradas por homens (Balachandra et al., 2019). Um 

estudo recente analisou 6.500 empresas que receberam investimentos de venture capital nos 

Estados Unidos e apenas 3% eram lideradas por mulheres CEOs (Brush et al., 2014). 

Ao iniciar uma startup, o fundador precisa criar a visão da organização para influenciar 

outros indivíduos a aceitarem sua ideia e, dessa forma, atrair recursos e pessoas para 

desenvolver seu novo empreendimento (Baum et al., 1998). No início, o líder precisa guiar os 

times porque essa nova organização não possui procedimentos, padrões, ou estruturas 

organizacionais definidos (Ensley et al., 2006). Portanto, esse novo modelo de organização 

depende da integração das equipes e compartilhamento de conhecimentos, para inovar e se 

diferenciar (Dai et al., 2019).  
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Segundo um estudo feito com 28 equipes de inovação, a estratégia para fomentar a 

inovação de equipes inclui: aumentar a diversidade funcional; reduzir a tendência da equipe de 

pensar sequencialmente; e aumentar o engajamento dos indivíduos da equipe encorajando-os a 

aprender uns com os outros e expressar opiniões divergentes (Post et al., 2009). 

Dai et al. (2019) identificam uma relação positiva entre a participação de mulheres 

liderando equipes nas startups e o desempenho de performance em inovação. Segundo esses 

autores, em média, as mulheres tendem a exibir estilos de liderança inclusivos e interativos, por 

isso, podem integrar melhor os esforços e perspectivas das equipes. Sobre esse aspecto, o estilo 

de liderança inclusivo e interativo, muito adotados por mulheres, pode ser mais eficaz na 

resolução de conflitos e dificuldades de comunicação no ambiente de trabalho que podem surgir 

das diferenças de gênero entre os membros da equipe (Chowdhury, 2005; Pelled, 1996).  

 No entanto, TM e Joseph (2021) apresentam uma revisão sistemática de 94 artigos sobre 

a relação entre inovação e gênero nas empresas. Os autores observam que a literatura sobre a 

influência de gênero na inovação cresceu, substancialmente, nos últimos anos (Carrasco, 2014; 

Strohmeyer et al., 2017; Strohmeyer & Tonoyan, 2005), e citam que a revisão de literatura 

apresentada por Alsos et al. (2013) não forneceu atenção adequada aos estudos sobre inovação 

nas empresas, devido à literatura limitada disponível na época, porém, influenciaram 

positivamente para o surgimento de novas pesquisas nessa área (TM & Joseph, 2021). Eles 

citam que 73 dos 94 artigos revisados foram publicados após 2013 (Carrasco, 2014; Strohmeyer 

et al., 2017). A revisão de TM e Joseph (2021) se diferencia da anterior, feita por Alsos et al. 

(2013), porque considera apenas a literatura que estudou a inovação nas empresas como 

variáveis relacionadas ao gênero.  

 Segundo TM e Joseph (2021) os 94 artigos revisados investigaram, principalmente, o 

desempenho das empresas, e inovação era uma das métricas de desempenho. Em relação à 

origem, os artigos foram produzidos nos EUA (29), Espanha (12), Reino Unido (7) e China (7), 

outros países produziram um ou nenhum artigo relacionado ao tema. Os autores também  

observam que estudos de gênero do CEO e desempenho são analisados em grandes empresas 

(Lam et al., 2013; Parcheta et al., 2013) e não abordam o tema inovação. Eles também observam 

que a maioria dos estudos sobre inovação se limita a empresas empreendedoras e não a gêneros 

(TM & Joseph, 2021). 

 TM e Joseph (2021) identificam que as pesquisas empíricas são influenciadas por países 

anglo-saxões e com pouca atenção para países de mercados emergentes. Entre os estudos 

quantitativos, os três temas principais de gênero mais abordados de forma desigual, são: nível 

de diversidade na alta liderança; nível de diversidade em equipes de Pesquisa e 
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Desenvolvimento (P&D); e estudos individuais do empreendedor. Diante disso, seis caminhos 

de pesquisa são propostos por esses autores, dentre eles, o gênero do CEO e inovação. O 

objetivo é responder perguntas como, a empresa com CEO mulher inova de forma diferente? 

CEO mulher é mais inovadora em empresas com maior diversidade de gêneros?  

TM e Joseph (2021) também sugerem pesquisas empíricas qualitativas orientadas por 

teorias de liderança transformadora (Burns, 1978) para investigar questões que expliquem 

melhor o papel do estilo de liderança inclusivo da mulher em relação à inovação. 

 Diante das lacunas apontadas por TM e Joseph (2021) esta pesquisa pretende contribuir 

para a literatura investigando o impacto da liderança da mulher na inovação nas startups 

brasileiras. e, nesse sentido, endereçar lacunas da literatura como, impacto da liderança da 

mulher em relação à inovação. 

 A seguir, o Quadro 1 apresenta um resumo dos temas abordados no referencial teórico 

desta pesquisa. 

 

Quadro 1 - Principais constructos da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Dado esses constructos, o próximo capítulo descreve a metodologia utilizada para este 

estudo. 

 

Constructos Breve descrição Autores, Ano
Teto de vidro Morrison, 1992

Simão et al. , 2013
Henderso, 2016
Seo et al ., 2017

Conflito entre trabalho e família Guillaume & Pochic, 2009              
Becker, 2010
Madalozzo et al ., 2010

Estereótipos de gênero Heilman, 1983
Epstein, 1989
Fadil, 1995

Redes de relacionamentos Ibarra, 1992
Marshall, 2001
Elacqua et al ., 2009
Carbajal, 2018

Estilo de liderança Bass et al ., 1990
Eagly & Johannesen-Schmidt, 2001
Ensley et al ., 2006

Startups Post et al ., 2009
Dai et al ., 2019
Blank & Dorf, 2020
TM & Joseph, 2021

Organizações com modelo de negócio inovador e novas 
oportunidades para as mulheres alcançarem o topo da 
liderança.

Barreiras invisíveis que dificultam o avanço da mulher até 
o topo das organizações.

A persistência do papel, baseado em gênero, como 
impacto para o desenvolvimento de carreira da mulher 
na startup .

Existência de comportamentos e características de 
gênero que influenciam vieses discriminatórios.

Redes de relacionamentos que influenciam 
positivamente, ou não, a carreira da mulher na startup .

Estilos de liderança (TBLL) como pano de fundo para 
analisar atributos e competências percebidas como 
eficazes para liderar uma startup .
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa, divididos em: características da pesquisa; coleta de dados; análise de 

dados; e, finalmente, as observações pessoais da pesquisadora sobre o estudo e as entrevistas. 

 

3.1 Características da pesquisa 

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa empírica usando a abordagem 

qualitativa, a fim de compreender a influência do Teto de Vidro nas startups no Brasil, por meio 

da vivência de mulheres em funções de liderança nessas organizações. 

O método qualitativo visa a entender fenômenos para produzir resultados não 

alcançados por meio de procedimentos estatísticos ou por outros meios de quantificação 

(Strauss & Corbin, 2008). Esta metodologia é orientada para pesquisas sobre a vida das pessoas, 

experiências vividas, comportamentos, emoções e sentimentos.  

Foi definido um roteiro prévio (Anexo A) para investigar a percepção da mulher sobre 

a influência do Teto de Vidro em suas organizações (Petty et al., 2012). Porém, outros assuntos 

surgiram ao longo das entrevistas, seguindo a técnica de entrevistas semiestruturadas. Essa 

técnica possibilita explorar os assuntos em profundidade porque permite à entrevistada 

discorrer sobre o tema proposto, sem respostas pré-definidas pela pesquisadora (Yin, 2009), 

bem como, explorar assuntos relevantes que surjam ao longo da entrevista. 

As entrevistas foram feitas individualmente, de forma on-line, devido à pandemia de 

Covid-19. Elas foram gravadas com o consentimento das entrevistadas, para que a pesquisadora 

pudesse direcionar seu foco para o momento da entrevista. Dessa forma, todo o conteúdo das 

entrevistas foi registrado para análises posteriores sobre todos os assuntos debatidos. Esse 

conteúdo foi transcrito para a análise de conteúdo (Bardin, 1977), e por meio da leitura desse 

conteúdo definiu-se categorias de análises divididas pelos temas descritos no referencial 

teórico, que serão detalhadas nas próximas seções deste capítulo.  

 

3.2 Coleta de dados 

 

Nessa pesquisa foram realizadas treze entrevistas individuais com mulheres que ocupam 

funções que lidam com a alta liderança em startups no Brasil com mais de 100 funcionários. 

Isto é, mulheres com capacidade de alcançar o topo da liderança de suas organizações. 
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O Teto de Vidro pode ocorrer em diferentes níveis de uma organização (Morrison et al., 

1992). Para esta pesquisa foi adotado o mesmo critério de Morrison et al. (1992) para identificar 

mulheres em cargos de liderança, ou seja, mulheres que estão em qualquer nível de liderança 

abaixo do CEO. 

O Quadro 2 a seguir, descreve as categorias e elementos de análise desta pesquisa, com 

base nos temas do referencial teórico do capítulo anterior. 

 

Quadro 2 - Categorias de análise 

Categorias de análise Elementos de análise 

Teto de vidro • Barreiras invisíveis que dificultam o avanço das mulheres até o 

topo das organizações;  

• Desigualdade entre homens e mulheres na alta liderança das 

startups. 

Conflito entre 

trabalho e família 
• A existência da crença de que o papel social da mulher afeta a 

eficiência e produtividade da mulher no trabalho;   

• O papel social como um fator que impede o avanço das 

mulheres nas startups;                                                                       

• A existência da crença de que a mulher é a principal 

responsável pelas tarefas domésticas;                        

• Influência do papel de gênero na relação de poder entre 

homens e mulheres no local de trabalho.                                             

Estereótipos de 

gênero 
• Existência de sentimentos dirigidos sobre características de 

gênero que podem criar imagens positivas e negativas entre 

eles;                                                                                       

• A existência de vieses com tendências discriminatória de 

gênero. 
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Categorias de análise Elementos de análise 

Redes de 

relacionamentos 
• Redes de relacionamentos como pano de fundo para 

influenciar positivamente, ou não, a carreira da mulher.                                                                                                                         

O impacto do papel social na construção de redes de 

relacionamentos;                                                         

• Diferença no tratamento entre gêneros na construção de redes 

corporativas;                                                  

• Redes de relacionamentos como forma de manutenção da 

dominância masculina na alta liderança da startup. 

Estilo de liderança • Estilos de liderança (TBLL) como pano de fundo para analisar 

atributos e competências percebidas para liderar uma startup;     

• Influência da composição de gênero na percepção de um líder 

eficaz;                                                            

• Influência de atributos e comportamentos de gênero na 

avaliação de performance;                                               

• Impacto do estilo de liderança da mulher na inovação aberta 

nas startups. 

 
 

  

  

Startups  

  

  

• Ambiente favorável para o crescimento de carreira da mulher.    

• A importância da inovação para uma startup.       

• O impacto da liderança da mulher para a inovação na startup.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir desses elementos de análise, foram definidos o roteiro de entrevista e perfis de 

startups de mulheres líderes para este estudo.  

Um roteiro com dezenove perguntas foi pré-definido para explorar, em profundidade, 

as experiências e opiniões das entrevistadas sobre os temas desta pesquisa. Porém, outros 

assuntos surgiram ao longo das entrevistas enriquecendo o estudo.  

O critério, para o perfil das startups, considera a classificação do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para empresas de grande porte que são 

organizações com mais de 100 funcionários (SEBRAE, 2013). Esse critério foi definido para 

identificar startups que possam proporcionar o crescimento de carreira para as mulheres, dado 

o tamanho de sua organização. 
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A primeira busca por contatos para as entrevistas, teve como alvo as startups unicórnios 

brasileiras, identificadas por meio do website da Absstartups (Associação Brasileira de 

Startups), em dezembro de 2020. Foram enviadas mensagens para doze contatos com cargos 

de liderança no RH dessas empresas pelo Linkedin em outubro de 2020. A mensagem continha 

uma breve apresentação da pesquisadora, do orientador e da instituição de ensino, um resumo 

sobre a pesquisa, informação sobre confidencialidade e termo de consentimento, e finalizava 

com um convite para a participação da startup neste estudo.  

Nessa primeira tentativa nenhuma mensagem foi respondida. Em novembro foi feita 

uma nova tentativa e, dessa vez, a pesquisadora recebeu duas respostas positivas. Um contato 

indicou três líderes para que a pesquisadora fizesse o agendamento da entrevista diretamente 

com elas e o outro intermediou o agendamento. Os agendamentos foram feitos por meio de 

contatos por e-mail com as entrevistadas. Após essas quatro entrevistas, a pesquisadora se 

reuniu com o orientador por Skype para compartilhar o conteúdo das entrevistas e fazer 

pequenos ajustes no roteiro de pesquisa original. Posteriormente, o conteúdo de uma dessas 

quatro entrevistas foi retirado porque a entrevistada se desligou da startup e pediu para o 

jurídico da empresa autorizar o uso do material coletado, porém, após algumas tentativas de 

contato com o jurídico por e-mail, sem retorno, a pesquisadora retirou a startup da pesquisa. 

A segunda busca foi realizada usando uma nova abordagem. A pesquisadora elaborou 

uma lista com 21 (vinte e uma) startups com mais de 100 funcionários, identificadas por meio 

do website da Abstartups em março de 2021, incluindo, também, as multinacionais com 

subsidiária no Brasil identificadas por meio de buscas no Linkedin. Com essa lista, a 

pesquisadora selecionou nove contatos de sua rede de relacionamento. Dessa vez, o convite foi 

feito por e-mail com as mesmas informações enviadas anteriormente no Linkedin e a 

pesquisadora recebeu respostas positivas de todas as convidadas. 

As doze entrevistas duraram em média 55 minutos, de forma on-line, utilizando o 

software Microsoft Teams ou Google Meet. Ao início de cada entrevista era informado o termo 

de consentimento (Anexo A) e solicitada a autorização para a gravação das entrevistas por 

áudio. O consentimento foi feito por e-mail ou por meio da gravação de áudio da entrevista. 

Uma entrevista foi interrompida porque a entrevistada precisou ajudar o marido com Covid-19, 

sendo retomada uma semana depois. 

O número total de entrevistas não foi definido previamente. Também não houve limite 

de tempo pré-estabelecido, apesar do agendamento considerar uma hora para cada uma. Nesses 

encontros individuais foram utilizadas as câmeras de vídeo dos computadores, para uma maior 
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interação entre a pesquisadora e as entrevistadas, com exceção de uma que não estava com uma 

boa conexão de internet.  

As gravações de áudio foram feitas usando o celular da entrevistadora, com o 

consentimento das entrevistadas, para que a entrevistadora pudesse direcionar sua atenção ao 

momento da entrevista, evitando distrações com anotações. Os áudios foram transcritos, 

primeiramente, pela pesquisadora com a ajuda do software Trint, posteriormente, todos os 

áudios foram enviados para a transcrição de terceiros. As entrevistas transcritas, em documento 

Microsoft Word, foram categorizadas a partir dos temas do referencial teórico por meio do 

software NVivo.  

Após as análises, a pesquisadora convidou mais uma mulher usando os mesmos critérios 

utilizados para seleção. Essa entrevista aconteceu em agosto de 2021 e seguiu a mesma rotina 

das anteriores, de forma on-line, e teve a duração de 121 minutos, tendo o objetivo de verificar 

se a saturação teórica já havia sido alcançada. Os dados coletados seguiram o padrão das 

entrevistas anteriores. Diante do prazo para finalização da dissertação, a amostra foi finalizada, 

sem a certeza de se ter alcançado a saturação teórica. 

As entrevistadas e startups receberam nomes aleatórios, e não têm conotação com o 

mundo real, para proteger os dados das participantes da pesquisa conforme o Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 3 - Perfil das entrevistadas 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistada Empresa Segmento # funcionários Cargo Cidade
Tempo total da 
entrevista (em 

minutos)
Idade Estado Civil Filhos Idades

Tempo de 
Empresa

Tempo de 
Startup

Tempo de 
Carreira Formação

Mariana BemStar Serviços 1.500 Head Global Suporte a 
Cliete

São Paulo 50 38 Casada 2 1 ano; 3 meses 4 anos 4 anos 18 Administração

Luiza BemStar Serviços 1.500 Diretora de Vendas São Paulo 60 33 Casada 0 Grávida 1 ano e 3 meses 1 ano e 3 meses 15 Administração
Vania BemStar Serviços 1.500 Diretora de Vendas São Paulo 53 33 Casada 0 - 1 ano e 6 meses 2 anos 11 Administração
Renata credfácil Financeiro 2.500 CFO Belo Horizonte 56 47 Casada 2 18; 15 2 anos 2 anos 26 Economia

Sonia DraSaude Saúde 4.500 CIO São Paulo 27 44 Casada 2 16; 17 2 anos e 6 
meses

2 anos e 6 
meses

20 Nutricionista

Joana SOS TI 16.000 Diretora de Vendas São Paulo 60 43 Casada 2 22; 3 6 anos 6 anos 21 Analista de Sistemas

Maria SOS TI 16.000 Gerente de Suporte a 
Vendas

Brasília 55 48 Casada 3 20; 11; 11 1 ano e 6 meses 1 ano e  9 meses 22 Economia

Luciana Help Financeiro 570 Gerente de Risco Belo Horizonte 64 31 Solteira 0 - 4 anos 4 anos 11 Ciências Contábeis
Samanta FindMe TI 240.000 Líder de Indústria São Paulo 70 43 Divorciada 2 21; 16 3 meses 3 meses 25 Direito e Administração
Michele SOS TI 16.000 Gerente de Vendas São Paulo 44 44 Casada 2 14; 10 3 anos 3 anos 31 Ciência da Computação

Raquel BeSmart TI 52.000 VP de Vendas Senior Rio de Janeiro 67 42 Casada 1 8 6 anos e 4 
meses

6 anos e 4 
meses

13 Administração

Amanda FindMe TI 240.000 Gerente de Novos Negócios São Paulo 40 39 Casada 2 10; 8 5 anos 6 anos e 5 
meses

19 Relações Internacionais

Clara Storm TI 120 COO e Sócia São Paulo 121 39 Casada 1 10 6 anos 6 anos 18 Engenharia de 
Telecomunicações
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Nessa amostra há três entrevistadas que trabalham na mesma startup, porém atuam em 

áreas diferentes. Ao entrevistar mulheres da mesma empresa, a pesquisadora teve a 

oportunidade de confirmar as percepções sobre a liderança dessas organizações. Nenhuma 

startup foi fundada por uma mulher, no entanto uma delas possui uma CEO. 

Todas as entrevistadas trabalharam, anteriormente, em multinacionais tradicionais. 

Apenas duas não têm filho e uma estava grávida. Todas as entrevistadas possuem experiências 

anteriores. Seis delas iniciaram suas carreiras em grandes consultorias.  

Ante o exposto, os dados obtidos com esta amostra ofereceram insumos para explorar, 

com profundidade, os temas desta pesquisa. 

 

3.3 Análise de dados 

 

 A análise de conteúdo, utilizada nessa pesquisa, consiste em um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

de conteúdo das mensagens (Bardin, 1977). Diante disso, este estudo analisa o conteúdo 

coletado nas entrevistas porém, sem triangulação de outras fontes para verificação. 

A partir das treze entrevistas, os dados coletados foram codificados e estruturados em 

duas rodadas de codificação com objetivos distintos. Após a leitura e escuta detalhada de cada 

entrevista transcrita, os trechos relacionados aos constructos desta pesquisa foram retirados e 

codificados. A primeira rodada buscou identificar as evidências empíricas por meio de uma 

análise dedutiva das experiências vivenciadas pelas entrevistadas. 

Os trechos semelhantes foram organizados em categorias associadas aos temas desta 

pesquisa (Strauss & Corbin, 2008) e, também, aos sentimentos sobre a teoria do papel de 

gêneros; comportamentos e habilidades característicos de gênero; situações percebidas como 

discriminação; privilégios de acesso às redes de relacionamentos; e, por fim, às características 

das startups e contribuições da diversidade de gênero para essas organizações. 

Na segunda rodada realizou-se uma análise indutiva que resultou no agrupamento dos 

códigos em quatro dimensões: barreiras estruturais; barreiras comportamentais; barreiras 

relacionais; e características organizacionais. E oito subdimensões: papel social; status social; 

estereótipos de gênero; estilos de liderança; redes de relacionamentos; old boys club; ambiente 

colaborativo; e inovação. 

A seguir, o Quadro 4 ilustra esse processo de conceituação, bem como as evidências 

empíricas que o apoiaram. 
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Quadro 4 - Processo de codificação 
1a Rodada de 

codificação 
2a Rodada de 

codificação 
 Extrações das entrevistas 

Crença de que as 
mulheres são as principais 
responsáveis pelos 
afazeres domésticos. 

Barreiras                   
Estruturais 

Papel Social Teve uma reunião em que um dos gestores virou e falou assim: "o bom é a Samanta" - ele não sabia que eu tinha 
filhas - "que trabalha tranquila. Por isso que ela consegue fazer as reuniões, porque ela não tem filho".  Aí eu 
pensei e falei assim: "como eu não tenho filho?". Eu falei assim: "mas por quê? Qual é a diferença de ter filho ou 
não?". Ele falou: "por quê? Você quer ter?". E eu falei: "não, eu já tenho duas filhas". Ele falou: "mas suas 
reuniões nunca são interrompidas". E tinha mais umas quatro mulheres que têm filhos pequenos. Daí eu 
perguntei: "e você, tem filhos?", porque eu sei que ele tem dois filhos pequenos. Aí ele falou: "eu tenho, mas eles 
não abrem o escritório". Eu finalizei: "porque provavelmente eles interrompem a mãe o dia inteiro". (Samanta) 

Crença de que os homens 
não possuem 
responsabilidades 
domésticas 

  Vamos pegar grandes executivos que a gente conhece, que a gente não pode citar nomes, sempre tem alguém no 
backstage dele, cuidando de todo o resto. A mulher não tem um backstage. (Michele) 

Relevância na 
flexibilidade na forma de 
trabalho 

  Tem que se posicionar e ponto. Uma coisa que eu aprendi nesse período também foi o seguinte: pode ser quem 
for, CEO, ou outro executivo, a hora que for, mandou para mim mensagem antes das oito da manhã eu não 
respondo. Entre oito e nove eu vou ler, se for urgente eu vou responder, senão eu só vou responder depois das 
nove. (Clara) 

Gravidez   A gente só tem uma mulher, até hoje, e engravidou. Quando ela engravidou, o Machado disse: “putz, que droga, 
está grávida”. E ele falou para mim: “eu estava querendo demiti-la porque ela não está produzindo a contento. 
Quando ela voltar, a gente vai ter que demitir”. Eu disse: “aqui não, você não vai demiti-la, por que ela não está 
produzindo? Eu a vejo trabalhando igual o fulano... eu quero que você me prove que ela não está entregando 
igual a um par homem. O que esse cara está produzindo?”. Resumo, ela está aqui até hoje... está no time que 
atende nosso maior parceiro, é o braço direito da nossa líder de serviços... não tem tempo ruim. Trabalha a hora 
que tiver que trabalhar igual aos outros trabalham, não é porque é mulher ou porque tem filho ou porque não tem 
filho. (Clara)  

Crença de que quantidade 
de horas trabalhadas 
resultam em maior 
produtividade 

Status Social Depois que voltaram as aulas, a minha filha sai às 15:30 terças e quintas, no meio da tarde. Antigamente eu 
mentia, não, não posso agora. Das 15:15 às 16:00, eu paro para pegar minha filha na escola, quem quiser achar 
ruim que ache. Porque nas minhas outras horas, eu produzo mais do que muita gente que não sai para pegar o 
filho nesse horário. (Clara) 
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1a Rodada de 
codificação 

2a Rodada de 
codificação 

 Extrações das entrevistas 

Conflito com os objetivos 
de carreira do marido 

  Não tenho família, não tenho filho ainda, mas já sinto um pouco do conflito, sabe? Por exemplo, agora, 
recentemente, meu marido estava pensando em aceitar uma proposta para morar fora, eu tinha acabado de entrar 
na BemStar e aí fiquei muito na dúvida "o que é que eu faço? Vou com você? Quem é que vai abandonar a 
carreira por quem", sabe? Eu acho que são decisões que eu não queria que ninguém tivesse que tomar, sabe? 
(Vania) 

Impacto da família sobre 
novas oportunidades de 
carreira   

Eu tenho uma outra amiga que uma vez ela falou que foi para uma entrevista, ela também já é um pouco mais 
sênior que eu, e aí na entrevista perguntaram se ela era casada, se ela tinha pretensão de engravidar no curto 
prazo, e eu achei aquilo horrível. 

Sentimentos dirigidos 
com vieses 
discriminatórios 

Barreiras 
Comportamentais 

Estereótipos de 
Gênero 

Vou dar um exemplo, eu explicava uma situação e era interrompida assim "não, o que ela está querendo dizer". 
Isso é muito estrutural e isso é muito preconceituoso. Se eu estou querendo dizer, eu não preciso ter um porta-voz 
por ser mulher. Se você tem uma postura um pouco mais dura, mais enfática na sua posição, em uma reunião de 
muitos homens, tinha aquela questão daquela risada, aquela piada, tipo "é você que vai levar esse tema mais 
crítico?". Uma reunião que teria com um cliente aconteceu isso, eu falei "olha, nessa parte da reunião, como é 
mais delicado e eu tenho mais relacionamento, deixa que eu toco o que é mais difícil" e aí os dois outros homens 
riram e falaram assim, "mas você mulher vai tocar a parte mais difícil?". Isso não tem a ver com gênero. A 
habilidade em um relacionamento não tem a ver se você é homem, é mulher, seja qual gênero for. Era difícil 
porque você tinha que tomar cuidado o tempo inteiro com aquilo que seria dito, com a forma. (Michele) 

Normalização da 
discriminação 

  Essa questão de sair de licença maternidade, se realmente eu vou, vou ajudar a acelerar a minha carreira, esses 
são os medos que eu tenho daqui para a frente, como é que vai ser? Vou sair de licença, talvez minha vaga não 
esteja mais aqui, então vou ter que procurar outra área para me provar de novo e aí realmente um atraso ali um 
pouquinho na carreira, mas que faz parte. (Luiza) 

Características femininas 
positivas e negativas 

  Eu não acho que a mulher acelere, eu acho que para ela acelerar, ela tem que abrir mão de mais coisa do que o 
homem. Sem sombra de dúvida. E para acelerar também tem que tomar um posicionamento menos feminino, 
sabe? Assumir algumas coisas pode parecer uma fraqueza. (Michele) 

Percepção sobre o estilo 
de liderança do líder da 
startup 

Estilos de 
Liderança 

O João é muito mais agressivo e tem um estilo de liderança muito de imposição. Ele coloca o que precisa ser feito 
e cobra. De alguma forma eu conheço os dois, e sendo bem sincera, nesse momento, os dois estão tentando 
mudar o estilo de liderança deles. A cultura pede é que seja uma liderança por exemplo. O que você espera do 
time, você tem que dar exemplo o tempo todo, seja interno, com o cliente, com os parceiros. E todos os 
treinamentos levam para um modelo de liderança por exemplo. O ideal é ser acolhedor, mas é agressivo. Hoje, 
nessa reunião de liderança, por exemplo, eu queria falar e eles não deixavam. Comecei com a mãozinha. 
Levantava a mão, todo mundo nem aí para mim. (Samanta) 
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1a Rodada de 
codificação 

2a Rodada de 
codificação 

 Extrações das entrevistas 

Comportamentos 
esperados do líder da 
startup 

  

Eu acho que primeiro o cara precisa ter carisma, porque ele tem um negócio que é muito rápido, tem que girar 
muito rápido e no começo ele conta com que as pessoas acreditem nele, certo? Então a primeira coisa, o cara tem 
que ser carismático. Tem que ser empático também, porque a empatia faz com que você escute de forma ativa, 
genuína, e aí ajuda você a entender onde estão os seus gargalos e os seus problemas para poder tomar uma ação. 
Não só empatia como humanidade, entende? Porque a empatia te traz muitos benefícios, então você escuta, se 
você de fato está querendo saber o que está acontecendo e aí você consegue ter insumo para mudar a trajetória 
que você precisa mudar na hora que você precisa mudar. Tem que ser uma pessoa de insights. Tem que ser, 
porque gira muito rápido, então as decisões são muito rápidas. E você tem que ser uma pessoa de time, porque 
você precisa ter pelo menos uns três caras. No começo é você, não tem nada, mas você precisa ter lá uns três 
caras que você delega, que você pega o input e toma suas decisões rápido. Então eu acho que o carisma, a 
empatia, os insights e tem que ter uma presença para o mercado também. O cara tem que ser aquele cara que 
chega para vender a empresa dele, para dar a mensagem dele, precisa ser um cara de mercado. Com a Carla é 
muito notório quando ela fez esse chaveamento, como é que foi a curva, quando ela virou aquela coisa de 
começar a aparecer, começar a falar, isso mudou completamente para a gente. Eu acho que ao meu ver são essas 
quatro características. (Michele) 

Existência de atividades 
para socialização 

Barreiras.                 
Relacionais 

Redes de 
Relacionamentos 

Absolutamente, muito importante, eu acho que tem coisas muito simples e obvias que acontecem, vou te dar um 
exemplo banal, banal! Antes da pandemia, toda vez que tinha visita num bairro, reuniões importantes... a empresa 
de uma maneira muito correta, incentivava as pessoas participantes daquela reunião, fazerem uma 
confraternização. Sempre de manhã durante a semana, porque não tem nenhuma mulher na liderança, porque 
senão ela falava "cara, não consigo, preciso cuidar do meu filho”. É tão óbvio, tão obvio, sabe assim? Que mulher 
que tem filho, vai conseguir sair de casa durante uma semana, as sete da manhã, para confraternizar com a galera 
da empresa, entendeu? Então assim tipo uma coisa banal, mas com certeza, eu acho que tem uma parte de 
sensibilidade que carece nos homens... A maior parte deles, não todos é obvio, tem homens muito sensíveis por aí 
graças a Deus, mas eu acho que tem uma parte de cuidado de sensibilidade. De olhar para o outro, de empatia que 
se você não reforçar, você não consegue, se você não tiver a presença de mais mulheres. (Mariana) 

Existência de redes 
informais 

  Por exemplo: tem um grupo de homens ali e vão sair para fazer um happy hour, “e aí galera vamos para o happy 
hour?”. É muito raro ter uma mulher que está inserida naquele contexto do happy hour dos caras. Confraria de 
vinho, quantas existem por aí? E as confrarias de vinho são 100% formadas por homens, tu conheces alguma que 
senta mulher na mesa? (Clara) 

Existência do Boys Club Old Boys Club O João é muito machista. É claro. Embaixo dele, toda a América Latina, não tem uma mulher. (Samanta) 
Importância da mentoria 
no avanço da carreira 

  Eu tive mentores muito fortes dentro da minha empresa anterior, mentoras também. Então, mentores homens, eu 
acho que possuem um poder também grande nos círculos de avaliação. O meu mentor foi o VP de vendas da 
empresa, oficialmente. (Mariana) 
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1a Rodada de 
codificação 

2a Rodada de 
codificação 

 Extrações das entrevistas 

Colaboração e 
compartilhamento como 
motores de inovação 

Características    
Organizacionais 

Ambiente 
Colaborativo 

Eu acho que mais mulheres ajuda na inovação porque o nosso mindset, o nosso cérebro vai pensar e vai ter ideias, 
com base nas experiências que a gente teve e é natural que pessoas parecidas tenham ideias parecidas e defendam 
pontos de vista parecidos. O que impede a gente de olhar outros ângulos do mesmo problema e aí ter a 
oportunidade de descobrir algo novo. É natural que a gente procure pessoas mais parecidas com a gente, né? 
Quando as pessoas são mais parecidas, a gente se sente mais à vontade no ambiente... então um ambiente de não 
conflito, não é um ambiente que a gente quer inovar. Então, o primeiro passo nosso é trazer as mulheres, mas eu 
acho que, inclusive, a gente tem que trazer pessoas que pensam, realmente, completamente diferente. O simples 
fato de trazer gente de Estados diferentes para trabalhar juntos com a nossa operação já é um desafio... Então, o 
simples o pensamento diverso ajuda muito a inovar. E a gente vê que as reuniões ficam mais interessantes 
inclusive, porque realmente as pessoas trazem problemáticas diferentes. (Clara) 

Influência da mulher para 
criar ambientes 
colaborativos 

  A Luciana hoje é respeitada para caramba pelo nosso investidor. Você pega o time ali desse parceiro, existia um 
choque cultural muito grande da Storm, existe né, um choque cultural muito grande da Storm com o time desse 
parceiro. É superdifícil de trabalhar no dia a dia, nos bastidores, é uma guerra... Cara, a Luciana, e nós mulheres, 
a gente tem uma desenvoltura para ambientes desse tipo, porque a gente é muito mais conciliadora, a gente quer 
que o ambiente seja, de verdade, igualitário, a gente quer que a comunicação flua e se o outro não está se sentindo 
bem a gente vai lá e vai conversar e vai entender. (Clara) 

Relação entre diversidade 
e performance de 
inovação. 

Inovação Acho que para todas as empresas, mas para a startup é fundamental. Por quê? Porque ela já está nascendo em um 
mundo totalmente diferente. Se ela não tiver diversidade, está fadada ao insucesso. (Joana) 

Influência da diversidade 
na alta liderança para 
inclusão de gêneros 

  Então se você perguntar: a startup é uma empresa preconceituosa? É! Cara, é... é. Tem problemas igual nas 
empresas grandes. O fundador que está ali batendo bumbo, tem todas aquelas crenças que a gente tem, e é o 
negócio dele. Ele não quer correr o risco de dar errado. Ele não está muito preocupado com diversidade, porque a 
diversidade vai dar trabalho para ele parar e pensar diversidade. E eu falo até por mim... a gente está focado em 
emitir a nota fiscal, eu não quero ter que lidar com briga interna, que é diverso, o que não é diverso, que o cara foi 
preconceituoso, foi machista, que não foi machista. Mas ter a liderança feminina aqui fez toda a diferença, por 
quê? Senão, a gente tinha demitido a Patricia lá no passado, a gente não teria promovido a Luciana... a Luciana 
não estaria voando como está. Ela está fazendo uma diferença animal no nosso negócio, nas nossas entregas. 
(Clara) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O material empírico, apresentado no Quadro 4, é composto por códigos ilustrativos 

gerados com base no referencial teórico e no roteiro de entrevista.  

Por fim, o processo de análise pode ser descrito seguindo os passos a seguir: 

 

1. Definição do roteiro semiestruturado para as entrevistas; 

2. Entrevista on-line com gravação de áudio com 4 mulheres durante 1 mês e meio; 

3. Compartilhamento das primeiras entrevistas com o orientador para eventuais ajustes no 

roteiro de entrevista; 

4. Continuidade nas entrevistas on-line com gravação de áudio; 

5. Transcrição das entrevistas; 

6. Codificação das entrevistas utilizando o software NVivo; 

7. Compartilhamento da 1ª rodada de codificação com o orientador; 

8. Revisão do conteúdo das entrevistas e 2ª rodada de codificação; 

9. Revisão da 2ª rodada de codificação com o orientador. 

 

3.4 Observações pessoais sobre o estudo e as entrevistas 

 

A motivação em pesquisar as startups surgiu após a pesquisadora compartilhar com o 

orientador suas experiências em processos de seleção nessas organizações.  

Houve uma grande frustração quando não foram obtidas respostas dos líderes de RH 

para participação na pesquisa na primeira tentativa. As respostas só aconteceram quando a 

pesquisadora utilizou sua rede de relacionamento para o envio dos convites. 

Todas as entrevistadas foram bastante cordiais e demonstraram muito interesse em 

contribuir para o tema da pesquisa. Apesar de reconhecerem a importância do tema, algumas 

entrevistadas demonstraram desconforto em se associar a pautas feministas.  

Durante as entrevistas, a pesquisadora compartilhou alguns momentos de sua vida 

profissional e pessoal para trocas de experiências. Essa interação proporcionou um ambiente de 

confiança para que as entrevistadas pudessem compartilhar momentos delicados de suas 

carreiras, sendo que algumas se emocionaram ao compartilhar alguns desses momentos. 

As perguntas do roteiro de entrevista trouxeram reflexões sobre fatos do passado que 

antes foram percebidos como comportamentos normais, e que, atualmente, classificam como 

sendo machistas. 

A oportunidade de entrevistar mais de uma executiva da mesma startup enriqueceu o 

estudo porque confirmou as mesmas percepções sobre uma organização. Além disso, 
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entrevistar executivas de uma startup liderada por uma mulher, casada e com filhos, trouxe 

insights importantes para esta pesquisa. 

Como as entrevistas aconteceram durante a pandemia, a maioria das mulheres estava 

trabalhando em casa, compartilhando os papéis de executiva, mãe e esposa no mesmo espaço. 

Essa realidade pode ter influenciado algumas reflexões sobre essa divisão dos papéis entre 

homens e mulheres. Nesse contexto, as entrevistadas forneceram insights sobre a importância 

do trabalho flexível para que consigam conciliar a vida profissional com as tarefas relacionadas 

aos filhos, sem impactar a produtividade e performance.  

No próximo capítulo serão apresentados os resultados empíricos dos dados coletados e 

analisados. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados empíricos desta pesquisa, sendo que esses 

foram divididos em duas seções: a influência das barreiras no avanço da carreira da mulher; e 

influências positivas e seus reflexos na startup. 

 

4.1 A influências das barreiras no avanço da carreira da mulher 

  

Esta subseção apresenta os resultados sobre a influência das barreiras invisíveis, 

agrupadas em três dimensões: barreiras estruturais; barreiras comportamentais; e barreiras 

relacionais. Posteriormente, são apresentados os resultados dessa influência nas barreiras para 

o avanço das mulheres nas startups. 

 

4.1.1 Influência das barreiras invisíveis 

  

A primeira análise dos resultados empíricos deste estudo foi feita considerando a 

influência das barreiras invisíveis, individualmente, conforme as subseções a seguir. 

 

4.1.2 Barreiras estruturais  

 

O estudo empírico observou que a teoria funcional dos papéis, com base em sexo, de 

1950 (Connell, 1987), influencia nossa sociedade até os dias de hoje. Após décadas da inclusão 

das mulheres no mercado de trabalho, todas as entrevistadas afirmam que elas ainda são as 

principais responsáveis pelas funções domésticas. Embora haja o reconhecimento de que seus 

parceiros colaboram com algumas tarefas domésticas, sempre que necessário, são as mulheres 

que se ausentam do trabalho para cuidar da família. 

As subdimensões do papel e o status social foram agrupados na dimensão de barreiras 

estruturais porque são fatores históricos enraizados na cultura e sociedade brasileira. 

 

4.1.2.1 Papel social  

 

A crença de que os homens ainda são os provedores da família lhes garante o privilégio 

de dedicar mais tempo para suas carreiras. Esse arranjo familiar também proporciona mais 

oportunidades para os homens nas startups. Por outro lado, as mulheres não conseguem dedicar 
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o mesmo tempo para suas carreiras porque ainda são as responsáveis primárias pelas tarefas 

domésticas. Além disso, as entrevistadas avaliam que, após a maternidade, esse tempo fica 

ainda mais reduzido. Os homens com filhos, por outro lado, contam com o suporte das mulheres 

para manter sua dedicação à empresa.  

Joana trabalha na subsidiária brasileira de uma startup, anteriormente, trabalhou em 

grandes empresas de tecnologia. Ela sempre valorizou o equilíbrio entre trabalho e família, para 

poder acompanhar o desenvolvimento de suas filhas. 

 

“Maurício super me ajuda com a Giovana, né? Agora, você percebe que o "me ajuda" já deixa claro que 
a responsabilidade é minha. E ele mesmo fala isso. ‘Não, mas eu te ajudo’; ‘Não, você não me ajuda. A 
criação é dos dois e tal’. A gente fica tentando, né, mas... ainda está longe... E eu tenho certeza de que 
se um homem tem uma liderança masculina e fala: ‘meu filho está com febre, vou ter que levar no 
pediatra’. Eu tenho certeza de que a pergunta desse homem seria assim: ‘o que aconteceu com a sua 
mulher?’”  

 

Renata tem dois filhos adolescentes e trabalha no setor financeiro. Sua empresa optou 

pelo retorno do trabalho presencial, antes do fim da pandemia. Ela observa que as 

responsabilidades das mulheres, em relação aos filhos, aumentaram durante a pandemia. 

 

“Eu vejo as mães de nenéns pequenos e fico com muito dó. Porque às vezes você tem que ir para casa 
para ajudar o filho a entrar na escola. Ou, você larga, né, e o filho vai ficar um ano sem estudar. Ou 
quem que está em casa com os filhos ligando na aula online. Não é o pai!” 

 

Vania é casada e não tem filhos. Atualmente, trabalha numa startup do segmento de 

saúde. Durante sua passagem por uma grande consultoria, ela observou que as mulheres que 

avançaram eu suas carreiras foram as que optavam por não ter filhos.  

 

“As mulheres que entraram comigo, como trainee, foram subindo. Hoje já são gerentes ou até sócias. 
Uma é sócia-diretora. Mas são mulheres que optaram por não ter filhos. Então, possuem tarefas 
reduzidíssimas em casa. Eu dou água para o meu gato e olhe lá, eu sou total livre para me dedicar à 
carreira.” 

 

 E mesmo afirmando que, por não ter filhos, pode dedicar seu tempo à carreira, Vania é 

responsável por algumas tarefas domésticas. Por isso, comparada ao marido, dedica menos 

tempo à empresa. 

 

“E olha que meu marido me ajuda muito em casa... porque querendo ou não, parece bobo, mas, por 
exemplo: de manhã se não sou eu para tirar comida, para pensar no que vai fazer... a gente tem cachorro, 
se não sou eu quem vai trocar o tapetinho, se não sou eu a fazer isso tudo que eu faço... Tudo bem, meia 
hora, 40 minutos, mas durante essa meia hora, 40 minutos ele já está sentado no computador 
trabalhando.”  
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 Luciana, solteira e sem filhos, observou a mesma tendência, quando trabalhou em uma 

auditoria. Ela observou que as mulheres saíam da empresa quando optavam por ter filhos. 

 

“O pai não precisa ajudar, no conceito deles, então a mulher não tem com quem deixar o filho em casa. 
Vai deixar sozinho? Não cuidar? Isso eu via muito na auditoria. Por isso que eu falava que na pirâmide, 
o homem estava sempre em cima. Porque as mulheres que estavam subindo, engravidavam e saíam.”  
 

Luiza está grávida e é Diretora de Vendas de uma startup do segmento de saúde. Ela 

falou sobre o apoio que seu CEO tem da esposa para conseguir se dedicar a empresa. 

 

“Então meu chefe, eu tenho uma relação muito próxima com ele e com a família dele.  Ele é casado e 
tem filhos pequenos. A esposa dele me fala: ‘olha, ele não tem tempo para nada, eu não consigo sair de 
casa porque não posso deixar os filhos aqui com ele. Ele só trabalha, e só termina meia-noite. Então, eu 
fico presa, não consigo nem ir ao salão’. Então eu acho que realmente depois que a mulher tem filhos, 
muita coisa fica sobrecarregada na mulher. Eu quero ver como vai ser aqui em casa!” 
 

Mariana, trabalha na mesma startup de Luiza, tem dois filhos pequenos, e compara sua 

realidade com a dos líderes homens de sua empresa. 

 

“São poucos os homens que são pais. Agora que os líderes da BemStar tiveram seus primeiros filhos, 
mas foi literalmente agora, esse ano. A maior parte deles nunca foi pai, então eles não sabem do que eu 
estou falando. E mesmo os que eram pais, tipo o CEO, que já era pai quando me contratou, a mulher 
dele não trabalha. Então ele não é a pessoa que faz esse cuidado, sabe? Então ele não saberia de fato o 
que eu estava passando, entendeu?” 
 

Ela conta que volta a trabalhar depois que seus filhos dormem. E que durante o período 

em que se dedica aos filhos, seus pares continuam trabalhando.  

 

“Eu tenho que parar e, aí depois de ficar das 18:00 às 21:00 brincando com meus filhos, às vezes volto 
a trabalhar. A maior parte das vezes eu não tenho mais energia, entende? E com certeza, os homens 
estão trabalhando das 18:00 até as 21:00 sem parar, sabe? Então isso é claro que não é por obrigação 
e sim, por vontade, porque eu acharia uma estupidez eu não participar disso, eu optei por cuidar dos 
meus filhos.” 

 

Renata lembra que passou pela mesma situação quando teve filhos, e precisou receber 

um feedback positivo sobre sua produtividade, para perceber que estava desmerecendo seu 

próprio desempenho por dedicar menos tempo à empresa. 

 

“Eu comparo com o que eu sou capaz de fazer hoje e, com o que eu era capaz de fazer antes dos filhos... 
As horas dedicadas são diferentes. Então eu estou trabalhando por umas 12, 14 horas por dia, final de 
semana. Meus filhos cresceram... Quando eles são menores, você não pode. Senão você está 
terceirizando muito. Então você precisa se policiar, embora eu criasse umas rotinas dos dias em que eu 
os buscasse. Porque realmente eu precisava buscar na escola, participar de reuniões, e eu não podia 
viajar por uma semana. Então eu senti. Eu senti que me dediquei menos tempo comparado aos pares... 
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A gente se questiona. Eu acho que me questionei algumas vezes. Eu tive que escutar de uma terceira 
pessoa que falou para mim: ‘Renata, 80% de você é muito melhor do que 110 do fulano’. Aquilo caiu a 
ficha para mim. ‘Putz, eu estou me matando aqui. Estou achando realmente que não mereço porque eu 
estou fazendo 80 e ele, do meu lado, 110’. Mas o meus 80 eram melhores que os 110 dele. Então eu tive 
que escutar isso para perceber que eu ainda era prejudicada, mesmo assim.” 

 

Samanta, observa que sua carreira só acelerou após suas filhas terem crescido. E acredita 

que as mulheres perdem oportunidades quando engravidam.  

 

“O momento que eu lutava para preparar e assumir cargos de mais reponsabilidade, eu estava mais 
disponível. Eu vou fazer 44. Imagina eu com 38, 37... Tem muitas mulheres hoje que estão tendo filhos 
com essa idade... Imagina se eu engravido? Já me tiram de todos os planos de uma vaga gerencial, de 
um cargo de diretoria, porque eu vou ficar afastada. Não vou estar ali para contribuir com a empresa. 
Então, esse é o ponto que me ajudou, de alguma forma, no passado. Quando tive filhos, era nova. Foi 
uma loucura, mas me ajudou, porque hoje eu consigo focar muito na minha carreira. Esse é um ponto.” 

 

Raquel, 42 anos, casada, mãe e Vice-Presidente Sênior de uma startup multinacional. 

Ela acredita que são as mulheres que se colocam nesse papel. Porém, intuitivamente, ela 

confirma que esse posicionamento é consequência de uma cultura de papéis com base em 

gênero. 

 

“Por mais participativo que sejam os demais membros da família, nesse compartilhamento de 
responsabilidade, a mulher desempenha um papel diferente. Talvez, à medida em que as gerações 
avancem, isso mude, mas na nossa geração, até o momento, isso faz muita diferença. Mas muito mais 
pela responsabilidade que a gente se coloca do que o que o mundo externo pede. Eu acho que a mulher 
se coloca em lugar de querer resolver tudo porque, em algum momento, ela entendeu que fazia parte da 
responsabilidade dela. Então eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que manter minha casa arrumada, 
meu filho educado, se eu tenho filho. Cuidar dos meus pais ou cuidar do resto da família. A gente se 
coloca essa responsabilidade... E a gente se sente em um lugar onde a gente não cumpre bem esses 
papéis. Algumas mulheres tomam decisões em cima dessa falta de gestão de culpa. Se eu não consigo 
dar conta disso, eu preciso priorizar minha família. Então, não fui tão bem na minha carreira, porque 
em algum momento eu decidi cuidar dos meus filhos.”  

 

Esse desequilíbrio emocional mencionado por Raquel, é citado por Boyer et al. (2003), 

que afirma que o acúmulo de responsabilidades gera sofrimento e angústia para as mulheres. E 

Raquel complementa, compartilhando seus momentos de angústia e expõe como fez sua gestão 

de culpa. 

 

“Mas é o tempo inteiro isso, porque quando eu decidi investir na minha carreira eu perdi muita coisa do 
meu filho, porque eu passava três dias por semana em São Paulo, principalmente no tempo pré-
pandemia. E aí eu seria injusta comigo mesma se quando eu faço um exercício de carreira e falo assim 
‘quais são seus valores prioritários?’, se eu dissesse que família está entre meus três valores prioritários, 
naquele momento, eu estaria me enganando. Eu estaria me culpando cada vez mais, porque eu não vi 
meu filho perder o dente. Eu não pude participar, presencialmente, da reunião de pais, porque eu fiz uma 
escolha de investir na minha carreira. Então toda vez que eu chorava no hotel porque me doía não estar 
participando daquele momento, eu voltava para mim mesma e falava: ‘aquela gestão de culpa, porque 
nesse momento você está priorizando alguma coisa para que depois você possa fazer isso.’” 
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Michele, fala sobre escolhas, para ela, os homens podem escolher por priorizar a carreira 

porque sabem que as mulheres cuidarão das outras atividades. 

 

“A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, e eu acho que nesse aspecto, os homens também têm 
que fazer escolhas, entende? Então, assim, se a gente pega um grande executivo, ele tem a garantia que 
os filhos dele vão estar bem-cuidados porque tem alguém cuidando deles, mas ele abdica dessa 
convivência. Não tem como, porque o tempo é único, certo? Ele não vai ser prejudicado, porque quando 
ele toma essa decisão, ele tem uma certeza de que tem alguém na retaguarda dele. A gente não tem essa 
certeza. Se a gente toma essa decisão, a gente alça mão de terceiros para fazer isso, porque raramente 
vai ser o marido que vai fazer isso como é no caso dos homens. Falando por mim, isso dá insegurança 
porque não tem nada que importe mais na minha vida do que meus filhos. Eu acho que prejudica nesse 
sentido. Mas eu acho que de qualquer forma, todo mundo abdica de alguma coisa, porque tudo são 
escolhas e o tempo é único. Eu acho que sim, o fato de ser mulher é mais... é que prejudicial eu acho 
muito forte, mas eu acho que tem mais débitos do que o dos homens. Mas eu acho que de alguma forma 
eles abdicam também.” 
 

4.1.2.2 Status social 

 

 Pesquisas demonstram que há um status social desigual entre os gêneros, e que as 

mulheres possuem um status inferior ao dos homens (Powell, 2014). Essa desigualdade exerce 

influência nas relações entre homens e mulheres, no ambiente de trabalho das startups, 

especificamente nas organizações em que existe uma predominância masculina. 

Clara é COO e sócia da Storm e trabalha na startup desde sua criação. A Storm possui 

predominância de homens em todos os níveis da organização, por isso, mesmo com uma 

posição de liderança privilegiada, enfrenta situações de discriminação, mesmo entre os jovens. 

No relato a seguir, ela evidencia uma situação de discriminação em que precisou envolver o 

fundador e CEO da startup para resolver o conflito. 

 

“Esse é um ambiente de uma garotada onde 60% da empresa tem menos de 26 anos, todos do curso de 
engenharia, engenharia não, mas análise de sistemas, então são todos macho-alfa, a maioria... Teve um 
cara que um dia eu cheguei para ele e disse: ‘fulano, olha só, na nossa estratégia de ida ao mercado o 
nosso discurso desse produto vai ser esse, assim, assim, assado. Então, eu preciso que na hora que você 
for fazer a modelagem comercial funcione assim, assim, assado’. Ele disse assim: ‘para’. Ele tinha uns 
23 anos, ‘para, para, para, é melhor você conversar com o Machado. Eu não falo sobre isso com mulher. 
Mulher não tem a menor condição, vai vender, vai administrar empresa, mas querer se meter na 
estratégia do produto aí já é demais’. Aí eu virei as costas e disse para o Machado: ‘olhe, eu não sei se 
você depende desse cara, você já disse que ele é bom. Então fala para ele que ele não vai ser demitido 
porque quem manda aqui sou eu e decidi não o demitir. E que ele, infelizmente, ele responde para uma 
mulher!’ (Clara). 
 

Luciana conta como as mulheres têm dificuldades em expor suas visões em reuniões 

com clientes. 
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“Teve uma vez que fui fazer um trabalho em outro Estado, em uma concessionária de energia, e eu nunca 
passei tanta humilhação em um lugar, como naquele lugar. Eram homens que estavam ali liderando, do 
cliente eu atendia. Eu era supervisora da equipe, tinha mais uma outra menina sênior e tinha um menino 
na equipe que era um homem, ele era analista assistente, bem longe do nosso cargo. E todos os homens 
do cliente só escutavam quando o menino abria a boca. Era respeito zero assim, realmente para as 
mulheres. Aquilo era muito explícito e o homem abria a boca, mesmo ele sendo um assistente, eles 
baixavam para ele. Então aquilo dali me incomodava profundamente. Eu já percebi alguns momentos, 
sempre que tem um homem, respeitam mais... em qualquer reunião que eu vá, isso eu já senti.” 

 

Vania compartilha sua estratégia para que os clientes considerem suas ideias.  

 

“Eu ia em vários clientes e eu sou baixinha. Aqui pelo vídeo não dá para ver, mas eu tenho 1,55. E aí eu 
ia em vários clientes e eles falavam: ‘nossa, lá vem a menina... o que é que você quer me apresentar?’ 
Assim, sempre desse jeito, sabe? Levando para a menina e para o lado do ‘o que você quer me 
apresentar?’ Aí durante algumas negociações, eu levava um analista que eu tinha na época, que era 
alto... juro para você se ele falasse, os homens olhavam para ele. Mas eu podia falar o que fosse, que os 
homens não olhavam para mim.” 

 

Outra dificuldade enfrentada pelas mulheres, é conseguir uma oportunidade para falar 

durante reuniões de trabalho. 

 

“Já teve reunião que tinha uma funcionária minha querendo falar, e o cara não deixava. Ele é o 
superintendente do comercial, e quando ele acabou todo o discurso dele e falou: ‘passo a palavra’ e 
passou para um outro homem. Eu falei: ‘só um minutinho fulano que a Regina queria falar e você não 
deixou’, ele ficou extremamente incomodado: ‘não, não percebi, desculpa’; ‘não, tudo bem, mas deixa 
ela falar agora’ e aí ela falou. Isso acontece muito, mesmo com os mais bem intencionados.” 

 

E há também uma situação comum que reflete a desigualdade social de gêneros no 

trabalho, que são as interrupções de suas falas. Samanta está há 3 meses na FindMe, que é 

reconhecida no mercado como uma empresa que valoriza a diversidade. Porém, ela enfrenta 

uma realidade um pouco diferente no seu dia. 

 

“Falei: ‘João, eu preciso falar, vocês não me deixam falar.’ Aí ele parou... e o Mauro falou: ‘deixa a 
Samanta falar. Ela está há um tempo tentando falar’. Daí eu dei um exemplo que eu precisava dar ali, 
né. Só que assim... eles não escutam, porque eles começam a falar e atropelam. Aí depois, outra mulher 
começou a falar, daí o João atropelou em cima e ela não conseguiu voltar mais, sabe?” 

 

Michele também passa por situações parecidas, no entanto, se sente encorajada em 

reagir. Ela trabalha numa startup liderada por mulher e há equilíbrio de gêneros nas lideranças 

da empresa. 

 

“Por várias vezes, em reunião onde só estou eu de mulher, eu sou muito interrompida. Só que eu não 
deixo isso acontecer, entendeu Ana? E aí eu viro e falo assim, ‘olha... Eu sou tranquila, mas eu sou muito 
grossa. Então assim, a gente vai continuar ou eu vou acabar com a reunião aqui? Porque ou você me 
espera terminar o que eu estou falando...’, porque isso é o mínimo de educação que se tem, certo? A 
gente cobra isso dos filhos, tipo, espera a pessoa terminar de falar e aí você fala. ‘Gente, eu quero ser 
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ouvida. Se eu não preciso ser ouvida, eu não preciso estar nesse cômodo, meu tempo é precioso.’ Mas 
isso só me veio porque eu fui encorajada. Porque eu sempre tive vontade de fazer. Eu sempre fui muito 
boca dura, desde muito pequena. Não que seja positivo. Então imagina só a minha vontade de me colocar 
e sempre com aquela coisa de, se eu me colocar, de repente, eu vou ter uma avaliação ruim, de repente, 
eu perco o emprego.” 

 

4.1.3 Barreiras comportamentais 

 

A pesquisa buscou identificar os estilos de liderança, no topo das startups, percebidos 

pelas entrevistadas, incluindo a descrição de comportamentos que motivam as equipes, assim 

como, comportamentos característicos de gênero que podem influenciar julgamentos e imagem 

de um líder eficaz.  

As subdimensões estereótipos de gênero e estilo de liderança estão agrupados nessa 

dimensão porque são temas em que foram analisados comportamentos que geram imagens 

positivas e negativas de homens e mulheres bem como dos líderes das startups. 

 

4.1.3.1 Estereótipos de gênero  

 

 Este estudo observa a existência da crença de que o sucesso do empreendedor está 

associado às habilidades e competências tradicionalmente masculinas, como: agressivos, 

racionais, lógicos e tomadores de riscos. Há também dados empíricos que demonstram 

comportamentos com vieses de discriminação de gênero. 

Renata, afirma que o empreendedor precisa ter um perfil arrojado e por isso, há mais 

homens do que mulheres nas startups e profissões de riscos. 

 

“Na startup você vê muito isso... são pessoas que têm uma propensão maior para tomar risco. Talvez até 
seja um ponto do porquê a gente ainda vê bem mais homens em startup. Podia pensar, né: ‘ah, mais 
flexibilidade, empreendedorismo!’ Eu acho que esse perfil, eu vejo parecido com trade gestor, né? 
Quando se precisa tomar mais risco, um perfil masculino - aí eu não sei se é genético ou não, aí tinha 
que ler mais sobre isso. É um estudo interessante para pesquisar. Porque acho que homens tomam mais 
risco. Porque tem mais homens como pilotos de avião, motoristas de caminhão, entendeu? Porque é um 
business arriscado, né?” 
 

Luciana, acredita que os homens são mais arrojados porque aprenderam a se comportar 

assim desde a infância.  

 

“Os homens têm um perfil de risco mais arrojado, porque ensinaram para eles é isso, vai lá e faz, você 
dá conta, o que que tem? Você sabe, e eles assumem o risco mesmo ‘ah faz isso’ e a gente fica ‘meu Deus, 
se eu errar, minha carreira vai para o lixo. Se eu me expuser e eu estiver errada, vou ficar marcada’.” 
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As entrevistadas observam que as mulheres são mais lentas para tomar decisão porque 

buscam informações para analisar todos os seus impactos. Por outro lado, os homens não fazem 

uma análise mais completa e tomam decisões mais rápido. Essa diferença pode influenciar na 

percepção de habilidades e competências, principalmente em organizações como as startups 

que possuem um modelo mais dinâmico do que as organizações tradicionais. 

 

“O homem é muito prático, resolve o problema na hora.  A mulher não, a mulher não... a mulher, 
realmente, quer aparar todas as arestas e ter certeza de que o negócio vai funcionar para o todo. Eu me 
vejo realmente, às vezes, gastando muito mais tempo com gestão de pessoas, com o meu time também, 
coisa que o meu chefe não faz. E às vezes eu tenho que chamar a atenção dele: ‘olha, a gente tem que 
fazer uma reunião de fim de ano para o time, motivação é importante, eu estou com alguns indícios de 
retenção aqui, então a gente tem que reconhecer’ (Luiza).” 
 

Para Vania, a velocidade do negócio de uma startup exige comportamentos mais 

dinâmicos. 

 

“É um ambiente de trabalho, não sei se é por causa da velocidade do negócio mais agressivo, mais 
dinâmico o que imprimi também com que você faça tudo muito rápido. Seja nas decisões, seja na forma 
de pensar, ele exige de você certa velocidade.” 
 

Amanda conta que seu par, homem, prefere tomar decisões arrojadas, mesmo quando 

ela demonstra que o resultado esperado não será alcançado. E agindo dessa forma, ele é 

percebido na startup como um líder transformacional.  

 

“Para você ter uma ideia, antes de mim veio um cara que fazia o que eu faço hoje. Ele agora está com 
uns projetos mais transformacionais e eu estou com uns projetos que são certos, que vão dar revenue, e 
vão trazer resultado. Por quê? Porque ele fica lá, viajando, toma umas decisões arriscadérrimas. Junta 
daqui junta dali, aí ele vai lá, fala com fulano, com cicrano, com beltrano e vira e fala assim: ‘eu vou 
montar desse número, aquele.’ Eu falo: ‘você nunca vai chegar naquele número, não com esse projeto’. 
‘Amanda, não importa. A gente coloca aquele número lá e depois a gente faz uma coisa 
transformacional’. Eu falo: ‘não, não, não... Esse forecast está errado, esse negócio está errado’. E eu 
fico lá, assim: ‘olha, calculei esse forecast, mas ok, a margem de erro aqui é de 10%’. É muito diferente 
a forma de enxergar. Está dando errado, é óbvio, mas é legal a forma como ele é visto.”  
 

Michele acredita que as mulheres conseguem perceber o ambiente como um todo, 

incluindo variáveis implícitas.  

 

“Eu acho que a mulher, ela é mais holística mesmo… então, eu acho que ela tem uma questão de entender 
e ver variáveis que não são tão claras. Eu acho que sim, isso pode até tomar um pouco mais de tempo 
em uma decisão, por exemplo, mas ela tem mais recursos holísticos para coisas que não são vistas, que 
não são faladas. Eu acho que ela tem essa capacidade. O homem não. Imagina uma imagem, a mulher é 
tridimensional e o homem é bidimensional.” 
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As entrevistadas apontam um comportamento dos homens que pode ser um dos 

impulsionadores de carreira. Os homens se arriscam mais para assumir novos desafios. 

Enquanto as mulheres esperam estar prontas para assumir uma nova posição, preenchendo 

todos os pré-requisitos, os homens assumem que estão preparados.  

 

“Falaram para mim da vaga, eu falei assim: ‘superlegal, mas eu nem vou me candidatar porque eu não 
estou pronta para essa vaga. Eu acho que eu teria que ter passado por essa e essa outra área, ter tido 
essa experiência’. E eu acho que isso é muito da mulher, sabe, Ana? Porque quando a gente se aplica ou 
quer participar de algum processo, a gente tem que estar preparada. Na maioria das mulheres eu vejo 
isso, até no meu time e tudo... Às vezes eu acho que a mulher tem que se desafiar mais, eu acho que tem 
esse ponto. Meu time é 60% de mulheres e 40% de homens. Na primeira semana, eu fiz um one-on-one 
com cada um para falar de tudo, e um dos pontos foi sobre carreira. E todos os homens do meu time, tem 
um pessoal júnior, tem um pessoal sênior, tem de tudo, mas todos disseram que estavam preparados para 
o próximo desafio (Samanta).” 
 

A empresa da Amanda fez um levantamento sobre o percentual de mulheres que pedem 

para ser promovidas versus os homens. Segundo ela, o percentual é muito baixo. “Eu fiz um 

treinamento outro dia, de mulheres, a gente tem vários aqui. Em um deles, foi feito um 

levantamento sobre o quanto as mulheres vão pedir para serem promovidas versus os homens, 

e é um percentual muito baixo.”  

 

Michele relata que possui um comportamento estereotipado como masculino, e por isso, 

é considerada como “o menino da turma”.  

 

“Eu já ouvi assim ‘você é o menino da turma’. Já ouvi mil vezes isso, Ana. E é muito engraçado isso, 
porque eu falei assim ‘por que eu seria o menino da turma? Só porque eu quero que você fale reto 
comigo, sem meias palavras? Por eu ser mulher eu não posso querer que você fale reto comigo sem 
meias palavras?’. Por que isso? Então o estereótipo daquela mulher, tem que ser aquela mulher que fala 
com cuidado para mim as coisas. É o estereótipo. O fato de eu ser reta, não quer dizer que eu não seja 
feminina. Então tem esses estereótipos, que de novo, é tudo muito estrutural.” 
 

Samanta precisou se posicionar para participar de uma reunião com seu cliente. Seu 

chefe pré-julgou sua habilidade na condução da reunião, com base em características 

estereotipadas de gênero. 

 

“Teve uma reunião que ia ser com um presidente de um cliente, e ele falou assim: ‘Samanta, essa reunião 
se você quiser você não participa, porque eu acho que vai ser uma reunião mais dura’; aí eu falei: ‘eu 
não entendi. Porque a reunião vai ser dura, eu não posso participar?’. Aí ele para, repensa e eu falei 
assim: ‘o cliente é meu, então eu acho que eu preciso estar mais do que ninguém nesta reunião’; aí ele 
falou: ‘ok’.” 
 

Características de gênero que foram percebidas como fraqueza numa multinacional 

tradicional influenciaram Michele a abandonar uma carreira de sucesso nesta empresa. Mesmo 
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sendo uma multinacional com políticas e programas de diversidade, ela percebeu que as 

diferenças não são valorizadas.  

 

“Para acelerar a mulher tem que tomar um posicionamento menos feminino, sabe? Assumir algumas 
coisas pode parecer uma fraqueza. As mulheres se emocionam mais, então chorar é uma fraqueza. Uma 
das coisas porque eu abandonei meu trabalho anterior foi isso. Eu não acredito que essa seja uma 
verdade, eu acho que os homens têm um grande valor e as mulheres também têm dentro daquilo que eles 
são.” 
 

Por fim, Clara compartilha seu sentimento de sofrer preconceito, e como isso a fez 

mudar de opinião sobre seu papel de líder dentro de sua empresa. 

 

“Foi muito difícil aqui no começo... Já estávamos mudando e nos últimos oito meses a empresa mudou 
completamente. E foi importante para mim, eu comecei aquele negócio de não querer abraçar o 
movimento feminista... eu também comecei a aceitar isso porque eu dizia o seguinte: ‘eu cheguei até aqui 
e nunca fiquei de mimimi porque eu era mulher’. Mas não consegui porque eu era mulher e estavam com 
preconceito comigo. Já me demitiram porque sou mulher. Mas todas as vezes que alguma coisa 
acontecia, eu usava aquilo para subir mais. Então sempre tive dificuldade de olhar com outro olhar.” 
 

4.1.3.2 Estilo de liderança 

 

Assim como em outras pesquisas, este estudo observa que existe mais semelhanças do 

que diferenças nos estilos de liderança. As principais diferenças estão nos comportamentos 

associados a gênero como, por exemplo, agressividade. Os homens foram mencionados como 

mais autocráticos, enquanto a CEO, da SOS, como democrática. 

A liderança no topo das startups é predominante transformacional. Os líderes são 

percebidos como carismáticos, visionários e inovadores, bem como, orientados a resultados.  

Apesar das semelhanças entre os estilos de liderança entre gêneros, as entrevistadas das 

startups, com predominância masculina no topo da organização, acreditam que o estilo de 

liderança favorece os homens. Por outro lado, as entrevistadas da startup liderada por uma 

mulher, ou com equilíbrio de gêneros na alta liderança, acreditam que o estilo de liderança não 

favorece um gênero específico. 

Sonia fala sobre o carisma e o poder de influência dos fundadores da DraSaude. Mas, 

apesar de ela afirmar que eles dão autonomia para os que estão abaixo deles, eles esperam que 

todos façam o que eles querem. 

 

“São pessoas que dão muita autonomia para quem está abaixo deles. Total autonomia… São pessoas 
extremamente influenciadoras, para o lado positivo. Pois influenciadores podem ser para o lado positivo 
e negativo, mas eles são muito influenciadores. A gente costuma dizer aqui que a DraSaude é quase como 
uma seita. Porque quem trabalha na DraSaude, ama a DraSaude. Não é assim: ‘ah, eu trabalho, mas 
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não é uma empresa que eu admiro muito’. Não. Quem trabalha aqui, ama trabalhar aqui. Admira muito 
os fundadores. Mas tem uma coisa também, por outro lado, de: ‘façam o que eu quero’. Entendeu? Eles 
têm essa característica meio paternalista e tudo mais.” 

 

Ao ser questionada se a liderança das startups favorece algum gênero, Sonia afirma que 

não. A BemStar tem mais mulheres líderes do que homens. “Não. Eu acho que não. Embora, 

aqui, a liderança na parte de gestores, é predominantemente feminina. É o primeiro lugar que 

eu trabalho que tem mais mulheres na liderança do que homens. Mas acho que favorece 

qualquer um.” 

 

As entrevistadas da SOS, a startup liderada por uma mulher em subsidiária brasileira, 

compartilham visões muito parecidas sobre o estilo de liderança de sua CEO. Joana a descreve 

como democrática. 

 

“A Carla é uma líder muito democrática. Ela tem escuta. Ela tem uma liderança por ascendência, então 
ela não é impositiva. A gente tem diferenças de pensamento e eu respeito o ponto dela. Ela respeita o 
meu. Obvio que ela é minha chefe e eu tenho que seguir o que ela definir em algumas coisas, mas ela tem 
uma liderança muito por ascendência. Ela não impõe nada. É muito conversado. Tudo é muito debatido. 
A liderança dela é muito boa, muito democrática. Eu me sinto muito confortável tendo ela como líder. 
Tenho as minhas diferenças, mas eu acho que é muito mais positiva do que negativa a liderança dela.” 

 

Joana também comenta sobre a forma com que Carla lida com as questões das mulheres 

como: cuidados com a família. Para Joana, esse comportamento de sua líder aumenta seu 

compromisso com a empresa. 

 

“Eu acho que ela, naturalmente, tem um olhar mais tolerante. Então, ela é mais compreensiva com as 
questões da diferenciação entre mulheres e homens. Eu tive filho, uma outra líder também teve filho. Um 
monte de gente teve filho e ela recebe isso de forma acolhedora, essa notícia. Então ela: ‘ah, mais uma 
mascote. Como vai ser o nome?’. A gente acompanha a gravidez. Ela faz questão de pedir foto quando 
o bebê nasce, sabe? É muito mais humana, essa questão na liderança feminina, e é uma iniciativa dela. 
Ela puxa. É como se a SOS fizesse parte desse momento da gente. E isso traz um commitment com a SOS 
muito maior. Tipo, eu tenho um commitment muito maior, porque a SOS foi compreensiva com o momento 
que a Giovana, minha filha, teve que operar. Sabe essas coisas todas? Tudo isso te dá uma aproximação 
muito maior com a companhia do que quando você se sente uma matrícula. Quando você não é 
considerada. Então eu acho que sim. Ela é mais humana, ela é mais cativante, mais carismática nesse 
sentido das diferenciações entre homens e mulheres. Então ela não encara uma gravidez como: ‘nossa, 
ficou grávida. Que coisa’, porque a gente vê muito isso acontecendo.” 

 

 Michele descreve a liderança de Carla como colaborativa, além de democrática e diz 

que esse estilo de liderança estimula a participação das pessoas para melhorar o que não está 

funcionando na empresa. 

 

“É muito colaborativo. De verdade é uma empresa que você não tem medo de falar o que está errado, 
apontar ‘isso não funciona, isso está uma droga’. É uma liderança muito colaborativa, os líderes são 
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muito abertos a genuinamente... que era algo que eu também não tinha antes. Genuinamente, entender o 
que está acontecendo e tomar uma ação para isso. É claro, uma empresa pequena ainda, então também 
favorece essa troca. É muito colaborativo, muito participativo... A maior parte das decisões são 
democráticas. Tem decisão autocrática, claro, não tem jeito. Tem decisão que só cabe ao líder, mas é 
sempre participativo. É autocrático assim, tomamos a decisão, a gente pode não concordar.” 

 

Quando questionadas sobre algum favorecimento de gênero nas lideranças das startups, 

as executivas da SOS concordam que isso não existe: “Eu acho que as oportunidades são 

igualitárias, eu acho que precisa ser igualitária” (Michele); Maria não vê favorecimento, mas 

percebe um estímulo para liderança feminina: “Estão estimulando a liderança feminina”. 

Renata, reforça a necessidade de ter um comportamento arrojado, além de carismático 

e inovador.  

 

“Do ponto de vista da integridade, visão do business, em querer ajudar, o Joaquim tem muito isso, o 
Raul também (fundadores da startup). Todo mundo que está aqui segue essa linha. É um lugar muito 
legal de se estar. Apesar dessa correria e da loucura, eu acho que tem esse ambiente por trás que ajuda 
muito a segurar o tranco. Porque você tem a sensação de que está fazendo uma coisa bacana... Aqui tem 
um pouco de tudo. Eu acho que tem muito agregador. Muito motivador. Eles te instigam muito. 
Carismático, com certeza. Porque tem uma ligação, tudo é feito pelo lado do bem, não é? Aqui não tem 
o lado, a pressão do mal que tem em muitas instituições do segmento. Essa é uma grande diferença até... 
Muito nessa pegada de tecnologia, de querer fazer o bem, querer fazer diferenciado... Eu acho que tem 
o tomador de risco também, além de inovador e sonhador.” 

 

Raquel se sente inspirada pelos fundadores. São eles que definem os valores e 

direcionamentos da empresa, e esses direcionamentos não são de longo prazo, para preservar a 

dinâmica de uma startup. 

 

“O estilo de liderança é inspiracional. Eles são pessoas que determinam os valores e determinam a 
direção, e é uma direção de médio e longo prazo. Eles não fazem um longuíssimo prazo. Um dos 
fundadores sempre fala assim: ‘se perguntar qual é o futuro da BeSmart em dez anos, eu vou te dizer que 
não sei. Se me perguntar em três anos, eu vou te dizer: pergunta para o meu cliente’. Porque ainda que 
seja uma empresa hoje de milhares de funcionários, é uma empresa que tenta manter essa cultura de 
startup. Os fundadores têm essa missão, os dois. Um mais comercial, mais técnico, tem essa função de 
manter viva a cultura inspiracional.”  

 

Sobre favorecimento de gênero, Raquel compartilha as ações de sua empresa para a 

inclusão de minorias. A BeSmart foi a única startup com objetivos e programas para inclusão. 

 

“A gente tem um portal no qual a gente divulga todas as nossas metas de equidade, todas que são 
mensuráveis, algumas ainda são um desafio para a gente, e como a gente está em cada uma delas. Eles 
falam isso mesmo. A tecnologia tem que ser uma plataforma para a mudança e a gente precisa 
intencionalmente fazer as adaptações. Hoje a gente está em 36%, eu acho, de gênero em toda a 
população. A gente está mais próximo dos 50% somando todos os grupos de igualdade que a gente 
trabalha, de forma mais ativa. E eles são intencionais. Hoje temos uma Chief Equality Officer, que é uma 
mulher preta, linda, que levanta essa bandeira. E temos um Chief Filantropy Officer. São pessoas que 
vêm da comunidade, que nos ajudam a entender genuinamente os desafios. Não é um olhar de fora de 
um homem branco, hétero, cis, padrão europeu, trabalhando em causa de diversidade. Eu quero entender 
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quem está lá, vivendo esses desafios. Então a gente tem hoje no board direto quase 50% de equilíbrio de 
gênero, a gente ainda tem um desafio de igualdade racial... Hoje eu tenho no meu plano que tenho que 
manter próximo de 45% o balanceamento de gêneros na minha equipe e isso a gente vai cascateando 
para toda a organização.” 

 

As entrevistadas da BemStar descrevem seu CEO como visionário, porém bastante 

voltado a resultados, além de autocrático. Mariana destaca a preocupação do CEO em ser 

correto e preocupado em transformar a empresa para melhor do ponto de vista humano. 

 

“Ele é muito próximo, sem dúvida nenhuma muito visionário, não agressivo, então ele é mais cauteloso 
eu diria, sabe? Ele tem uma preocupação muito grande em ser uma empresa correta, não só do ponto de 
vista, obvio de negócios, de accounting... não isso. É de ser correto do ponto de vista humano, sabe... 
Então assim, ele é muito preocupado em transformar a BemStar numa empresa melhor do ponto de vista 
humano e isso sempre foi uma evolução.” 

 

Vania comenta que as decisões são top-down, e descreve o estilo paternalista do 

fundador da empresa. Ela revela que esperava uma empresa mais horizontal por ser uma startup, 

porém, as decisões são tomadas no topo da organização. 

 

“Eu enxergo um estilo de liderança bem top-down. Eu não sei se é porque, enfim, a empresa é da pessoa, 
ela começou lá atrás, ela programou, ela começou aquilo tudo e aí o negócio foi crescendo. Mas eu 
esperava um estilo, uma gestão um pouco mais horizontal. Ela é horizontal, você vê vários líderes assim 
mais horizontais versus uma organização tradicional, que é mais uma pirâmide. Mas muito ali ainda 
voltado para o topo da pirâmide. Muito comandando as decisões para baixo, eu vejo isso muito assim.” 

 

Luiza afirma que é um estilo de liderança voltada para os indicadores financeiros e 

demonstra preocupação da empresa em se afastar de seu propósito. “Totalmente voltado a 

resultado e é o estilo que eu mais me identifico também, sabe? Hoje eu acho que algumas 

decisões são muito focadas no financeiro, no resultado, né? E às vezes perde um pouco, sei lá, 

o senso com o propósito.” 

 

As entrevistadas da BemStar afirmam que o estilo de liderança da startup favorece os 

homens.   

 

“O estilo de liderança favorece muito mais homens, eu posso falar pela BemStar, não posso falar pelas 
outras, tá? Mas na BemStar, apesar de todo esse romantismo em volta do propósito que é uma missão 
muito, que é muito boa, muito genuína, é uma empresa que quer dobrar todo ano. Então a gente fica com 
o mesmo empenho que a gente tem à nossa missão, a gente tem a busca por resultado. Então é uma 
empresa extremamente agressiva, extremamente agressiva, com líderes extremamente agressivos. São 
pessoas que são tratores assim, sabe? Eu acho que eu consigo sobreviver e navegar bem por dois 
motivos: um pela minha personalidade, porque assim como a minha primeira gestora na outra empresa, 
eu tive que vencê-la e ninguém vai me derrotar. Nem mesmo alguém aqui com agressividade, entendeu? 
Tipo, para mim, isso só serve de maior estímulo para eu me provar de uma maneira, eu diria, até meio 
infantil, sabe? (Mariana).” 
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Além de um ambiente agressivo, Vania destaca a dinâmica do negócio e a necessidade 

da velocidade na tomada de decisão. 

 

“Eu acho que tem que ter um pouco desse estilo, acho que não dá para ser uma pessoa que vai... eu acho 
que é um ambiente de trabalho, não sei se é por causa da velocidade do negócio, mas ele é um ambiente 
de trabalho mais agressivo, mais dinâmico. O que faz com que você seja muito rápido, seja nas decisões, 
seja na forma de pensar, ele exige de você certa velocidade... a tomada de decisão tem que ser mais 
rápida e tal. Assim, tem análises, não é que não é feita análise, ainda mais porque, por exemplo, assim, 
hoje eu estou numa startup que tem muita gente que vem de consultoria, então são caras mega-analíticos. 
Mas eu vejo que quem cresceu mais e está mais no topo são os caras que misturaram um pouco do 
analítico com feeling, sabe? E é quase mais feeling do que o analítico... é uma empresa que eu percebo 
que valoriza muito a questão de hard work mesmo, de mão na massa, de execução, sabe assim de você 
fazer.” 

 

4.1.4 Barreiras relacionais 

 

As redes de relacionamento estão muito presentes nas startups. Dez entrevistadas 

ingressaram nessas organizações por meio de suas redes de relacionamentos. A maioria 

trabalhou anteriormente com o fundador ou com algum executivo da startup. Outras 

ingressaram por meio de relacionamentos profissionais anteriores. E até por meio de 

relacionamentos pessoais. O estudo também identificou que as redes informais podem impactar 

negativamente no avanço da mulher em uma organização.  

As entrevistadas citam dificuldades em participar de atividades para construção de redes 

de relacionamentos fora do horário de trabalho, bem como, a existência de atividades que 

apenas os homens participam. Elas relatam que essas atividades as excluem de novas 

oportunidades.  

A maioria das startups não possui práticas formais para construção de redes de 

relacionamentos dentro da organização como, por exemplo, mentoria.  

Adicionalmente as entrevistadas reconhecem a importância dessa rede formal e são 

proativas na construção dessas redes de relacionamentos. 

 

4.1.4.1 Redes de relacionamentos 

 

As redes de relacionamentos foram fundamentais para as entrevistadas ingressarem nas 

startups. As 3 entrevistadas da BemStar compartilham como suas redes de relacionamentos 

abriram portas para ingressarem na empresa. Luiza conheceu a BemStar por meio de um amigo 

que trabalhava na startup. 
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“Fui jantar com alguns amigos e tinha uma pessoa da BemStar. Ela falou: ‘vai conhecer a BemStar, 
você vai gostar’. E aí, desde então, estou na BemStar como diretora. Entrei como Diretora de Vendas 
Brasil, e agora já estou pegando o mundo todo. Então estou com clientes do mundo todo.” 

 

 Mariana tinha um funcionário que conhecia o fundador da BemStar, e foi por meio dele 

que ela ingressou na empresa. 

 

“Coincidentemente, um cara que eu contratei como analista logo quando entrei na minha empresa 
anterior, conhece o fundador, o Sergio. Ele era muito amigo do Sergio. Ele já tinha migrado da nossa 
empresa anterior para a BemStar há dois anos, e ele falou: ‘você precisa conversar com o Sergio, você 
precisa falar com o Sergio’. Ele ficou assim uns dois, três anos me enchendo o saco. Aí chegou uma hora 
que eu falei, essa hora que eu estava inquieta e tal e falei: ‘beleza, vou lá falar com o Sergio’. Fui falar 
com o Sergio e aí superlegal. Recebi uma proposta da BemStar, ao contrário da empresa tradicional que 
estava trabalhando, a BemStar fazia a proposta em dois dias.” 

 

Vania trabalhou anteriormente com o fundador da BemStar. 

 

“A minha empresa anterior tinha sido comprada por um fundo de investimentos. Eu entrei na época da 
compra desse fundo e por causa dessa compra, eles estavam querendo remodelar toda a empresa, rever 
muitos processos, muitas coisas. E lá, naquela época, entrei com uma pessoa que conheço até hoje que 
é o fundador da BemStar. Na verdade, ele era meu chefe nessa época.” 

  

Joana está na SOS desde o início da operação no Brasil. Ela relata como a CEO formou 

sua primeira equipe por meio de redes de relacionamento e como esse mecanismo perpetua até 

hoje.  

 

“Você sabe que é engraçado porque a gente foi crescendo. Por exemplo, meu último processo de 
contratação, eu acabei de contratar... Assim, é muito menos o meu networking e começou a ser o 
networking da companhia. Mas é muito importante, porque as pessoas que entraram em um primeiro 
momento foi a Carla (CEO) e mais quatro pessoas. Três eram do networking dela. A outra veio do 
networking do time da América Latina.” 

 

Sonia foi convidada a trabalhar na DraSaude por meio de seu relacionamento pessoal 

com um dos fundadores. 

 

“Na verdade, a gente se conhecia por causa do clube. Ele é amigo do meu marido, porque nossos filhos 
jogam futebol juntos. Entendeu? E por conta disso, a gente se conheceu. Teve uma vez que a gente fez 
uma viagem juntos. Eu estava numa multinacional nessa época. Prestava serviços por meio de uma 
consultoria, não era funcionária. E como eu sempre trabalhei muito, ele sempre me via trabalhando 
demais. Mesmo durante a viagem, eu tinha que parar e fazer call. Eu ia caminhar em volta do lago com 
fonezinho de ouvido, fazendo call em inglês com um cara da Índia, não sei o que e tal. E aí ele começou 
a perguntar um pouquinho, mas muito superficialmente... e me chamou para trabalhar.” 
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As redes de relacionamentos também podem impactar negativamente para o avanço na 

carreira. Samanta saiu de sua empresa anterior quando houve uma mudança na liderança, e seu 

novo líder direcionou as oportunidades para sua rede de relacionamentos.  

 

“Quando a gente fala de networking, todo o time de liderança da minha empresa anterior mudou. É 
praticamente composta por ex-funcionários de sua maior concorrente. Rogério que trabalhava nessa 
concorrente, está trazendo todas as pessoas que trabalhavam com ele. E aí eu tive umas três reuniões 
com ele, e falei: ‘Rogério, ou eu venho para o seu time ou eu vou para fora dessa empresa. Porque eu 
estou há quatro anos nessa área. Eu não tenho mais nada novo para aprender. Nos últimos dois anos 
fiquei dando coaching para os outros de como que funciona, o que tem que fazer... A gente já vendeu 
para 96% dos clientes desse segmento. Eu posso ficar aqui quieta, eu tenho coisas pessoais, porque eu 
não tenho muito mais o que fazer’. Aí apareceram três oportunidades internas que eu poderia assumir... 
e ele trouxe pessoas da sua ex-empresa, falando que ia chegar a minha hora. Foi mais ou menos assim... 
A última vaga, ex dessa cadeira me recomendou e várias outras pessoas internas. Eu participei do 
processo, todo mundo sabia, aí o Rogério: ‘não, eu vou trazer uma pessoa de fora’. Tudo bem, entendi o 
recado: ‘eu preciso começar a olhar para o mercado.’” 

 

Uma das formas de construir redes de relacionamentos, é por meio de eventos de 

socialização promovidos pelas empresas. O objetivo da pesquisa é identificar a existência 

desses eventos, assim como, a participação das mulheres. 

Vania conseguia participar dos eventos após o horário normal de trabalho, antes da 

pandemia. 

 

“A BemStar fazia happy hours. Então ela proporcionava para os funcionários, sei lá, acho que toda 
sexta-feira... a última sexta-feira do mês, se não me engano era isso, aí eu participei de uns dois. Ela 
fazia reunião de resultados e depois da reunião de resultados tinha um happy hour. Então a BeSmart 
dava a cerveja, comprava as coisas, tinha banda no prédio. Então as oportunidades que eu tive e que 
vivenciei, estimulavam ali o convívio entre todos. E então nesse sentido eu acho legal.” 

 

Luiza teve uma experiência diferente. Apesar de participar dos eventos sociais da 

BemStar, ela percebia que era excluída de alguns grupos de conversa formados por homens. E 

entende que, dessa forma, perdia a oportunidade de obter informações privilegiadas. Ela 

acredita que trabalhando mais, consegue compensar essa desvantagem.  

 

“Bom, eu não bebo cerveja, então para mim é pior ainda ir para happy hour, porque eu fico lá, às vezes 
fico meio deslocada. Então sempre vou para marcar presença, fico um pouquinho, mas não fico até muito 
tarde. Mas isso não acontecia com tanta frequência na BemStar, antes da pandemia. Então os happy 
hours a gente conseguia até se inserir bem. Agora teve uma situação de um churrasco recente que eu fui 
e que realmente os homens faziam uma rodinha ali... os homens fazem um clubinho e começam a 
conversar de trabalho e eu não consigo me inserir... Então começa pelas brincadeiras meio, sabe, aquela 
como quem não quer nada e depois começa a conversar sobre alguns assuntos de trabalho. Poxa, não 
estou ali, às vezes é alguma coisa interessante, alguma coisa que vai acontecer, mas eu não estou ali no 
meio. Então isso realmente acontece e aí a gente tenta contornar de outras formas. Assim, para mim essa 
outra forma é o que? Trabalhar mais.” 
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Amanda afirma que perde oportunidades de crescimento porque não consegue participar 

das atividades sociais da empresa, porque precisa cuidar dos filhos. 

 

“Tem essa questão de inovação, de projetos adicionais, o que você pode fazer para mudar o mundo. O 
que você está fazendo para impactar outras áreas que não a sua? Isso também te faz investir nisso. Você 
precisa investir tempo, você precisa aprender de outras coisas, você precisa investir não só no seu grow, 
mas para fazer networking, para conhecer. Você precisa fazer aula de yoga, você precisa fazer meditação 
ao meio-dia. Você tem que participar dos campeonatos de pingue-pongue. Tem a possibilidade de você 
jogar os Playstations. Que é aí onde as coisas realmente acontecem. Mais uma vez, para mim, eu preferia 
sair às seis horas do escritório para jantar com a minha família do que estar jogando pingue-pongue.” 

 

As redes de relacionamentos formais são fundamentais para o avanço da carreira. No 

entanto, a maioria das startups que participou da pesquisa não possui programas formais que 

ajudam na construção dessa rede (por exemplo, mentoria, coaching ou shadow).  

As entrevistadas reconheceram a importância dessa rede formal, para acesso a pessoas 

com influências na organização e para que consigam sponsors que apoiem o avanço de suas 

carreiras. Diante disso, elas buscam a construção dessa rede por conta própria. Mariana conta 

como escolheu seu mentor. 

 

“Tudo informal, mas assim quando entrei, já procurei um cara que eu admirava e que é um dos VP’s 
que admiro o trabalho, a forma de pensar e que eu acho que era uma pessoa que eu gostaria de ter me 
aconselhando, sabe? Porque acho que tem muito disso também, fui atrás dele, informalmente. Então 
mandei um e-mail, falei: ‘olha, eu gostaria de ter reuniões de mentoria com você’. E aí ele marcou 
comigo. Aí quando eu comecei as sessões com ele, fui entender que ele faz isso com outras pessoas dentro 
da empresa, mas informal.” 

 

Renata acrescenta que ela também busca aprendizado de outras áreas por meio dessa 

rede. 

 

“Eu gosto de ter umas pessoas-chaves para trocar umas ideias. Eu fiz isso. Eu já tive isso em outras 
empresas e acho que isso é bacana, até para você entender. Lógico que você tem um reporte, mas, às 
vezes, você precisa fazer. Depois que eu passei a ter contato com o Joaquim, direto, ele é presidente de 
uma empresa, não é? Então está muito ocupado, nem sempre dá para ter uma troca mais informal no dia 
a dia. Então é muito bom fazer esse networking... Às vezes, eu preciso trocar uma ideia aqui e quero 
bater um papo, beleza. Mas tem que ser objetivo. Não tem como ter só um canal de report, contar só com 
aquele reporte para você entender, participar e até para crescer. Uma coisa que é legal é que a gente 
cresce com os pares. Não é só o meu chefe que vai me promover. Quem vai me promover é todo mundo.” 

 

4.1.4.2 Old Boys Club 

 

As relações entre os homens, no trabalho, são diferentes, em comparação às relações 

entre as mulheres. Os homens desenvolvem laços difíceis de serem rompidos e possuem uma 
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forte solidariedade. Essa relação entre os homens é conhecida como old boys club (Seo et al., 

2017). O old boys club dificulta o avanço das mulheres para ocupar cargos da alta liderança.  

Essa relação entre homens é observada nas sturtps desta pesquisa e o termo old boys 

club surgiu espontaneamente durante as entrevistas.  

Mariana conta que os líderes de sua startup possuem laços anteriores à sua fundação. 

 

“A minha experiência na área de marketing era muito mais relevante do que a experiência do cara que 
estava responsável pelo marketing global. Do ponto de vista de construção de marca, de conhecimento 
de mensagem, de tudo que era mais importante para a BemStar naquela época. Só que o cara que era 
marketing global, a gente brincava que a BemStar tinha tipos boys club, sabe? Então tipo todos os 
meninos, que eram meninos porque todos eles têm a minha idade ou um pouco menos, inclusive o Sergio, 
eles são super jovens, então eram todos os meninos que tipo se conheciam, porque startup tem muito 
disso... Então acaba que muitas das pessoas que trabalham são conhecidos fora da esfera profissional. 
Fizeram MBA juntos, moraram juntos não sei onde, trabalharam juntos muitos anos ou estudaram na 
faculdade. E esse elo é muito difícil de quebrar. E para uma pessoa conseguir eliminar esse viés numa 
relação profissional é quase impossível...E as pessoas falavam, ‘poxa, você vai assumir o lugar dele? 
você que vai virar global marketing não sei o que’. E eu imaginava que talvez eu poderia, mas nunca 
aconteceu e nunca acontecerá, sabe? Por causa dessa coisa desse elo que existe de confiança que se 
estabeleceu entre eles, e entre eles homens, sabe? É uma coisa muito de meninos mesmo, sabe?” 

  

Luciana percebe que esse elo é construído em eventos da empresa em que as mulheres 

não são inseridas, e que não há nada semelhante para as mulheres. 

 

“Por exemplo, tinha time de futebol dos meninos do escritório e eles viajavam. Teve um que chegou a 
jogar em Marrocos, jogou fora do Brasil. Porque existia o campeonato de futsal entre todos os escritórios 
e quem fosse o vencedor ia. E esse cara foi, e eu sempre falei assim: ‘eu também quero, eu jogo futsal, 
eu jogo handebol, eu jogo vôlei’. E não tinha nada para as mulheres. Eu ficava assim: ‘gente, como é 
que pode ser isso’... Nos happy hours existiam clientes que eram muito masculinos, por exemplo. Eles 
montavam os grupinhos e iam bater papo, contar piada, eu ficava assim: ‘cara estou ficando excluída 
disso aqui’. Você sente e começa a ver os laços... um a puxar o outro. Olha esse aqui é amigo do fulano, 
está aparecendo junto ali. E a mulher não tinha esse clube da Luluzinha, fortificado desse jeito para 
puxar uma à outra também. Tanto que não tinha ninguém no topo que fosse mulher.” 

 

Amanda usou uma metáfora sobre a liderança de homens e mulheres que ilustra essa 

dinâmica em que a mulher não consegue se inserir. 

 

“Se fosse um animal, acho que o homem seria um gorila e a mulher uma girafa. Porque ela fica ali... só 
observando do alto. Porque a gente vê, a gente entende, a gente consegue entender o movimento, a gente 
só não consegue estar lá, na festa, pulando de galho em galho, entendeu? A gente está ali vendo... as 
coisas acontecem. E não é que você perde as coisas porque acontecem por trás. Pelo menos para mim, 
poucas surpresas eu tive. Você vê a dinâmica, né? É que você, realmente não consegue participar da 
forma como deveria. Então, enfim... você entende a dinâmica. O gorila está lá, né? Participando de 
todas.”  

 

Clara cita o desafio em dar mais responsabilidade para a melhor funcionária da startup 

porque seu fundador não consegue mudar a equipe de um líder de sua organização. 
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“Eu vou te contar outro desafio que eu tenho. A Luciana é nossa melhor funcionária, a mulher é um 
touro, ela trabalha muito, ela entrega tudo, e ela realmente está fazendo um bom trabalho. Eu quero 
colocar o Cassio para outra função porque ele também não consegue demitir o Cassio, ele é ótimo, não 
merece ser demitido não, mas ele não consegue nem dizer para o Cassio: ‘você perdeu a sua posição 
para a Luciana e agora você vai fazer outra coisa’. Eu quero dar outra posição para o Cassio e quero 
que o time dele se reporte para a Luciana. Como é que a gente vai comunicar isso?” 

 

4.2.2 Influências entre as barreiras 

  

Após as análises individuais das barreiras invisíveis, a pesquisa identificou por meio 

dos dados empíricos, uma relação entre as barreiras invisíveis. A Figura 1 ilustra essas relações 

que evidenciam mecanismos implícitos que impactam o avanço da mulher nas startups.  

 

Figura 1 - Influência entre barreiras 

 

Fonte: Elaborado pela autora e orientador. 

 

O entendimento desses mecanismos intrínsecos contribui para demonstrar que ações 

conjuntas podem trazer resultados mais eficientes para que a mulher consiga ultrapassar essas 

barreiras invisíveis do Teto de Vidro. 
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A. A influência do papel social sobre o status social e estereótipos de gênero 

  

Os papéis com base em sexo estabeleceram historicamente divisões sociais entre 

homens e mulheres. Segundo Powell (2014) pesquisas demonstram que o status social das 

mulheres são inferiores ao dos homens.  

A sociedade patriarcal estabeleceu trabalhos para os homens, pelos homens, 

contribuindo para estereótipos de gêneros e vieses de discriminação em relação à mulher no 

ambiente de trabalho. Nessa divisão, as mulheres ficaram responsáveis pelas funções 

domésticas, enquanto os homens ficaram responsáveis por prover financeiramente a família por 

meio de seu trabalho (Sidhu et al., 2020).  

Essa contextualização é importante para o entendimento de como as estruturas sociais 

produzem expectativas em relação a comportamentos de gênero, e como essas expectativas de 

comportamentos de gêneros são reproduzidas nas organizações.   

A predominância da cultura masculina nas organizações influencia a relação de poder 

entre homens e mulheres no local de trabalho. Essa cultura e influência de relação de poderes 

são observadas nas startups, mesmo sendo empresas contemporâneas e criadas com um novo 

modelo de organização. 

Clara relata que foi demitida de uma multinacional após o nascimento de sua filha. Na 

época justificaram redução do quadro de funcionários, porém, posteriormente, descobriu que o 

real motivo era a preocupação de ela sair novamente de licença maternidade para um possível 

segundo filho. 

 

“Tive a minha filha e voltei a trabalhar e aí aconteceu um episódio que eu nunca valorizei muito, que foi 
o seguinte: eu voltei para o trabalho com todas as minhas metas batidas e foi quando fui demitida... fui 
demitida... Quando saí de licença-maternidade deixei algumas RFPs encaminhadas e quando voltei, elas 
ainda estavam acontecendo. Então foi o tempo de terminar, elas aconteceram e eu vender. Então, eu fui 
demitida quatro meses depois que eu voltei da minha licença-maternidade, eu voltei da licença em março, 
eles me demitiram em junho. Disseram: ‘O time está muito grande, a gente vai fazer uma reestruturação 
etc.’. Poxa, a minha meta estava batida, nem de todo mundo estava, eu tinha ganhado o prêmio, tinha 
ganhado um iPad porque tinha vendido uma coisa diferente lá... Depois eu vim saber, muito tempo 
depois, que eu tinha um chefe direto que foi demitido logo depois também. Primeiro ele foi reposicionado, 
depois foi demitido, porque se recusou a me demitir. O cara que deu a ordem para me demitir disse: ’a 
Clara é muito nova, ela acabou de ter filho, ela vai ter o segundo’.” 

 

Amanda, responsável primária pelos cuidados com os filhos, não conseguiu se dedicar 

à carreira como seu marido. Atualmente, ele é o principal provedor financeiro da família. Diante 

disso, ela entende que as atividades domésticas precisam continuar sob sua responsabilidade, 

embora ela não acredite que sua carreira tenha menos importância que a dele. 
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“Eu acho que tem uma questão também, pelo menos do meu lado. Por exemplo, Leonardo, meu marido, 
ganha muito mais do que eu. No meu caso, ainda tem essa questão: ‘deixa eu absorver mais da nossa 
vida como família, porque ele ganha mais do que eu’. Eu faço cálculo, é melhor eu ir ao supermercado 
do que ele. E aí acaba que você abre mão de coisas que, na teoria, isso não deveria acontecer. Porque o 
meu trabalho para mim, é tão importante quanto o trabalho dele é para ele. Eu já tive discussões com as 
minhas amigas exatamente sobre isso, e todo mundo meio que segue nessa linha, porque tem a questão 
do valor do meu trabalho que não é financeiro. Mas eu não posso assumir.” 

 

Renata comenta que os homens podem, eventualmente, ser privilegiados porque ainda 

são percebidos como os provedores financeiros pela sociedade. 

 

“Me chamaram para trabalhar de analista freelance em home office e acabei ficando lá por mais de um 
ano. Vim para minha cidade-natal e ainda fiquei prestando serviço a essa empresa. Eu via, nessa época, 
eles dando oportunidades para homens que eram casados, pais de família. Porque o cara era casado, 
pai de família e tinha que trabalhar. ‘Mas ele é bom?’, ‘não, não é se ele é bom, coitado... cara é casado, 
pai de família! Contrata ele. Arruma uma vaga para ele. Indica-o para não sei onde’. O cara, às vezes, 
não é competente, mas ele... sei lá... é chefe de família, merecedor... Em casa também, viu? Vou te falar, 
a gente tem esse conflito em casa também. Você que também tem um par aí que trabalhe de igual para 
igual, de repente você fala: ‘pô, ele está fazendo muito menos e deu certo ali para ele, né? E eu estou 
aqui ralando.’ Eu tento evitar esse tipo de comparação dentro de casa, mas eu já senti mais ressentimento 
até dentro de casa pelas oportunidades que ele teve e eu não tive.” 

 

Samanta compartilha uma situação em que mesmo tendo mais conhecimento sobre um 

tema, seu chefe pediu que um par seu opinasse sobre seu trabalho. 

 

“Por exemplo, eu fui fazer uma apresentação para o João outro dia, aí ele virou para um par meu, um 
homem, e falou: ‘qual a sua opinião sobre essa apresentação da Samanta?’. Que nem conhece da minha 
unidade de negócio. Aí a pessoa começou a falar, e eu falei: ‘ok, respeito, mas o que você conhece desse 
negócio?’; ele falou: ‘nada, eu nunca trabalhei com essa unidade de negócio’; eu falei: ‘eu não entendi, 
João’; ele: ‘eu queria outra opinião’. Então, eu vejo que ele questiona muito as mulheres em geral, os 
homens sempre estão ótimos, são experientes.”  

 

Vania comenta sobre uma reunião de avaliação do time na qual era a única mulher. Ao 

questionar uma decisão, foi cortada pelo chefe, não recebeu apoio de nenhum de seus pares e 

saiu frustrada, porque saiu sem que seu questionamento fosse considerado durante a reunião.  

 

“Olha, ontem na avaliação só tinha eu de mulher, de novo, eu saí de lá insatisfeita na hora da reunião. 
Eu tentei questionar, aí meu chefe, meu chefe é um pouco machista, me cortou. Ele falou, ‘aí Vania, 
depois a gente discute offline,’ eu falei, ‘está bom, depois a gente discute offline,’ porque aquela era a 
hora para discutir. Enfim, os meus pares, ‘não, está tudo bem, está tudo bem’.” 

 

B. A influência do papel social e estereótipos de gênero sobre as redes de relacionamentos 

  

A responsabilidade primária com tarefas domésticas, principalmente com os cuidados 

da família, reduz o tempo disponível das mulheres para construção de redes de relacionamentos. 
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E com esse acesso às redes corporativas reduzido, as mulheres ficam ainda mais distantes das 

pessoas influentes nas organizações.  

Adicionalmente, as mulheres que buscam construir redes de relacionamento nas 

organizações, enfrentam dificuldades, bem como, percebem a existência de tratamento 

diferenciado entre homens e mulheres, que podem caracterizar discriminação de gêneros na 

percepção das mulheres. 

Amanda fala sobre sua dificuldade em administrar o trabalho e a responsabilidade de 

cuidar dos filhos. Além disso, se sentiu prejudicada na carreira por não conseguir participar de 

eventos e viagens de negócios. 

 

“Eu tinha que ficar na minha casa, eu tinha dois bebês, duas fraldas. Minha mãe e meu pai trabalham, 
não tinha apoio. Eu tinha que ficar em casa. Eles me fizeram viajar algumas vezes. Nos dois primeiros 
anos eu consegui não ir viajar, só que não viajar é você abrir mão de estar em reuniões, em projetos, 
treinamentos... Demorava dois dias para chegar lá. A primeira vez que eu viajei, eu lembro que eu deixei 
os dois durante quinze dias. Porque era o mínimo para você viajar a trabalho fora. Por conta dessas 
questões pessoais, eu perdi várias oportunidades. O foco, na verdade, estava 50% em cada lado. 
Enquanto isso, os meus pares estavam em outro momento de vida, então, eles estavam lá. Às vezes, você 
olha e fala assim: ‘eu tenho certeza de que o meu trabalho é melhor do que o desse cara, por que ele está 
lá e eu não?’. Por N coisas. Da forma como ele fazia o networking, da forma que ele navegava, da forma 
que ele estava presente, da forma que ele viajava... e eu tinha outra realidade de vida. Eu acho que isso 
me impactou muito.” 
 

 O happy hour é um evento comum de relacionamento e a maioria das mulheres concorda 

que é muito difícil participar quando precisam cuidar de seus filhos. 

 

“Primeiro que a nossa agenda é muito mais forte. Agora a pandemia, é uma exceção, mas tirando a 
pandemia, quantas mulheres durante a semana fica participando happy hour? Pouquíssimas, porque tem 
que cuidar do filho. O marido está no happy hour e ela tem que ir para a casa fazer com que continue 
funcionando... Hoje eu consigo ir ao happy hour com o pessoal. Se eu tivesse filho pequeno eu não iria... 
hoje minhas filhas são totalmente independentes, então isso, de alguma forma, ajuda. Quem é muito 
prejudicado nisso é a mulher, né, porque o homem não vai deixar de fazer o happy hour dele, fazer o 
networking, manter o networking. Quantas vezes eu deixei de ir em eventos sociais porque eu tinha 
minhas obrigações como mãe, como mulher, e realmente não fiz? E isso faz total diferença (Samanta).” 

 

Amanda acredita que os homens conseguem bons sponsors por meio das conexões 

desenvolvidas nessas atividades de socialização. 

 

“As boas profissionais mulheres ainda acreditam que só trabalhando muito duro e estar comprometida 
com o trabalho é o suficiente para ser reconhecida. Só que isso não é uma verdade. Tem um report 
falando um pouco sobre sponsorship, que é diferente de mentoria, né? Então, quem é o seu sponsor 
internamente da organização e como que ele vai te ajudar a alcançar novos desafios? E desde então a 
gente tem trabalhado aqui internamente, em tentar entender como é que a gente acha sponsors... e 
mentores! Nem mentores a gente consegue encontrar. Aí eu falei com o meu VP: ‘e aí, quem você acha 
que seria um bom mentor para mim?’. Ele: ‘eu não sei. Posso pesquisar e depois te informo?’. E não 
voltou até hoje... Acho que nenhuma mulher da nossa equipe tem mentor ou sponsor. Os homens têm. Os 
homens têm, mas os homens têm por que foram no vôlei, no futebol... e a gente está fazendo uma rodada 
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de conversa com várias executivas da FindMe, para entender por que é tão difícil para a gente conseguir 
um sponsor, né? E a gente já teve algumas respostas como, desconforto dos homens com as mulheres, de 
ser invisível ou de falar. O fato é que o networking, essa relação no futebol, vôlei, pebolim, é superforte 
dentro da empresa. Quem não faz isso, acaba perdendo algumas oportunidades. Tem que trabalhar mais 
para tentar cavar oportunidades semelhantes.” 

 

Já Samanta relata que, apesar de ter conseguido um bom mentor, teve dificuldades em 

conseguir a agenda para se reunir com esse executivo. No entanto, um par, homem, em mentoria 

com o mesmo executivo, não tinha a mesma dificuldade. Esse evento demonstra que não há o 

mesmo tratamento para construção de redes de relacionamento, podendo ser percebido, 

inclusive, como discriminação de gêneros. 

 

“Teve uma vez que eu consegui um mentor superbom. Mas eu não tive mentor, porque ele aceitou só 
porque eu tive uma conversa com ele. E aí nunca mais ele tinha agenda. Aí eu conheci um rapaz que 
também era mentorizado por ele e a sua sessão sempre era mantida. Então, é melhor você pegar um 
mentor que não seja tão executivo, mas que realmente faça o papel de mentorização. Do que um que é 
só para falar que tem tantos mentees só que, não faz mentorização nenhuma.” 
 

 E Clara compartilha a percepção em relação a mulher que consegue participar de 

eventos sociais. São vieses discriminatórios sobre comportamentos estereotipados de gêneros 

não esperados. 

 

“A Luciana sempre se relacionou muito bem com a empresa como um todo e ela terminou abrindo muitas 
portas para as outras mulheres na empresa, mas porque era aquela que ia para as festas, bebia, dormia 
aqui de madrugada se fosse o pós... sem nunca perder a feminilidade dela, mas, muitas vezes falavam 
assim: ‘cuidado a Luciana, você é casado, vai perder o casamento, não sei o que, tal, tal, tal’. Sabe? 
Esse tipo de coisa?”  

 

Nessa pesquisa não foram encontradas evidências empíricas que indicassem uma 

influência direta de status social sobre redes de relacionamentos. No entanto, ela é mediada por 

estereótipos de gênero por causa da influência da relação de poder entre homens e mulheres 

que geram expectativas de comportamentos. 

 

C. A influência das redes de relacionamentos sobre o old boys club 

 

Como visto anteriormente, a mulher tem uma participação reduzida nas redes de 

relacionamentos em relação aos homens. Assim como, enfrentam dificuldades em construir 

redes de relacionamento nas organizações que apoiem seu avanço na empresa. Sobre esse 

aspecto, aumenta o desafio de alcançar o equilíbrio da participação da mulher no topo das 

organizações contribuindo para a manutenção do status quo do old boys club.   
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Luciana sente-se desconfortável quando percebe que só há homens nos cargos 

superiores, ao se questionar sobre como está sendo avaliada por eles. Principalmente, quando 

percebe viés machista em seus comportamentos durante reuniões de trabalho. 

 

“O que eu sinto é que existe uma proximidade, por exemplo, quando a gente vai para um comitê e se 
você olha para cima... você está reportando para, majoritariamente, homens. Eu fico, inclusive, 
pensando assim, quais questionamentos eles estão fazendo, por exemplo, do meu trabalho. Eles são 
homens, eles estão me avaliando, mas eles são, inclusive, mais próximos entre si, diretor, co-presidente, 
e também um diretor que você vê falando várias frases machistas, várias brincadeiras. E eles começam 
a entrar na onda das brincadeiras. E eu com o microfone mudo e falando assim: ‘beleza, quando parar 
a palhaçada eu vou ter minha vez de falar’. E ficam nas piadinhas machistas etc. E aí você se sente 
assim: ‘opa tem um networking que eu não vou entrar, que eu não achei graça na palhaçada, por que eu 
tenho que rir?’. Isso é intimidador, eu me sinto mais intimidada, quando eu estou em comitê, mas é um 
específico.” 

 

Maria compartilha sua percepção de que as conexões com líderes influentes, 

influenciaram para que seus pares homens com menos competências, evoluíssem em suas 

carreiras. 

 

“Quando era arquiteto como eu, e eu estava buscando uma ascensão, ele não tinha experiência em gestão 
nenhuma antes... zero! E teve oportunidades antes de mim, entendeu? Eu brinco: o grupo do Bolinha. 
Mas estava lá, ali perto dos líderes...  ouvindo. E hoje é um dos heads da empresa, inclusive.” 

 

D. A influência do status social, estereótipos de gênero e old boys club sobre estilo de 

liderança 

  

A influência dessas três barreiras sobre o estilo de liderança contribui para o 

entendimento sobre a baixa participação da mulher no topo das empresas, apesar da semelhança 

dos estilos de liderança entre homens e mulheres.    

A dominância dos homens no topo das startups favorece a perpetuação da cultura 

patriarcal nas organizações. Uma cultura que estabelece papéis de trabalho baseados em gênero, 

que influenciam na percepção de que atributos e comportamentos estereotipados como 

masculinos são mais eficazes para liderar uma empresa. Além de contribuir, também, com a 

manutenção da diferença do status social entre homens e mulheres e a influência da relação de 

poder no ambiente de trabalho.  

 Esta pesquisa observa a predominância de homens na liderança das startups, 

influenciando a imagem que as mulheres possuem sobre os atributos necessários para liderar a 

empresa.  
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Observa-se, também, mecanismos que diminuem a influência das mulheres, 

dificultando que elas exponham suas ideias, se insiram em conversas importantes e que 

demonstrem suas habilidades e competências. Por outro lado, quando a mulher apresenta 

comportamentos mais enfáticos para conseguir se expressar, recebe avaliações negativas.  

Esses mecanismos promovem vieses de gênero em relação às habilidades, atributos e 

competência da mulher para liderar. 

Luciana interpreta o perfil colaborativo dos homens, como uma forma de impor suas 

ideias e opiniões, ignorando as habilidades e competências das mulheres. 

 
“O perfil colaborativo dos líderes homens me atrapalha demais, totalmente. Não está me ajudando em 
nada... Não preciso de ninguém para me ajudar no que eu sei fazer não. Até porque, isso não é um ajudar: 
‘olha eu sou superintendente, então vou usar meu poder para te ajudar’. Você entende isso e isso para 
eu poder liderar, não é uma ajuda. ‘Vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te explicar, eu já fui professor’, 
no fundo é o mansplaining puro, não é o auxiliar, é ensinar a fazer o seu trabalho.” 

 

Luciana ainda compartilha que sua líder se sentia intimidada pela postura de seus pares 

e superiores, fazendo com que ela recuasse em suas posições, mesmo estando correta. 

 
“Por exemplo, a minha antiga líder aqui, eu a vi extremamente com medo de encarar a alta 
administração e defender um ponto que nossa área estava certa. E eu via homens de outras áreas fazendo 
besteira e falando ‘é assim fulano’, gritando com o presidente, gritando com o vice. E eu falava: ‘como 
que pode?’. Você olha para o cara, você vê que ele está extremamente errado e ela extremamente certa. 
Mas você vê uma questão do medo de se expor. Não sei se é medo de demorar mais tempo para tomar 
decisão, na verdade acho que é medo de se expor, de assumir um risco. Então a gente é muito mais 
assertiva por isso. Eu calculo mais e o homem foi mais ensinado a simplesmente jogar e falar: ‘é isso e 
pronto, eu bato no peito e eu vou’.”  

 

Por outro lado, Vania recebeu um feedback negativo quando apresentou 

comportamentos mais enfáticos para conseguir se expressar durante reuniões no trabalho. Na 

época ela acreditou que era um comportamento que precisava ser corrigido. Hoje, ela entende 

que era a forma encontrada para conseguir se posicionar, porém, por não ser um comportamento 

esperado, era mal percebido pelos homens. 

 
“Às vezes eu acho que para não me intimidar, eu levantava o tom de voz. Em algumas vezes, eu era mais 
dura. Coisas que depois eu lembro, tinha reuniões, na minha empresa anterior, que só tinham homens e 
eu. E uma vez eu lembro que eu estava tentando falar... tentando falar, e eu não conseguia, não conseguia 
falar, e os caras me interrompendo, os caras me interrompendo... aí tive que levantar o tom de voz. E 
depois recebi um feedback de que eu tinha levantado o tom de voz. E nessa época eu não reparei, eu 
achei que eu estava errada... eu fui fazer terapia porque eu estava levantando o tom de voz. Só depois 
que você vai reparar, sabe? Falava, ‘não, meu... eu levantava o tom de voz e eu era um pouco mais 
agressiva, ou direta... nem era agressiva, porque era uma forma de defesa’.” 
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Discordar de seus pares homens, também pode ser avaliado de forma negativa, segundo 

Luiza. 

 
“Então realmente o homem ser agressivo ok, mas a mulher, quando quer realmente ser um pouco mais 
enfática, não é vista da mesma forma que um homem. E é quando quer definir uma posição, deixar uma 
posição bem registrada, sabe? Isso eu percebo... Por exemplo, quando eu tenho uma opinião forte em 
alguma reunião. Um caso recente, uma reunião só com homens e aí eu fui contra uma decisão de uma 
das pessoas, que um dos homens queria tomar. E aí, por isso, eu fui muito enfática, quando a mulher é 
mais enfática e quer realmente marcar a posição dela, deixar muito clara, eu acho que a gente é vista, 
às vezes, como autoritária, sabe? Enquanto o homem pode falar e xingar ali, falar algum palavrão da 
forma dele e não é visto dessa forma. Então isso eu sinto algumas vezes, sabe?” 
E Luiza ainda afirma que precisa compensar a falta de escuta e excesso de interrupções, 

se capacitando e trabalhando mais. 

 

“Eu não acho que eu tive dificuldade de ascender nas posições, mas eu acho que é mais difícil para a 
gente mostrar o nosso trabalho, então essa é que é a dificuldade. Então, realmente, vender o nosso 
trabalho perante o ambiente que talvez seja muito mais masculino, né? De fazer a nossa opinião ser 
escutada. Eu vejo muita situação em reunião que a gente é interrompida. Então são essas as maiores 
dificuldades. Então minha carreira assim, eu acho que eu estudei muito, foquei muito em capacitação 
justamente para não sofrer tanto com essa questão, entende? Então acho que eu me esforço e trabalho o 
dobro para ter a mesma similaridade de oportunidade.” 

 

4.2.3 Ações positivas e reflexos nas startups 

 

 Conforme demonstrado na subseção anterior, as barreiras se relacionam criando 

mecanismos implícitos que impedem o avanço das mulheres nas organizações. Esses 

mecanismos permeiam barreiras estruturais, comportamentais e relacionais. O entendimento 

desses mecanismos é importante para criar condições favoráveis para que a mulher avance nas 

startups. 

 As entrevistas forneceram dados relevantes para identificar ações que influenciam, 

positivamente, a carreira da mulher para que ela alcance níveis de liderança mais altos e de 

maior poder. Dessa forma, esta pesquisa busca contribuir para que haja um equilíbrio maior 

entre os gêneros nas lideranças e o poder das startups. 

 Essa reflexão é importante porque a pesquisa empírica identificou que as startups que 

possuem equilíbrio de gênero na liderança, possuem um ambiente mais propício para a 

inovação, por meio de interações entre indivíduos e equipes proporcionando maior 

compartilhamento de conhecimentos e experiências. Ou seja, o ambiente propício para 

organizações em crescimento que precisam criar processos, produtos e gerar valor para seus 

clientes.  

 A Figura 2, a seguir, representa essas ações positivas e seus reflexos nas startups.  



78 
 

 

Figura 2 - Ações positivas e reflexos nas startups 

 

Fonte: Elaborado pela autora e orientador. 

  

Nas próximas subseções, são apresentadas as evidências empíricas que demonstram 

como essas três práticas podem influenciar, positivamente, para um ambiente de colaboração 

nas startups, por meio da inclusão da mulher nas altas lideranças, e, dessa forma, aumentar a 

performance de inovação dessas organizações. 

 

4.2.3.1 Programas formais de mentoria 

  

A maioria das startups que participou desta pesquisa não possui programas formais de 

mentoria. Além disso, algumas entrevistadas relataram a dificuldade em encontrar mentores 

com influência em suas organizações.  

As entrevistadas reconhecem a importância de ter esse sponsor para suportar suas 

carreiras por meio de aconselhamentos, trocas de experiências e apoio para possíveis 

movimentações dentro da organização. Um mentor influente também pode facilitar a 

construção de redes de relacionamentos corporativos.  

Adicionalmente, por meio do acesso legítimo às redes de influências da organização, as 

mulheres terão suporte para aumentar o equilíbrio de poder entre gêneros.  

Samanta considera que teve sorte porque teve um bom mentor na primeira empresa em que 

trabalhou. Era uma multinacional com um programa formal de mentoria. Esse mentor se 

transformou em sponsor de sua carreira e foi por meio dele que ela ingressou na FindMe. “Eu 
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tive a sorte por ter o Mauro como meu mentor na minha primeira empresa. Acho que depois 

disso, criei uma conexão com ele, que atualmente é boa. Depois de anos, a gente voltou a 

trabalhar juntos.” 

 

Vania comenta que conseguiu um bom mentor na BemStar. Porém, foi um movimento 

pessoal dela. No entanto, ela acredita que se houvesse um programa formal de mentoria, mais 

mulheres teriam acesso à rede de influência da empresa. 

 

“Eu fui bem aceita por ele. Pelo que eu escutei, ele tem mais homens fazendo... eu acho, se não me 
engano, sou a única mulher. Eu acho que se fosse um processo formal, talvez se igualaria. Então, por 
que, por exemplo, por que é que eu estou lá? Porque eu fui lá, ‘oi Fernando, vamos falar comigo? Vamos 
fazer uma mentoria comigo?’. Mas se você tem um processo formal talvez igualasse um pouco mais isso.” 

 

 Mesmo não tendo um programa de mentoria formal na Storm, Clara busca fazer esse 

trabalho, orientando uma de suas profissionais.  

 

“Eu chamei a Luciana e fiz uma sessão de terapia, literalmente, entre ela e o Machado (o fundador), 
porque eles começaram a viver em pé de guerra. Até que uma hora, eu disse: ‘Luciana, é difícil o que eu 
vou dizer, mas uma líder mulher tem várias formas de conseguir o que quer, e a gente precisa mudar a 
Storm. E sozinha não consigo, eu preciso que você venha junto, que a gente faça um movimento de 
mudança para que isso que a gente está passando agora aqui, não aconteça no futuro, não é?’”  

 

É importante garantir que as mulheres tenham acesso a redes de relacionamentos 

influentes na organização, e que haja continuidade e frequência nas interações dessas redes. É 

importante também que não haja diferenciação entre homens e mulheres nessa relação entre os 

profissionais e seus mentores.  

 Raquel compartilha que o programa de mentoria surgiu por meio da sugestão das 

funcionárias.  

 

“Ele é um programa de mentorização grande. Dentro de um grupo que temos chamado women's network 
surgiu essa ideia, trazida pelos funcionários. A gente fez um piloto e foi muito legal. A gente voluntariou 
executivas e executivos a mentorizarem meninas que queriam construir essa jornada. Elas se inscreveram 
e a gente fez o primeiro ciclo de conclusão de dois trimestres de trabalho com elas. Foi um programa 
muito legal. A gente tem programas, tem trilhas, tem um caminho que está sendo ainda desenvolvido, 
mas tem.” 

 

 Essa prática pode abrir novas oportunidades, novas conexões e orientações sobre a 

carreira, assim como, apoiar as mulheres na construção de suas redes de relacionamentos, 

minimizando os impactos por não participar ou se inserir em eventos sociais.  
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“Porque o networking do homem é o happy hour. Então ele não precisa muito ir atrás de um networking 
formal. Mas a gente tem que suprir esse happy hour, a cervejinha e o futebol. Porque a gente não 
consegue participar tanto. E com o networking mais formal, a gente tem que ir atrás (Luiza).” 

 

4.3.2.2 Diversidade na liderança 

 

 Antes de iniciar este tópico, é importante ressaltar que toda diversidade na liderança é 

importante. A diversidade traz benefícios tanto para as organizações, como para a sociedade. 

No entanto, como o objetivo deste estudo é analisar as barreiras que influenciam o avanço da 

carreira das mulheres, este tópico vai abordar apenas a diversidade de gêneros. 

  Ao entrevistar mulheres que trabalham em startups, nas quais há equilíbrio de gêneros 

na alta liderança, observa-se que essa representatividade influencia na percepção de que as 

características e habilidades são valorizadas, independente do gênero.  

Raquel usa um filme para ilustrar o que as mulheres fazem quando trabalham num ambiente 

dominado por homens.  

 

“Tem um filme, não sei se você já viu, que é uma curta estória, mas é a coisa mais linda. É a estória de 
uma bolinha rosa de pelo, de tricô. É um novelinho de tricô que chega em uma organização que todo 
mundo é quadrado, de terno, e que faz aquelas piadas machistas no bebedouro. E que saem para jantar 
juntos e que ela não conseguia muito se encaixar. Aí ela tem uma ideia. Ela vai ao banheiro, ela era um 
novelo, ela se tricota como eles e fica quadrada. E ela começa a participar de tudo, até das piadas. Eles 
começam a estranhar, mas vão pensando, ‘legal, ela está falando a nossa língua’. Ela entra naquele 
mundo... Um dia chega outro novelo e ela vê o quanto ela se distanciou de quem ela era..., mas eu acho 
que é um pouco disso. Eu fui muito longe não sendo quem eu era, querendo me inserir em uma forma 
que não era a minha, e por total adaptabilidade. A gente vai se virando. E em parte, nasci assim, precisei 
me virar a vida inteira, a gente vai se adaptando. Mas isso é quem a gente é, realmente? Eu acho que 
chegou o momento em que eu vi que eu tinha características que, sim, são da mulher e que eu precisava 
exercitar, e colocar para fora, e expor, e não ter medo de ser quem eu sou... mesmo eu sendo diferente.” 

 

Michele renunciou a uma carreira de sucesso em uma multinacional porque se sentia 

como no filme ilustrado por Raquel, buscou um lugar onde é permitido ser ela mesma e ressalta 

a importância da representatividade, de um modelo, na organização. 

 

“Você fazer com que os homens sejam de uma maneira que não é esperada, que não é a forma natural 
dele... ou nossa. Fora do natural para a gente cumprir aquilo que se acredita ser o ideal, não é algo que 
eu acredito. Então eu abri mão disso. Eu falei ‘nossa, eu não acredito nisso’, opto por ser feliz... Porque 
assim, realmente, você ter medo é normal, você chorar é normal, você surtar é normal... E eu optei por 
seguir uma carreira onde é confortável ser exatamente quem eu sou. Acho que é aí onde está o meu maior 
valor... A minha líder é uma pessoa que eu admiro, porque ela consegue ter isso, ela faz isso. Agora, se 
eu olho para outras lideranças das grandes empresas... não são mulheres que eu admiro no contexto 
inteiro. Eu olho e falo assim ‘não, não é’. Eu acho que falta modelos. Fazendo analogia, falta 
representatividade, é isso que falta.” 
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Michele também confirma que a liderança feminina proporciona um ambiente favorável 

para que ela possa colocar suas ideias e opiniões, sem a preocupação de ser julgada.  

 

“No caso da minha startup, a liderança, o topo, é uma mulher. E você vê realmente uma preocupação 
de dar voz a todo mundo, e de uma maneira muito igualitária. Nenhuma piada é incentivada, nenhuma 
voz é abafada, então eu sinto mais segurança em ser 100%. Eu não tenho medo de falar, eu não fico 
pensando a forma que eu vou falar, então, esse cuidado eu não tenho hoje. E eu acho que é sim, porque 
é uma empresa adolescente no mercado. Eu acho que isso favorece essa liberdade, esse conforto, porque 
eu me sinto em um lugar confortável. E é uma empresa que começou com um pilar de diversidade formal 
só agora. Olha que coisa, eu vim de uma empresa tradicional que tinha essa questão da diversidade 
muito forte... e a diversidade não era vivida na realidade, para uma empresa que não tinha isso forte, 
mas já era vivida.”  

 

 Outra influência positiva da diversidade na liderança é em relação ao processo de 

recrutamento. As mulheres, quando entrevistadas por homens, passam por situações que 

evidenciam discriminação de gênero, resultado de vieses relacionados ao papel social da 

mulher.  

Samanta compartilha uma pergunta muito comum, feita por homens durante entrevistas 

de emprego, que não tem relação nenhuma a habilidades e competências. 

 

“Uma outra vez também, me perguntaram na entrevista se eu pretendia ter mais filhos. Eu falei: ‘olha, 
não. Já, já eu vou ser avó, porque minhas filhas estão grandes e eu não quero ter mais filhos. É mais 
fácil eu ser avó do que ter filhos’. Para que a pessoa faz essa pergunta na entrevista? Não vai agregar 
nada.” 

 

Raquel é a única mulher na sua unidade de negócios e ela comenta sobre a tendência de 

as pessoas indicarem iguais, e esse processo pode impedir o equilíbrio entre gêneros desde o 

momento do recrutamento. Por isso, é importante ter mecanismos que possam contribuir com 

a inclusão da diversidade. 

 

“Hoje eu sou a única mulher na minha área, continuo sendo... A gente teve uma posição de liderança 
agora, e chegou outro homem... e está tudo bem porque daqui a pouco, os homens vão achar que eles 
também sofrem preconceito... Um dado muito bacana de recrutamento é que a gente tende a indicar 
iguais. E indicação é a maior fonte de bons recursos das organizações. Se você só indica quem é igual a 
você, a chance de você ter uma pessoa diferente é dificílima. Se a organização só tem homens, ela só 
indica homens. E se só tem mulher, talvez eu indique mais mulheres. Por isso que essa busca de forçar 
um pouquinho a diversidade no início, seja por meio de cotas, ou de regulamento, leis, é muito 
importante, porque acho que traz a discussão para a pauta.”  

 

Por fim, Renata afirma que a diversidade, no topo da organização, significa que há 

espaço para o crescimento de diferentes perfis. 

 

“Na liderança, com certeza a diversidade é importante. E eu acho que isso estimula, que vem crescendo 
na base. Porque você vai olhar e vai ver que tem uma diretora de marketing que é assim, tem uma diretora 
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de compliance que é de outro jeito, um diretor de jurídico que é assim e um de operações que é de outro 
jeito. Acho que você consegue se identificar com os diferentes perfis. Estimular diferentes pessoas e aqui, 
precisamos de pessoas de todos os tipos para fazer funcionar. Você não tem um perfil só. Você pode ter 
o inovador, o sonhador, o tomador de risco, mas também tem que ter um executor ali.... Você precisa ter 
um marketing... como é que você transforma isso daqui em uma marca desejada, bacana e tudo mais? 
Então, eu acho que isso foi muito bem montado aqui... de um jeito ou de outro, foi muito bem montado.” 

 

4.3.2.3 Flexibilidade na forma de trabalho 

 

As entrevistadas confirmaram a importância da flexibilidade na forma de trabalho para 

que consigam equilibrar a carreira com as tarefas domésticas, principalmente em relação aos 

cuidados dos filhos.  

Uma política de flexibilização precisa ser praticada por todos na organização, 

independente de gênero. Caso contrário, a flexibilidade pode criar vieses discriminatórios para 

a mulher como, por exemplo, falta de compromisso com a empresa. 

O estudo observou que esses vieses não são percebidos na startup que é liderada por 

uma mulher. Por outro lado, isso não é a realidade nas startups com dominância masculina nas 

altas lideranças.  

Durante a pandemia do Covid-19, a maioria das empresas no Brasil flexibilizou a forma 

de trabalho. A maioria dos funcionários passou a trabalhar em casa, sem impactos na 

produtividade das organizações. Diante disso, as startups devem manter essa flexibilização no 

pós-pandemia para que a mulher não fique com a percepção de que é prejudicada ao tentar 

equilibrar a carreira com as atividades domésticas. 

Joana descreve um momento difícil, em que não conseguia equilibrar trabalho e família, 

e conta como conseguiu solucionar essa crise após um acordo de flexibilização com sua CEO. 

 

“’Eu não quero mais ser diretora, quero voltar a ser executiva de conta. Quero ser demovida’. Eu pedi 
para Carla para ser demovida. Que situação, não é? Aí ela falou: ‘calma. Vamos arrumar uma coisa 
intermediária. O que está te incomodando?’ A gente teve uma conversa muito factual. Eu falei: ‘não 
quero mais viajar. Não quero mais viajar para fora. Não quero ir aos eventos... não quero. Você vai me 
escolher um evento por ano para e ir e eu não quero ir a outro, entendeu? Você pode me liberar dos 
outros’. E ela falou: ‘isso resolveria seu problema?’ e eu falei que resolveria. Porque cada viagem que 
faço, é uma semana que eu fico fora de casa. As viagens que eu faço para Brasília ou Rio, eu vou às seis 
da manhã e volto oito. Entendeu? Agora cada viagem internacional é uma semana fora. Porque é Las 
Vegas, é São Francisco. Não dá. Não tem condições nenhuma. E ela falou: ‘está bem. Então você tem o 
meu compromisso. A gente vai fazer você ir a uma viagem no máximo e eu vou dar um jeito, vou justificar, 
e vou te tirar das outras viagens’. E eu falei: ‘então está bom’. Aí conseguimos gerenciar essa crise.” 

 

Joana acredita que se tivesse tido a oportunidade de ter uma conversa como essa no 

início de sua carreira, ela teria uma carreira mais acelerada. 

 



83 
 

 

“Eu sabia que acelerar ia requerer uma dedicação que ia me tirar ainda mais da maternidade. Então foi 
uma decisão mesmo, muito consciente. Eu acho que a minha primeira empresa percebeu isso, lógico, e 
é por isso que as coisas foram mais lentas. Mas ninguém nunca teve uma conversa comigo do tipo: 
‘Joana, você não tem vontade de ser líder? Por que você não se movimenta nesse sentido?’. Ninguém 
nunca fez isso, entendeu? Porque se alguém tivesse me perguntado, eu ia falar: ‘eu não tenho, porque eu 
acho que se eu virar líder vai ter uma cobrança que vai me tirar ainda mais do convívio com a minha 
filha’, entendeu? Mas se a pessoa tivesse uma conversa como a minha conversa com a Carla, eu teria 
me disponibilizado a avançado muito mais rápido na minha carreira... É como se as pessoas tivessem 
me impedido de viver uma oportunidade. Eu não acho que eu vivi isso, está bem? Eu não vivi isso. Eu 
acho que vivi a falta de sensibilidade de perceberem o que é diferente para mulher e o que é diferente 
para o homem.” 

 

 Nas empresas dominadas por homens no topo da organização, é comum as mulheres 

buscarem oportunidades em outras empresas, procurando equilíbrio entre trabalho e família, e 

crescimento de carreira. Luiza observou esse movimento quando trabalhava numa grande 

consultoria.  

 

“Olhando o estilo de liderança e um foco maior em resultado, na consultoria era muito diferente. Porque 
era bem difícil crescer lá como mulher, apesar do foco em resultado e da meritocracia. Porque realmente 
era uma carreira insustentável para você ter uma família como mulher. Então você não conseguia pelas 
longas horas, hoje eu trabalho muito, mas lá eu trabalhava muito mais. Mas lá, pela pressão ser muito 
grande e por você não ter previsibilidade do controle do seu tempo, era muito mais difícil como mulher, 
trabalhar num lugar desse e ter filho. Talvez você ter que levar um filho numa consulta... assim, eu não 
tinha filho, mas se eu precisasse de uma consulta, era só nas férias que eu conseguia programar alguma 
coisa. Planejar um jantar com amigos durante a semana, sem chance... E lá eu observava muito isso. À 
medida que as mulheres iam crescendo na carreira, começando a ter filhos... nos cargos mais altos de 
liderança, ou os sócios, praticamente não tinha mulher. Eu lembro que um dos primeiros projetos que 
eu fiz lá, minha chefe tinha um filhinho de um ano. No aniversário dele de um ano, ela não conseguiu ir 
à festa... sair do trabalho para ir à festa de um ano dele.”  

 

 Ter uma política de flexibilização no trabalho não funciona bem quando ela não é 

praticada de fato, tanto por homens quanto mulheres. A organização precisa valorizar essa 

política para todos.  

 Na FindMe, Amanda percebe que a política de flexibilização assim como, alguns 

direitos, não são praticados.  

 

“Tem essa preocupação em parecer que se preocupa com as diferenças de gênero, raça, cultura, mas na 
prática a gente tem vários problemas, inclusive de mulheres líderes. Por exemplo, a gente pode tirar, 
nesse momento, licença Covid. Já vi mulheres líderes que não deixaram as funcionárias tirarem... 
Licença maternidade e paternidade, por exemplo, maternidade são seis meses e paternidade são três. Já 
vi muitos falando: tira um mês e tira o segundo depois. Isso não é o líder que define, isso quem tem que 
definir é a família. Eu acho que tem uma preocupação em parecer, mas na execução, às vezes, isso é 
mais difícil. Não acontece.” 

 

A mulher tende a atribuir à sorte passar por líderes que compreendem a necessidade de 

precisar de flexibilidade para cuidar da família.  
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“A gente fez entrevista com uma VP na Europa. Perguntamos: ‘e aí, como é que você chegou até aí?’.  
Ela falou: ‘um pouco de sorte’. Sorte? Como assim sorte...  ‘Sorte de ter bons chefes, que conseguiam 
relevar que eu tinha que sair mais cedo’. Poxa, isso não é sorte. Não pode ser sorte. E semana passada 
eu estava ouvindo uma reportagem no Financial Times, que estava falando sobre o Banco Central 
Europeu, que tem uma mulher e ela tirou uma foto na mesa, e só ela de mulher. A mesma coisa: ‘tive 
sorte de ter chefes que entendiam que eu tinha que sair mais cedo’. Não é possível! Todo mundo acha 
que tem sorte? (Amanda).” 

 

 Durante a pandemia, muitas mulheres precisaram rever suas prioridades. Raquel, por 

exemplo, entendeu que precisava flexibilizar sua jornada de trabalho para poder cuidar do filho.  

 

“Então quando a pandemia chegou, eu fiz o exercício de revisitar os valores. E eu acho que isso para o 
executivo, é importante. Hoje eu falo: família está, sim, entre as minhas prioridades e estou priorizando 
isso. A ponto de chegar para o meu chefe e falar: ‘de quatro a seis minha agenda está bloqueada, porque 
eu busco meu filho no ônibus e levo ele para o judô. Eu não quero perder isso neste momento, porque 
para mim isso é mais importante. Posso trabalhar à noite?’ Aí a gente é mulher, você tem que compensar 
isso de alguma forma. É o que eu faço. Eu até estou colocando no e-mail: ‘sou mãe e mulher em home 
office. Não espere que eu te mande só e-mail no horário comercial, mas fique tranquilo, eu não espero 
que você me responda fora do horário’. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir equilibrar todos 
os papéis que eu quero ter. Não é que eu preciso ter, mas que eu quero.”  

 

A experiência de Maria foi diferente, partiu de sua CEO a iniciativa de pedir para os 

líderes que flexibilizassem e respeitassem a jornada de trabalho. 

 

“Carla falou: ‘trabalha você, deixa no seu salvo. Manda durante a semana, durante o horário de 
expediente, pelo amor de Deus’. Então, eu achei superbacana, porque eu não tinha escutado isso antes. 
Porque nesse momento de pandemia, a gente tem que cuidar de tudo, de filho, de escola online, e não sei 
o que... e os homens, eles não têm essa preocupação com a gente. Com a compra, com criança, com não 
sei o que... desde que a mulher não coloque isso para ele, você entende? E por isso, inclusive, chove de 
homens com tipos de coisas como, mandar e-mail e WhatsApp fora do horário. A mulher tem mais essa 
sensibilidade, porque a gente está com criança pequena e pensa: ‘espera aí, não vou fazer isso’. Eu paro 
várias vezes, e penso antes.” 

 

Raquel acredita que a pandemia vai ajudar as organizações e os homens a repensarem a 

forma de trabalho. Muitas flexibilizações foram impostas e, mesmo assim, não houve perda de 

produtividade e resultado, porém, ela ressalta que é necessário reforçar essa mensagem. 

 

“Mas eu acho que a pandemia, vai nos ajudar muito a fazer não só as empresas, mas os homens refletirem 
sobre esse comportamento. Eu estou deixando de entregar o meu número porque eu paro esse horário? 
Não! Em um cenário onde a gente saía dos nossos antigos empregos, a gente viveu isso junto, eu saía às 
sete. Olhavam para a sua cara, ‘você está desmotivada que vai sair às sete da noite?’. Você tinha 
vergonha de sair no horário do trabalho. Você se sentia intimidada de sair no horário. Hoje a pandemia 
inverte um pouco esse cenário. Porque está todo mundo invadindo sua casa, então elas estão vendo o 
caos em que você está, e o esforço que você está fazendo para fingir que está tudo bem. Isso acabou 
forçando um olhar empático. Está até pegando mal as empresas que hoje não tomam uma ação genuína 
para olhar para isso. Não estou dizendo que isso resolva, tá? Mas eu acho que é uma provocação 
importante. Então hoje, eu preciso ainda destacar a mensagem, ou eu mesma retomar a voz e dizer assim: 
‘olha, eu estou entregando 300% de crescimento nesse caos’. Eu preciso fazer esse high light... eu preciso 
puxar isso para mostrar que está confuso, mas dá para fazer. Eu preciso dizer para eles assim: ‘olha, a 
minha empresa é uma empresa muito legal, mas se a gente não tomar a iniciativa de fazer as coisas 
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diferentes, a gente vai virar qualquer outra empresa... capitalista, focada em resultado’. Então, eu acho 
que a gente ainda precisa fazer esse reforço... da diferença do que a mulher faz, apesar de equilibrar 
muitos pratos.” 

 

4.3.2.4 Ambiente colaborativo 

 

 As startups são novas organizações com um novo modelo de negócio. São empresas 

que oferecem produtos inovadores, de forma ágil, para atender as necessidades do mercado, em 

que organizações tradicionais não conseguem endereçar. Entretanto, as startups precisam criar 

processos sem impactar a dinâmica de seu modelo de negócio.  

 A pesquisa empírica observou a influência da liderança da mulher para proporcionar um 

ambiente favorável à inovação por meio de ambientes colaborativos. Ambientes nos quais os 

indivíduos conseguem contribuir para a organização expressando suas ideias, experiências e 

opiniões. 

 Para Clara, o estilo de liderança da mulher é relevante para criar esse ambiente 

colaborativo, e complementa observando a influência positiva desse estilo para a startup. 

 

“A gente não fica só no prático, na planilha de fez e não fez. E no final isso faz muita diferença no 
negócio, muita diferença. Porque a gente é uma empresa de gente, todas nós. A startup é uma empresa 
que depende de gente... é uma empresa que é focada em gente.... E a liderança feminina ajuda para que 
a empresa seja mais humana. A mulher, geneticamente, assim como o homem, geneticamente, é mais 
forte, em termos de músculos, a mulher, geneticamente, é melhor emocionalmente, é melhor socialmente, 
é melhor em gerenciar conflitos, é melhor em fazer com que as equipes fiquem bem, é melhor em cuidar. 
As empresas do futuro são empresas que cuidam bem das pessoas, quanto melhor a gente cuidar das 
pessoas, melhores resultados as empresas terão.” 

 

 Vania descreve como ela se relaciona com as áreas para melhorar o processo de vendas. 

 

“Eu tenho que traduzir as necessidades ali de vendas, então a gente desenha processos, propõe novas 
coisas, envolvendo tecnologia e ao mesmo tempo tenho que controlar tudo isso sendo realizado ali na 
parte de desenvolvimento mesmo, então as coisas sendo feitas.” 

 

Ao ser questionada sobre o perfil ideal para liderar uma startup, Maria fala sobre a sua 

líder e compara seu ambiente de trabalho atual com o anterior (em uma grande multinacional 

de tecnologia). 

 

“Colaborativa... escuta ativa. A Carla nunca chega numa reunião falando assim: ‘Gente, é isso, vamos 
fazer’.  Ela fala: ‘Gente, olha só, ideias tal e tal... e aí como, como é que a gente sai do outro lado...’ E 
é assim o tempo inteiro. E ela não discrimina nem homem e nem mulher, pelo contrário. E ela escuta, e 
ela é muito colaborativa. Então eu acho que essa é a tendência, dessas empresas. Porque elas valorizam 
ideias diferentes, inclusive, não só de mulheres e homens...  e ela não é centralizadora, coisas que eu 
vejo, por exemplo, na empresa que trabalhei anteriormente que é muito centralizadora: ‘o poder tá aqui 
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comigo... Maria, você vai participar disso, mas isso aqui que é seu... o resto você sempre fala comigo 
para ver se pode, tá?’.” 

 

 Michele possui a mesma percepção de Maria, e reforça o impacto positivo do ambiente 

colaborativo que sua líder proporciona. 

 

“É muito colaborativo. De verdade, é uma empresa que você não tem medo de falar o que está errado, 
apontar: ‘isso não funciona, isso está uma droga’. É uma liderança muito colaborativa, os líderes são 
muito abertos, genuinamente. Era algo que eu também não tinha antes. Genuinamente, entender o que 
está acontecendo e tomar uma ação para isso. É claro, aqui é uma empresa pequena ainda, então também 
favorece essa troca. É muito colaborativo, muito participativo... E é mais rápido, porque como é menor 
o impacto chega mais rápido no resultado. E o estilo de liderança, no meu caso, é algo como é 
colaborativo. A gente sabe muito o que está acontecendo, tanto da empresa global quanto das áreas 
locais. Está todo mundo indo para o mesmo lado, você percebe nítido, todo mundo seguindo para o 
mesmo lado. Isso de fato, essa forma colaborativa, representa uma consistência de resultado que a 
empresa vem tendo.” 

 

Joana acrescenta pontuando a forma como as pessoas se apoiam e como esse ambiente 

colaborativo é disseminado na startup. 

 

“Você pede alguma coisa para alguém na SOS e as pessoas param para te ajudar. Isso, eu acho que é 
uma das maiores fortalezas da companhia. Quer dizer, o seu objetivo pessoal não é maior do que 
construir a empresa. E a gente tem a mesma sensação no Brasil, sabe? Você vê o grupo do Brasil, 
alguém: ‘Alguém tem uma proposta para isso? Alguém entendeu o que é isso?’. As pessoas param o que 
estão fazendo para ajudar as outras. Eu acho que isso tem um valor que é incalculável, na minha visão. 
Porque é igual você manter o lugar limpo. Quando um faz, você não vai jogar um papel se o lugar está 
limpo. Então é assim, quando você faz, e você vê o outro fazendo, e outro fazendo... você automaticamente 
se disponibiliza a fazer. A questão de ajudar o outro é cultural na SOS. E as pessoas não entendem a 
fortaleza que isso é.”   

 

4.3.2.5 Inovação 

 

Como visto nesta pesquisa, as startups são organizações inovadoras. Adicionalmente, 

estudos citam a diversidade como um fator relevante para a empresa inovar.  

Diante disso, esta pesquisa identificou influências positivas do estilo de liderança da 

mulher sobre a inovação. 

Vania fala sobre a mudança do modelo que sua startup precisou implementar no início 

da pandemia, e como a mulher pode contribuir para essas mudanças. 

 

“Eu acho que a mulher tende a ser uma pessoa mais empática, isso eu já acho que é uma qualidade boa 
e valorizada dentro de uma startup. Porque todo o processo da startup precisa muito de empatias, seja 
com o consumidor final, seja com quem está ali operando o dia a dia. Querendo ou não é uma empresa 
que cresce muito rápido. A gente mudou completamente o modelo de vendas no ano passado por causa 
de nossos clientes. Saímos de um modelo que era um produto físico, para um monte de serviços digitais. 
E a gente precisa ter muito esse processo de empatia, para se colocar ou no lugar do nosso cliente, ou 
no lugar do consumidor. E nesse sentido, já acho que é bem valorizado, sabe?” 
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 Raquel também compartilhou seus desafios e habilidades para ajudar seu time a se 

transformar, quando a pandemia começou. 

 

“A gente tem um olhar muito multidisciplinar, e eu acho que isso faz muita diferença. Fez muita diferença 
na função que eu estou hoje, que eu assumi um mês antes da pandemia. Um time gigantesco de 
profissionais mais maduros, mais sêniores, e que tiveram que se reinventar durante a pandemia porque 
não era uma área acostumada a fazer vendas por telefone... Eu acho que esse olhar que a gente tem de 
não estar só focado no resultado, mas tentar olhar outros aspectos do desenvolvimento de pessoas, a 
carreira das pessoas, o olhar para o cliente.”  

 

Luiza entende a importância da diversidade como motor de inovação e busca esse 

equilíbrio no seu time. 

 

“Eu montei um time composto por quatro gerentes e três são mulheres. E aí eu estou assim, ‘não, agora 
eu preciso de um balanço’. Porque eu acho legal ter toda a atenção da mulher, essa preocupação com o 
todo, com pessoas, mas eu também gosto da praticidade do homem. Então, realmente, acho que é uma 
casadinha muito boa, sabe? Isso que realmente promove inovações, promove visões diferentes, então 
acho que essa visão complementar é essencial. E aí não só as diversidades de gênero, mas as diversidades 
de skills também, de idades e experiências. Então por mais que na BemStar a maioria das pessoas sejam 
jovens, a gente tem também algumas pessoas mais seniores que eu acho que agrega muito. Então acho 
que a diversidade como um todo, e não só de gênero, com certeza tem seus benefícios.” 

 

E para finalizar, Michele confirma o que algumas pesquisas apontam sobre a 

diversidade ser fator relevante para a inovação. Ela ainda ressalta que algumas startups tratam 

esse tema de forma natural e, por isso, alcançam o sucesso. 

 

“A diversidade é de fato um motor para a inovação... é uma verdade. A diversidade não só de gênero, 
mas de gênero, de cultura, enfim... de tudo. São formas de pensar e atuar perante a sociedade muito 
diferente. Então você tem que ter soluções com prismas diversos. Então é muito rica essa diversidade 
dentro de uma organização. Uma organização só de líderes homens ou uma organização que não tem 
uma liderança com uma diversidade racial, você perde uma multiplicidade de riquezas gigante, né? Isso 
é um fato. E por isso, talvez, isso seja um dos segredos de sucesso de algumas startups. É que essa 
diversidade é tratada de uma forma natural. Então tem espaço para todo mundo. De fato, é um motor 
que não é só de discurso, é real.” 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados empíricos desta pesquisa contribuem para a literatura sobre o Teto de 

Vidro, observando esse fenômeno em startups, empresas que sequer existiam quando o termo 

surgiu, em 1986, no Wall Street Journal. A pesquisa empírica realizada para identificar a 

influência das barreiras invisíveis do Teto de Vidro nas startups deu origem a um modelo que 

demonstra as influências entre as barreiras. Essas influências criam mecanismos intrínsecos que 

impedem o avanço das mulheres até o topo da liderança das startups. Adicionalmente, sugere 

práticas que contribuem para o equilíbrio de gêneros na alta liderança dessas empresas para, 

dessa forma, impactar positivamente transformando em ambiente colaborativo propiciando a 

inovação. 

Em vez de analisar apenas a influência da barreira conflito entre trabalho e família, foi 

explorado o papel social histórico da mulher como ponto de partida para influenciar, direta ou 

indiretamente, todas as outras barreiras analisadas nesta pesquisa. E ao mesmo tempo foi 

explorado o papel das startups como ponto de partida para aumentar o status social da mulher 

e, dessa forma, contribuir para transformar o papel social baseado em gênero. 

Esta pesquisa contribui para que as startups compreendam os desafios enfrentados pela 

mulher, bem como, as práticas que podem contribuir para quebrar o Teto de Vidro. E demonstra, 

por meio de evidências empíricas, o impacto positivo da liderança da mulher para esse novo 

modelo de organização.  

Este estudo sugere que o crescimento das startups pode ser um habilitador para 

transformar o papel da mulher na sociedade por meio da igualdade de gêneros na alta liderança 

dessas empresas. 

 

5.1 Contribuições  

 

 Esta pesquisa contribui para a revisão da literatura apresentada no Capítulo 2, por meio 

do material empírico coletado nas entrevistas, e confirma e adiciona à maior parte da literatura, 

no entanto, contradiz alguns poucos resultados. 

 

5.1.1 O Teto de Vidro 

 

 Os resultados empíricos deste estudo contribuem para a literatura do Teto de Vidro 

trazendo reflexões e percepções de mulheres que trabalham em startups. As startups são 
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organizações contemporâneas, baseadas em um novo modelo de negócio e percebidas pelo 

mercado de trabalho como empresas que valorizam a diversidade. 

Os autores Morrison et al.  (1992) descreveram as barreiras invisíveis que as mulheres 

enfrentam, em grandes corporações americanas, para alcançar o topo da liderança.  

Nesta pesquisa são apresentadas vastas evidências empíricas que confirmam a 

existência do Teto de Vidro nas startups, analisando as seguintes barreiras: conflito entre 

trabalho e família; estereótipos de gênero; estilos de liderança; e redes de relacionamento. 

Portanto, este estudo adiciona à literatura do Teto de Vidro, ao identificar a existência de 

barreiras invisíveis em organizações contemporâneas no Brasil, que são percebidas no mercado 

de trabalho como empresas que valorizam a diversidade.  

 Conforme o artigo de Simão et al. (2013) o preconceito e a discriminação são marcas 

latentes nas empresas brasileiras. Eles também sugerem que as mulheres ainda enfrentam o 

desafio de ter que internalizar atributos valorizados pelos homens e que os homens utilizam de 

ironia e sarcasmo como formas de cercear e coagir a mulher executiva.  

Entretanto, apesar desta pesquisa confirmar a maioria dos achados do artigo citado, as 

entrevistadas não demonstraram a necessidade de internalizar atributos valorizados pelos 

homens. As entrevistadas, inclusive, citaram experiências anteriores ruins com gestoras que 

internalizavam esses atributos. Diante disso, percebe-se que as mulheres não enfrentam esse 

desafio nas startups. 

Em seu artigo Henderso (2016) constatou que o investimento no capital humano, a 

adaptação da identidade da mulher e a presença de um mentor ou sponsor, são elementos 

cruciais para as mulheres se moverem dentro das organizações. Assim como a busca da 

felicidade e equilíbrio em suas vidas. Entretanto, conforme mencionado no parágrafo anterior, 

as entrevistadas deste estudo não demonstraram a necessidade de adaptar a identidade da 

mulher, conforme o artigo sugerido por Hendeso (2016). Adicionalmente, foi observado que a 

mulher acredita que o investimento no capital humano é uma forma de compensar o tempo que 

precisa dedicar às tarefas domésticas, principalmente aos filhos, bem como, compensar a 

dificuldade de se inserir nas redes de relacionamentos. 

Seo et al. (2017) concentram-se nos mecanismos secretos e incorporados ao status social 

de gênero para explicar a dificuldade enfrentada pela mulher para alcançar a alta administração. 

Os autores baseiam-se nas divisões sociais históricas do trabalho entre mulheres e homens. Este 

estudo confirma os achados de Seo et al. (2017) e adiciona sugerindo um modelo (Figura 1) 

que demonstra a influência do status social da mulher sobre outras barreiras do Teto de Vidro 

nas startups, assim como práticas que podem impactar positivamente para o aumento da 
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diversidade de gêneros na alta liderança das startups aumentando o status social da mulher 

(Figura 2).  

Extrapolando, pode-se supor que as startups darão uma contribuição maior do que as 

empresas tradicionais para se avançar nesse tema de equilíbrio do status social entre homens e 

mulheres, visto que são organizações recentes, mais ágeis e que ainda estão criando processos, 

práticas e políticas. 

 

5.1.2 Conflito entre trabalho e família 

 

Esta pesquisa confirma e adiciona ao artigo de Guillaume e Pochic (2009) quando 

sugerem que a ampla disponibilidade para o trabalho continua sendo um sinal de distinção entre 

profissionais para alcançar posições de poder. Os autores observam também a desigualdade 

persistente nas responsabilidades familiares e a natureza patriarcal das estruturas 

organizacionais.  

As evidências empíricas desta pesquisa confirmam e apresentam exemplos de que a 

quantidade de horas trabalhadas é percebida, pelas entrevistadas, como um diferencial 

competitivo para assumir posições na alta liderança das startups. Elas se sentem prejudicadas 

porque precisam dedicar seu tempo para as tarefas domésticas, enquanto seus pares homens, 

possuem o apoio das esposas para se dedicar apenas ao trabalho.  

Adicionalmente, a pandemia trouxe um novo cenário para homens e mulheres, que 

passaram a dividir o espaço familiar com suas tarefas profissionais, simultaneamente. No 

entanto, mesmo nesse contexto, as mulheres continuaram como principais responsáveis pelas 

tarefas domésticas, especialmente com relação aos filhos (que também dividiam esse espaço 

com as atividades escolares). Por outro lado, elas desenvolveram formas de flexibilizar seus 

horários para conseguir lidar com o trabalho e as tarefas domésticas, sem impactar sua 

produtividade. Diante disso, as mulheres demonstram a intenção de manter alguma forma de 

flexibilidade, após a pandemia, para continuar conciliando as tarefas doméstica.  

Extrapolando, pode-se inferir que a pandemia forçou as empresas a enxergarem o valor 

da flexibilização do trabalho percebendo que essa prática não afeta a produtividade de seus 

funcionários, e que essa flexibilização, após a pandemia, passa a ser um diferencial para que as 

startups atraiam e retenham talentos, além de contribuir para quebrar a barreira de conflito entre 

trabalho e família.  



91 
 

 

Porém, conforme a literatura (Seo et al., 2017), e confirmado nesta pesquisa, a prática 

de flexibilização na forma de trabalho precisa incluir tanto homens quanto mulheres, líderes ou 

não, para que não seja mais um fato que gere vieses discriminatórios. 

Conforme o artigo de Becker (2010), este estudo confirma, por meio de exemplos, que 

as mulheres passam por situações de stress ao conciliar a maternidade e o trabalho. 

Adicionalmente, as evidências empíricas demonstram que as mulheres perdem oportunidades 

de crescimento de carreira ao engravidar.  

As entrevistadas também se sentiram injustiçadas, em suas avaliações de performance, 

quando retornaram da licença maternidade, correndo o risco até de perder o emprego. 

Entretanto, algumas entrevistadas acreditam que tais fatos são normais porque têm seu tempo 

de dedicação à empresa reduzido para assumir os cuidados com o filho. Imagina-se que essa 

crença é uma consequência da cultura machista que ainda persiste no Brasil. Porém, é 

importante ressaltar que esses comportamentos e vieses discriminatórios só foram observados 

nas startups nas quais existe dominância masculina nas lideranças. Então sugere-se que a 

diversidade na liderança das startups pode contribuir para quebrar essa barreira e reduzir o 

stress da mulher com a maternidade. 

Segundo o artigo de Madalozzo et al. (2010) a participação das mulheres no mercado 

de trabalho representa um dos pontos centrais da análise econômica, sob a ótica feminista. Entre 

as principais conclusões, os autores citam que o aumento da remuneração frente ao total da 

renda familiar, impacta, positivamente, em sua condição de barganha na família, implicando 

uma menor participação no trabalho doméstico. Essa conclusão foi confirmada com exemplos 

nesta pesquisa. Por isso, imagina-se que as startups podem contribuir para que as mulheres 

tenham um papel corporativo de maior relevância, aumentando seus rendimentos e sua 

participação na receita familiar, e dessa forma, promovendo mudanças no seu status social.  

 

5.1.3 Estereótipos de gênero 

 

Conforme o artigo de Heilman (1983) o preconceito de gênero nas organizações não é 

inevitável nem invariável. O autor utiliza um modelo para explicar como o preconceito 

autodirigido e o preconceito dirigido pelo outro (discriminação), operam antes e depois da 

entrada da mulher em uma organização. Ao analisar os dados coletados nas entrevistas, foram 

identificadas evidências empíricas que confirmam a existência desses preconceitos nas startups. 

No entanto, esta pesquisa contradiz a afirmação do artigo de que o preconceito contra as 

mulheres não é inevitável, porque na startup liderada por uma mulher não foi encontrada 
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evidências de discriminação. É importante ressaltar que nessa startup, também, existe um 

equilíbrio de gêneros nas lideranças que se reportam à CEO. Então sugere-se que a presença de 

uma mulher no topo da liderança pode não ser suficiente para evitar preconceitos de gênero na 

startup, é importante que exista o equilíbrio de gêneros em toda hierarquia. Também sugere-se 

que seja mais factível alcançar esse equilíbrio nas startups porque são organizações recentes, 

ágeis e dinâmicas.  

Em seu artigo, Epstein (1989) afirma que as mais persistentes de todas as fronteiras são 

aquelas que definem o papel de gênero no trabalho. Esta pesquisa confirma o artigo com vastos 

exemplos. Adicionalmente, foi apresentado um modelo (Figura 1) no qual o papel de gênero é 

a principal influência sobre as outras barreiras do Teto de Vidro analisadas nesta pesquisa. E 

sugere-se práticas corporativas (Figura 2) para reduzir a influência do papel de gênero sobre as 

outras barreiras identificadas nas startups. 

Segundo o artigo de Fadil (1995) a avaliação de desempenho é uma função importante 

da gestão e afeta as relações entre gerente e subordinado. O autor sugere que uma avaliação, 

afetada por preconceitos, leva a discordâncias e influencia negativamente o sucesso da 

organização. Este estudo confirma o artigo trazendo exemplos de preconceitos de gestores em 

relação às habilidades das mulheres, por consequência de características estereotipadas de 

gênero. Embora nesta pesquisa não tenha sido analisada a performance financeira das startups, 

o modelo dessas organizações pressupõe a necessidade de inovar para crescer e gerar valor para 

seus clientes. Diante disso, imagina-se que conflitos entre gestores e subordinadas, por vieses 

discriminatórios, impactam negativamente o sucesso das startups.  

 

5.1.4 Redes de relacionamentos  

 

Ibarra (1992) argumenta que dois mecanismos de rede operam para criar e reforçar as 

desigualdades de gênero e poder na organização, e que os homens são mais propensos a formar 

laços homofilios (tendência de formar redes do mesmo gênero). A autora também sugere que 

os homens obtêm maiores benefícios dessas redes. Há vastas evidências empíricas nesta 

pesquisa confirmando o artigo. As redes de relacionamentos nas startups parecem ser ainda 

mais fortes para a formação das equipes, incluindo, também, a existência do old boys club. Em 

algumas startups a relação dos fundadores com alguns líderes é estabelecida na faculdade ou 

até mesmo no colégio. Essa relação de longo prazo é percebida como algo inquebrável pelas 

mulheres e, por isso, elas não enxergam a possibilidade de assumir essas lideranças. 
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Outra característica das startups são os ambientes de socialização dentro das próprias 

empresas como, por exemplo, sala de jogos, onde são discutidos projetos estratégicos. Por outro 

lado, poucas startups têm programas para construção de redes de relacionamentos formais 

como, por exemplo, mentoria, e nas que existe programa formal de mentoria, as mulheres 

percebem diferenças no tratamento entre elas e seus pares homens.  

Diante disso, sugere-se que os ambientes de socialização sejam espaços que atraiam 

tanto homens como mulheres, e que sejam utilizados apenas nos horários em que todos possam 

participar. Além disso, há a oportunidade de criar programas de mentoria que propiciem às 

mulheres acessos a lideranças influentes e com poder. No entanto, é importante monitorar a 

frequência das interações para garantir igualdade de tratamento entre homens e mulheres.  

O artigo de Carbajal (2018) conclui que as mulheres precisam de mentores para prepará-

las para papéis de liderança. Foi observado, nas entrevistas, que as mulheres também 

reconhecem a importância de mentores nas startups para direcionar e apoiar suas carreiras. 

Porém, conforme citado na discussão do artigo de Ibarra (1992), a maioria das startups não 

possuem programas formais de mentoria. Essa prática só foi observada em duas startups 

multinacionais com subsidiária no Brasil, uma delas é a startup liderada por uma mulher na 

qual não é percebido diferença de tratamento entre homens e mulheres. A outra, dominada por 

homens na alta liderança, as mulheres citaram a dificuldade em encontrar mentores, e relataram 

que quando conseguem, percebem diferença de tratamento entre seus pares homens. Então, 

imagina-se que a criação de um programa formal de mentoria pode não ser suficiente para que 

as mulheres se beneficiem dessa rede, por isso, sugere-se o acompanhamento do programa pela 

organização para garantir que a mulher tenha acesso a líderes com poder de influência em sua 

carreira, bem como haja igualdade de tratamento entre homens e mulheres. 

Marshall (2001) sugere que a existência de mecanismos informais que contribuem para 

a desigualdade de gêneros nas organizações é consequência de uma exclusão estrutural e não 

pessoal. Por meio dos exemplos coletados nas entrevistas, foi confirmada a existência de uma 

exclusão estrutural das mulheres. Essa exclusão é consequência do papel social histórico da 

mulher, e que também influencia seu status social. Adicionalmente, foram demonstrados 

mecanismos de exclusão observados nas startups a partir dessas barreiras estruturais (Figura 1) 

e foram apresentadas práticas corporativas (Figura 2) que podem contribuir para que as startups 

reduzam os impactos dessa exclusão estrutural. 

O modelo demonstrado por Elacqua et al. (2009) sugere que identificar e abordar 

questões interpessoais e práticas organizacionais podem ajudar a quebrar as percepções sobre 

o tratamento diferenciado entre homens e mulheres que levam à crença da existência de um 
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Teto de Vidro. Esta pesquisa confirma as questões abordadas por Elacqua et al. (2009) e propõe 

práticas (Figura 2) para que as startups quebrem percepções sobre o tratamento diferenciado 

entre homens e mulheres. 

 

5.1.5 Estilo de liderança 

 

Bass et al. (1990) refletem sobre o crescimento e mudanças no estudo de liderança, 

incluindo os aspectos da liderança transformacional. As evidências empíricas confirmam 

algumas características do líder transformador. As entrevistadas, em sua maioria, descrevem os 

CEOs ou Fundadores das startups como: carismáticos; visionários; inspiracionais; e capazes de 

engajar a organização. No entanto, há também evidências empíricas de que os homens que 

lideram as startups tomam decisões de forma diretiva, demonstrando uma liderança autocrática. 

Pode-se supor que a liderança autocrática não seja a mais adequada para empresas que buscam 

a inovação. O exemplo da startup liderada por uma mulher pode corroborar com esse 

pensamento, bem como confirmar o artigo de Dai et al. (2021) sobre a tendência do estilo de 

liderança de mulheres, visto que as entrevistadas descrevem a CEO com habilidades de uma 

líder transformacional e democrática. 

Os dados coletados e analisados durante as entrevistas trazem evidências confirmando, 

adicionando e contrapondo os achados do artigo de Eagly e Johannesen-Schmidt (2001). Neste 

estudo confirma-se que o estilo de liderança nas startups tende a ser estereotipado por gênero, 

porém esse fato só foi identificado nas startups com dominância masculina na alta liderança. 

Dessa forma, imagina-se que o equilíbrio de gêneros nas lideranças das startups influencia essa 

tendência de estereotipar o estilo de liderança. Como evidenciado nos resultados da pesquisa, a 

mulher apresenta um estilo de liderança mais democrático do que os homens. No entanto, não 

é possível confirmar que tal fato ocorra devido à legitimidade da liderança da mulher. 

Contrapondo Eagly e Johannesen Schimidt (2001), neste estudo foram encontradas evidências 

de que apesar de a mulher ter papéis de liderança e poder na startup, sua liderança é questionada 

por homens com menor status na organização. Pode-se concluir que essa ausência de 

legitimidade é consequência de uma cultura machista que persiste no Brasil. 

 

5.1.6 Startups 

 

Blank e Dorf (2020) descrevem o modelo de negócio de uma startup (referencial 

teórico), e nesta pesquisa foi confirmado que as startups no Brasil estão conseguindo 
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implementar o modelo proposto pelos autores. Por isso, pode-se dizer que essas organizações 

leves, ágeis e dinâmicas, podem contribuir para equilibrar a diversidade de gênero na alta 

liderança. 

 O artigo de Post et al. (2009) faz um mapeamento dos efeitos da diversidade 

demográfica e os mecanismos pelos quais opera dentro dos grupos, trazendo insights 

importantes sobre um tema considerado relevante para as startups. Assim como no artigo, as 

entrevistadas citam a importância de diversos tipos de diversidade que contribuem para a 

performance de inovação como, por exemplo, diversidade de gênero, raça, idade, experiências, 

regionalidades etc. No entanto, apesar dessa consciência, as entrevistadas sugerem que ainda 

há pouca diversidade, principalmente na alta liderança. Elas também sugerem que a diversidade 

pode influenciar na captura de novos mercados.  

O estudo de Dai et al. (2019) encontrou uma relação positiva entre a crescente presença 

das mulheres e o desempenho de inovação de novos empreendimentos. Esta pesquisa confirma 

essa relação positiva e adiciona, por meio do exemplo de uma startup em que a CEO é mulher, 

no qual foi observado que as mulheres possuem plena liberdade para compartilhar suas ideias, 

sem qualquer tipo de recriminação ou interrupção de seus pares. Em reuniões com outras 

regiões da América Latina, a CEO consegue promover, também, a inclusão de opiniões de 

outros países. Ao contrário do que foi compartilhado pela maioria das mulheres que trabalham 

em startups dominadas por homens, onde as mulheres são interrompidas constantemente nas 

reuniões ou sequer conseguem falar.  

TM e Joseph (2021) apresentam uma revisão sistemática de 94 artigos de pesquisa no 

domínio de gênero e inovação de empresas e observam que a as investigações empíricas são 

influenciadas principalmente pela literatura das áreas anglo-saxãs e dando pouca atenção às 

complexidades contextuais dos países de mercados emergentes. Os autores propõem seis 

abordagens para pesquisa neste tema sendo uma delas a influência de uma CEO mulher na 

inovação das empresas. Durante as entrevistas deste estudo não só coletei dados sobre a 

importância da diversidade de gênero para a inovação nas startups, como também tive a 

oportunidade de entrevistar três executivas de uma startup em que a CEO é mulher. Por isso, 

consegui insights importantes para contribuir para a literatura conforme sugerido por TM e 

Joseph (2021). As mulheres dessa startup liderada por uma CEO, definiram o estilo de liderança 

dessa líder como inclusivo, colaborativo e democrático. Compartilharam também a existência 

de uma preocupação real por parte desta líder em recrutar pessoas que tragam diversidade para 

a empresa. E dessa forma, agregar conhecimentos e experiências diferentes para a empresa. 

Também foi identificado que em situações de conflitos por divergências em função da 
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diversidade, ela relembra para todos da equipe o objetivo de trazer mais diversidade para a 

startup: obter visões diferentes sobre um problema e dessa forma, tomar a melhor decisão. Eu 

imagino que possa ser mais desafiador liderar equipes com experiências profissionais e pessoais 

diversas, no entanto não consigo pensar em uma equipe inovadora onde haja mais semelhanças 

do que diferenças. Adicionalmente, tenho a impressão de que a diversidade de gênero não traz 

benefícios para uma startup se as pessoas não tiverem espaço para se expressar, colocar suas 

opiniões e se não tiverem o poder para influenciar decisões.  

Por fim, Ensley et al., 2006 descrevem a diferença entre a liderança vertical versus a 

compartilhada e os benefícios da liderança compartilhada. E afirmam a necessidade de ir além 

do mito do fundador heroico como único líder da empresa. No entanto, apesar dos resultados 

desta pesquisa confirmarem que a liderança compartilhada nas startups influencia o 

desempenho da criatividade das equipes, a pesquisa apresenta evidências empíricas sobre a 

importância do fundador para o engajamento da empresa. Um exemplo de tal fato é o de uma 

startup que precisou manter seu fundador no cargo de CEO, mesmo sem fazer muito sentido 

após um movimento de parceria com outra empresa, para manter as equipes engajadas bem 

como reter os talentos que se inspiram neste fundador. Diante deste fato e da confirmação dos 

benefícios da liderança compartilhada, eu imagino que as startups precisam pensar em planos 

de transição para evitar impactos negativos em sua performance quando houver a necessidade 

de nomear uma nova liderança para substituir o fundador. 

O Quadro 5 a seguir, traz um resumo sobre as contribuições teóricas desta pesquisa 

descritas nesta seção. 
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Quadro 5 - Resumo das contribuições teóricas 
Constructos Autores, Ano Nome do Artigo Breve Resumo 

Adiciona / 
Confirma/ 
Contradiz 

Justificativa 

Teto de Vidro Morrison et al., 
1992 

Breaking the glass 
ceiling: can women 
reach the top of 
America's largest 
corporations? 

O termo Teto de Vidro denota barreiras invisíveis e sutis 
enfrentadas pela mulher para alcançar o topo das 
organizações. Esta pesquisa analisa a existência do Teto 
de Vidro em grandes empresas Americanas. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma que o ambiente 
executivo é diferente para as mulheres e a 
existência de barreiras invisíveis ao logo do 
caminho para o topo. E adiciona analisando 
empresas com outro perfil  (startups) e em 
outra região (Brasil). 

  

Simão et al., 
2013 

O Teto de Vidro das 
executivas 
brasileiras  

Este trabalho analisa as barreiras que compõem o Teto 
de Vidro na carreira das mulheres executivas no Brasil. 
Foi verificado ainda que o preconceito e a discriminação 
foram marcas latentes. Em muitas situações, ficou 
evidente a utilização da ironia e do sarcasmo como 
forma de cercear e coagir a mulher executiva. Para 
vencer na carreira executiva, as mulheres são obrigadas 
a investir mais no trabalho, a despender mais esforço e 
serem mais comprometidas do que os homens. Além do 
desafio de ter que internalizar atributos que os homens 
valoriza, pois esse universo ainda é predominantemente 
masculino. 

Confirma e 
Contradiz 

Esta pesquisa confirma:                                                       
a) A mulher precisa se esforçar mais para 
conseguir as mesmas oportunidades que os 
homens;                                                                                     
b) O homem como um tomador de risco;                         
c) Vieses de discriminação de gênero;                              
d) Conciliar vida pessoal e profissional, status 
familiar e responsabilidade primária com as 
tarefas domésticas.                                                            
Porém a pesquisa contradiz que a mulher 
precisa internalizar atributos que os homens 
valorizam. 

  

Henderso, 2016 As barreiras para a 
ascensão da mulher 
a posições 
hierárquicas: um 
estudo sob a óptica 
da gestão da 
diversidade no Brasil 

Este estudo, sob a óptica da gestão de gênero e 
diversidade, tem como objetivo identificar as barreiras 
que têm dificultado às mulheres, no processo de 
ascensão, alcançar posições hierárquicas em níveis 
estratégicos, dentro de organizações no Brasil. A 
formação acadêmica, a presença de um mentor durante a 
trajetória de carreira e a pressão pela masculinização 
parecem ter sido características com alta relevância para 
as informantes. Constatou-se que o investimento no 
capital humano, a adaptação da identidade da mulher e a 
presença de um mentor ou sponsor são, na percepção 
das executivas, elementos cruciais para as mulheres se 
moverem eficientemente dentro das organizações. Além 
disso, as participantes estão em busca da felicidade e 
equilíbrio em suas vidas. 

Confirma e 
Contradiz 

Esta pesquisa confirma com exemplos reais:                        
a) Confirma que mulheres acreditam que um 
mentor, com poder na organização, apoia e 
direciona seu crescimento de carreira;                                                                   
b) Confirma que as mulheres percebem que a 
qualificação é essencial para sua carreira;                                                                         
c) Contradiz a necessidade de adaptação da 
identidade da mulher. Nesta pesquisa as 
mulheres não percebem a masculinização como 
um fator positivo para o crescimento nas 
startups. 



98 
 

 

Constructos Autores, Ano Nome do Artigo Breve Resumo 
Adiciona / 
Confirma/ 
Contradiz 

Justificativa 

  Seo et al., 2017 Conceptual Review 
of 
Underrepresentation 
of Women in Senior 
Leadership Positions 
From a Perspective 
of Gendered Social 
Status in the 
Workplace: 
Implication for HRD 
Research and 
Practice 

Este artigo concentrou-se nos mecanismos secretos e 
incorporados do status social de gênero sobre o avanço 
mais lento das mulheres à alta administração. Nessa 
perspectiva, o gênero foi categorizado como uma 
identidade baseada em diferenciais de poder e status 
entre homens e mulheres no que se refere a sistemas 
sociais profundamente ligados às hierarquias 
organizacionais. As teorias e relações identificadas 
também sugerem que o status social de gênero aumenta 
a categorização de mulheres e homens como diferentes 
grupos sociais, o que contribui para a persistência de um 
Teto de Vidro. Considerando as divisões sociais 
historicamente estabelecidas do trabalho entre mulheres 
e homens na sociedade, as organizações não podem 
apenas superar esse desafio, mas é fundamental mudar 
as estruturas sociais e percepções do domínio 
ocupacional divergente por expectativas de gênero e seu 
papel. Os esforços contínuos para instituir mudanças nas 
bases estruturais das organizações e das sociedades 
prometem fazer a diferença na igualdade de gênero na 
gestão de alto nível. 

Confirma e 
Adiciona e 
Contradiz 

Esta pesquisa confirma e adiciona:                                       
a) Confirma a existência de mecanismos 
implícitos e incorporados do status social de 
gênero sobre o avanço mais lento das mulheres 
à alta administração; 
b) Confirma que papéis e status sociais entre os 
gêneros, diferencia poder e status entre homens 
e mulheres na hierarquia das organizações; 
c) Adiciona analisando que o equilíbrio de 
gênero na alta liderança das startups, reduz a 
diferenciação de status e poder destas 
organizações. 
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Justificativa 

Conflito entre 
trabalho e 
família 

Guillaume & 
Pochic, 2009 

What would you 
sacrifice? Access to 
top management and 
the work–life 
balance 

Artigo baseado em uma pesquisa realizada em uma 
grande empresa francesa de serviços públicos no tema 
da diversidade. A questão do equilíbrio entre vida 
pessoal e profissional é abordada, tanto do ponto de 
vista corporativo, quanto do ponto de vista individual e 
familiar. A ampla disponibilidade continua sendo um 
sinal de distinção para as empresas. Trabalhar longas 
horas é um meio de se destacar e ser selecionada entre 
pessoas com perfis muito semelhantes num contexto 
organizacional não orientado para resultados. A 
orientação para a família é interpretada como uma 
autolimitação e sua retirada explícita da competição pelo 
poder. O estudo observa também a desigualdade 
persistente nas responsabilidades familiares e a natureza 
patriarcal das estruturas organizacionais que implica que 
os homens dominam não apenas como gerentes, mas 
também como indivíduo.  

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma e adiciona:                                       
a) A disponibilidade para a empresa continua 
sendo um sinal de distinção e trabalhar por 
longas horas é um meio de se destacar e ser 
selecionada entre pessoas com perfis muito 
semelhantes; 
b) A orientação para a família é interpretada 
como uma autolimitação e sua retirada 
explícita da competição pelo poder. Houve 
relatos sobre perda de oportunidades durante a 
gravidez; 
c) A pesquisa confirma a desigualdade 
persistente nas responsabilidades familiares e 
adiciona identificando a reprodução da 
natureza patriarcal das estruturas 
organizacionais nas startups; 
d) A pesquisa também adiciona analisando 
dentro do um contexto de pandemia. 

Becker, 2010 Women’s Work and 
the Societal 
Discourse of Stress 

O conceito de estresse tornou-se um importante veículo 
para explicar os dilemas humanos, pelo menos em parte, 
devido à variedade de funções sociais que desempenha. 
Nos Estados Unidos, o discurso contemporâneo do 
estresse e as metáforas associadas a ele permeiam 
relatos acadêmicos e populares sobre o estresse das 
mulheres profissionais, enfatizando a natureza 
estressante da maternidade. A autora reforça o apego 
histórico da cultura dominante às esferas separadas, 
reafirmando assim o lugar natural das mulheres na 
ordem social como nutridoras e trabalhadoras 
domésticas. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirmou por meio de relatos 
nos quais as entrevistadas passaram por 
situações difíceis para conciliar a maternidade 
com o trabalho. Bem como, a responsabilidade 
primária em cuidar dos filhos e das tarefas 
domésticas.                                                           
E adiciona com percepções das entrevistadas 
de que perdem oportunidades ao engravidar e 
algumas acreditam que este fato é natural. 
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Madalozzo et 
al., 2010 

Participação no 
mercado de trabalho 
e no trabalho 
doméstico: homens e 
mulheres têm 
condições iguais? 

A participação das mulheres no mercado de trabalho 
representa um dos pontos centrais da análise econômica 
sob a ótica feminista. Apesar do aumento da 
participação das mulheres no mercado de trabalho e da 
diminuição da diferença salarial média entre os dois 
gêneros, as mulheres ainda enfrentam uma grande 
dificuldade de ser remuneradas e promovidas em relação 
aos homens. Uma das possibilidades estudadas é que a 
diferença na remuneração das mulheres tem um aspecto 
social por meio de seu trabalho não somente para o 
mercado, mas também para a manutenção da ordem 
familiar. Os resultados apontam que as mulheres têm 
uma dupla e pesada jornada de trabalho. Entre as 
principais conclusões, os autores citam a participação da 
mulher no mercado de trabalho, principalmente com o 
aumento de sua remuneração frente ao total da renda 
familiar, impacta positivamente sua condição de 
barganha na família, implicando uma menor 
participação no trabalho doméstico. 

Confirma 

Esta pesquisa confirmou por meio de exemplos 
que a remuneração da mulher frente ao total da 
renda familiar, impacta a condição de barganha 
na família:      
a) Amanda mencionou que a maior 
remuneração de seu marido, a coloca em 
posição de assumir todas as tarefas               
domésticas;                                                                      
b) Vania comentou que seria uma decisão 
difícil para o casal, caso um deles tivesse que 
abrir mão da carreira em consequência de uma 
possível mobilidade;                                                             
c) Joana mudou seus planos de estudar fora 
porque seu marido recebeu uma oferta de 
trabalho. 
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Estereótipos 
de Gênero 
  

Heilman, 1983 Sex bias in work 
settings: The lack of 
fit model 

O artigo argumenta que o preconceito sexual 
ocupacional não é inevitável nem invariável e apresenta 
um modelo para descrever a dinâmica do preconceito 
sexual e as condições que estimulam e apoiam sua 
ocorrência em ambientes organizacionais. O modelo usa 
um único princípio para explicar como o preconceito 
sexual autodirigido e o preconceito sexual dirigido pelo 
outro (discriminação) operam antes e depois da entrada 
da mulher em uma organização. As áreas consideradas 
incluem seleção, avaliação e explicações causais de 
sucesso.  

Confirma, 
Adiciona e 
Contradiz 

Esta pesquisa confirma a discriminação no 
ambiente de trabalho, operando antes e depois 
da entrada da mulher na startup.                                                                             
A pesquisa adiciona identificando este 
preconceito numa organização contemporânea 
(startup). A pesquisa contradiz a afirmação de 
que o preconceito é inevitável, por meio dos 
relatos das mulheres que trabalham em uma 
startup liderada por mulher ou nas startups com 
equilíbrio de gêneros na alta liderança. 

Epstein, 1989 Workplace 
Boundaries: 
Conceptions and 
Creations. 

O artigo discute como fatores culturais e estruturais 
interagem na criação, manutenção e dissolução de 
fronteiras entre gêneros, particularmente no local de 
trabalho. Existem restrições à igualdade e à mudança. 
Essas restrições estão enraizadas nos arranjos sociais 
que dividem a sociedade, nas identidades dos indivíduos 
e nas definições culturais e ideológicas de gênero e 
classe. Essas fronteiras, que separam as pessoas em 
comunidades e outras classificações, atuam como 
restrições à mudança. Os limites são reconhecidos pelos 
indivíduos como parte de sua aceitação da maneira 
como o mundo é organizado. O autor afirma que as mais 
persistentes de todas as fronteiras são aquelas que 
definem o papel de gênero no trabalho. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma com exemplos que o 
artigo adiciona analisando os papéis sociais 
durante a pandemia e apresenta um modelo que 
demonstra que o papel social além de persistir, 
influencia outras barreiras do Teto de Vidro. 

  Fadil, 1995 The effect of cultural 
stereotypes on 
leader attributions of 
minority 
subordinates. 

Como as atribuições de um supervisor sobre o 
desempenho de um subordinado são afetadas por 
estereótipos de minorias? A atribuição pode estar sujeita 
a preconceitos, não apenas por influenciar uma 
avaliação levando em consideração as características 
pessoais de uma pessoa (raça, gênero, formação cultural 
e outros), mas também porque as atividades de um 
subordinado são interpretadas do ponto de vista de um 
observador. O modelo de atribuição e comportamento 

Confirma 

Esta pesquisa identifica preconceitos na 
avaliação das capacidades e habilidades das 
mulheres por seus gestores.                                                                  
a) Há relatos da tentativa de excluir a mulher 
de determinadas situações no trabalho como, 
por exemplo, reunião "dura" com cliente;                                               
b) Gestores solicitando opiniões dos pares 
homens sobre determinados assuntos, mesmo 
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do líder, aqui apresentado, inclui estereótipos positivos e 
negativos, bem como sucesso e fracasso, no 
desempenho do funcionário. A avaliação de 
desempenho é uma função importante da gestão; afeta 
as relações subsequentes entre gerente e subordinado. 
Quando uma avaliação é afetada por preconceitos, isso 
leva a discordâncias e influencia negativamente o 
sucesso da organização.  

que esses pares não tenham conhecimento 
sobre o tema.                                            
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Redes de 
relacionamentos 

Ibarra, 1992 Homophily and 
Differential Returns: 
Sex Differences in 
Network Structure 
and Access in an 
Advertising Firm 

Este artigo argumenta que dois mecanismos de rede 
operam para criar e reforçar as desigualdades de gênero 
organizacional e poder: diferenças de sexo em homofilia 
(ou seja, tendência de formar uma rede do mesmo sexo); 
e a capacidade de converter atributos individuais e 
posição em vantagens em redes de relacionamentos. 
Esses argumentos foram testados em uma rede de estudo 
analítico dos padrões de interação de homens e mulheres 
em uma empresa de publicidade. Os homens eram mais 
propensos a formar laços homofilos em várias redes e 
ter laços homofilos mais fortes. Embora as centralidades 
nas redes de toda a organização não variam por sexo, 
uma vez que os controles foram instituídos, em relação a 
mulheres, os homens pareciam obter maiores retornos 
da rede. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma os mecanismos de rede 
operando para criar e reforçar as desigualdades 
de gênero nas startups:                                                                           
a) Há evidências empíricas da existência de 
formação de rede do mesmo sexo e a 
conversão dessas redes em oportunidades; 
b) As mulheres não conseguem participar das 
atividades de construção de redes de 
relacionamentos; 
c) Na percepção das mulheres, os homens se 
beneficiam mais das redes de relacionamentos 
corporativos mesmo quando possuem acesso a 
elas. A pesquisa adiciona identificando uma 
oportunidade em criar programas formais de 
mentoria. 

  

Marshall, 
2001 

Gender, Race, 
Ethnicity, and 
Networks. 

Este estudo lança luz sobre os mecanismos informais 
que contribuem para a desigualdade, examinando a 
relação entre gênero, raça / etnia e redes. As análises 
indicam que mulheres e pessoas de cor possuem 
membros na rede com status inferior em relação aos 
homens e brancos porque ocupavam cargos que 
limitavam seu acesso e capacidade de atrair funcionários 
poderosos. O autor conclui que a exclusão estrutural, e 
não a pessoal, explica as diferenças de raça / etnia e 
sexo no status dos membros da rede. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma a existência de 
barreiras estruturais que excluem as mulheres.                               
E adiciona propondo práticas corporativas para 
reduzir o impacto das barreiras estruturais nas 
startups. 
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Elacqua et 
al., 2009 

Managers' Beliefs 
about the Glass 
Ceiling: 
Interpersonal and 
Organizational 
Factors 

Este estudo examinou as possíveis explicações dos 
gerentes, implícitas ou explícitas, para o motivo pelo 
qual as mulheres raramente alcançam os níveis 
hierárquicos superiores em sua própria organização. 
Entre 685 gerentes (67% homens) de uma grande 
seguradora do meio-oeste, foi apoiado um modelo no 
qual as crenças sobre as variáveis interpessoais e 
situacionais na organização estavam relacionadas à 
percepção de que homens e mulheres eram tratados de 
forma diferente, em geral, o que, por sua vez, estava 
relacionado à crença de que existia um Teto de Vidro. 
Os resultados sugerem que identificar e abordar 
questões interpessoais e práticas organizacionais podem 
ajudar a quebrar as percepções de tratamento 
diferenciado que levam a crenças em um Teto de Vidro. 
Uma vez que os fatores que levam a essas crenças são 
compreendidos, a organização deve encontrar maneiras 
para garantir às mulheres que elas tenham a 
oportunidades de progredir em sua organização. A 
melhor força de trabalho possível significa uma força de 
trabalho composta por um número maior de mulheres 
em todos os níveis da organização. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma que relacionamentos 
interpessoais contribuem para a percepção da 
existência de um Teto de Vidro, assim como, o 
tratamento diferenciado entre homens e 
mulheres. A pesquisa também confirma a 
importância da construção de um pipeline de 
mulheres para assumir funções de liderança.                                                 
Esta pesquisa adiciona por meio do modelo 
proposto para reduzir tratamentos 
diferenciados entre homens e mulheres.                                 
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Carbajal, 
2018 

Women and work: 
Ascending to 
leadership positions 

Este estudo explora a ascensão das mulheres a posições 
de liderança. Duas CEOs foram entrevistadas para este 
estudo. A literatura sobre liderança feminina mostra que 
muitas mulheres podem não estar alcançando cargos de 
CEO por causa da falta de mentores, aspirações de 
carreira de liderança e experiência, desigualdade de 
gênero e preferência das empresas por estilos de 
liderança com base em características masculinas. A 
literatura mostra que esses fatores afetam a ascensão das 
mulheres a tais posições de liderança. O artigo conclui 
que as mulheres precisam de mais mentores para 
prepará-las para papéis de liderança. Essa implicação 
tem ramificações adicionais, uma vez que as abordagens 
de liderança desempenham papéis no empoderamento 
ou enfraquecimento das mulheres. 

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma que as mulheres 
precisam de mentores para prepará-las e 
apoiarem o crescimento de suas carreiras para 
papéis de liderança. E adiciona identificando a 
ausência de programas formais de mentoria 
nas startups. 
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Estilo de 
liderança 

Bass et al., 
1990 

Bass & Stogdill's 
handbook of 
leadership: 
Theory, research, 
and managerial 
applications 

Essa edição reflete o crescimento e mudanças no estudo da 
liderança, com capítulos sobre liderança transformadora, ética, 
liderança presidencial e liderança executiva. Bass se concentra 
nos traços pessoais, tendências, atributos e valores dos líderes. 
Bem como no conhecimento, competência intelectual e 
habilidades técnicas necessárias para a liderança. Em seguida, 
olha para os talentos socioemocionais e competências 
interpessoais, e as diferenças nessas características em líderes 
que estão imbuídos de ideologias, especialmente autoritarismo, 
maquiavelismo e autoengrandecimento.  

Confirma e 
Adiciona 

Esta pesquisa confirma e adiciona por meio 
de evidências empíricas nas startups. Bem 
como encontra comportamentos desta 
liderança dissonantes do que é esperado de 
um líder de equipes inovadoras.  

 
Eagly & 
Johannesen-
Schmidt, 
2001 

The Leadership 
Styles of Women 
and Men 

Os achados de estilo de liderança em ambientes experimentais 
tendem a ser estereotipados de gênero. Nesses cenários, as 
pessoas interagem como estranhos sem as restrições das 
relações de longo prazo. Quando o comportamento social é 
regulado por papéis de liderança em ambientes 
organizacionais, deve refletir, principalmente, a influência 
desses outros papéis e, portanto, perder grande parte de seu 
caráter estereotipado de gênero. No entanto, os papéis de líder 
incongruentes de gênero pareciam comprometer os estilos 
orientados às tarefas dos líderes e sua eficácia. Além disso, os 
estilos de liderança das mulheres eram mais democráticos do 
que os dos homens, mesmo em ambientes organizacionais, 
possivelmente refletindo os problemas especiais de 
legitimidade que as líderes femininas enfrentam se tentarem 
assumir o comando de forma clara e tradicionalmente 
hierárquica. São necessárias pesquisas primárias adicionais 
para esclarecer os mecanismos subjacentes a esses achados. 
Com base em evidências existentes, sugere-se que dois 
processos subjacentes possam ser especialmente influentes: (1) 
a repercussão dos papéis de gênero feminino e masculino sobre 
o comportamento de liderança; e (2) o preconceito que as 
mulheres podem encontrar em papéis de liderança, 
especialmente se esses são dominados por homens ou se as 
mulheres se comportam em um estilo especialmente masculino.  

Confirma, 
Adiciona e 
Contradiz 

A pesquisa confirma que o estilo de 
liderança em ambientes organizacionais 
tende a ser estereotipados de gênero.                                                                             
A pesquisa confirma que os papéis de líder 
incongruentes de gênero podem 
comprometer os estilos orientados às 
tarefas dos líderes. Porém, a pesquisa não 
mediu a eficácia do líder quando tal fato 
ocorre.                                                              
A pesquisa confirma que os estilos de 
liderança das mulheres são mais 
democráticos do que os dos homens em 
ambientes organizacionais. No entanto, 
contradiz a possibilidade de ser reflexo de 
problemas de legitimidade que as mulheres 
enfrentam.                                                                             
A pesquisa adiciona esclarecendo 
mecanismos subjacentes.                                                                     
A pesquisa confirma que nas organizações 
nas quais as lideranças são dominadas por 
homens, pode haver preconceito em relação 
as mulheres em papéis de liderança.                                                                                                                       
A pesquisa contradiz que o comportamento 
social é regulado por papéis de liderança.       
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Startups Post et al., 
2009 

Capitalizing on 
thought diversity 
for innovation 

Os gestores têm se tornado cada vez mais 
conscientes da necessidade de alavancar a 
diversidade como forma de aumentar a inovação. Ao 
mesmo tempo, a dinâmica de equipe múltipla, e 
muitas vezes contraditória, que surge em diversas 
equipes apresenta organizações técnicas com 
grandes desafios. Diante desses desafios, o objetivo 
deste estudo foi desenvolver uma compreensão de 
como a diversidade de pensamento de uma equipe de 
inovação afeta a dinâmica de sua equipe e os 
resultados de inovação. Embora a pesquisa, até o 
momento, tenha mapeado os efeitos da diversidade 
demográfica (por exemplo, gênero, raça/etnia, idade, 
posse) e os mecanismos pelos quais trabalha dentro 
dos grupos, nosso estudo contribuiu com novos 
insights sobre a natureza inter-relacionada da 
diversidade do pensamento nas equipes (por 
exemplo, diversidade nas perspectivas e nas 
abordagens para a resolução de problemas), 
dinâmica de equipe e inovação.  

Confirma e Adiciona 

A pesquisa confirma, por meio da 
percepção das entrevistadas, a consciência 
da necessidade de alavancar a diversidade 
para aumentar a inovação.                             
A pesquisa adiciona observando que as 
startups são organizações que se 
beneficiam da diversidade de gênero e 
experiências para inovar. 

  Dai et al., 2019 The Direct and 
Indirect Impact of 
Gender Diversity 
in New Venture 
Teams on 
Innovation 
Performance. 

O interesse e a participação das mulheres no 
empreendedorismo estão crescendo. Os achados 
limitados e inconclusivos sobre tal crescimento têm 
dificultado a caracterização de sua influência no 
desempenho da inovação em novos 
empreendimentos. Ao abordar essa questão, nosso 
estudo encontrou uma relação positiva entre a 
crescente presença das mulheres e o desempenho de 
inovação de novos empreendimentos. Também 
encontrou a influência positiva da diversidade de 
gênero sobre (a) a relação entre a diversidade 
funcional de uma equipe e seu desempenho de 
inovação e (b) a relação entre a presença feminina e 
o desempenho da inovação. 

Confirma e Adiciona 

A pesquisa confirma a influência positiva 
da liderança da mulher para propiciar 
ambientes de inovação. Também 
confirma a relação positiva entre a 
diversidade funcional de uma equipe e seu 
desempenho de inovação.                                                        
A pesquisa adiciona observando a 
necessidade de diversidade de gênero e 
que a mulher ocupe posição de poder, 
para conseguir desempenhar seu estilo de 
liderança para promover inovação. 
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Constructos Autores, Ano Nome do Artigo Breve Resumo Adiciona / Confirma/ 
Contradiz Justificativa 

  Blank & Dorf, 
2020 

The startup 
owner's manual: 
The step-by-step 
guide for building 
a great company 

Startup como uma organização que busca um 
modelo de negócio replicável e escalável, em 
condições de extrema incerteza. Empresas leves, 
ágeis, com foco em um mercado de alto crescimento, 
dinâmico e caracterizado por um ritmo acelerado de 
inovação, e nos quais as barreiras de entradas são 
baixa. 

Confirma e Adiciona 

A pesquisa confirma que a startup possui 
um modelo de negócio diferenciado das 
organizações tradicionais conforme 
descrito pelo autor.                                          
A pesquisa adiciona observando que as 
startups ainda são empresas que estão 
criando processos, equipes e políticas de 
RH e, por isso, podem promover 
mudanças em relação a diversidade de 
forma mais ágil do que as organizações 
tradicionais. 

  TM & Joseph, 
2021 

Gender and firm 
innovation - A 
systematic 
literature review 
and future 
research agenda 

Este artigo apresenta uma revisão sistemática de 94 
artigos de pesquisa no domínio de gênero e inovação 
de empresas para mapear a área e inferir futuros 
caminhos de pesquisa. Os achados sugerem que a 
área está crescendo e apresenta oportunidades 
interessantes. No entanto, observa-se que as 
investigações empíricas são influenciadas, 
principalmente, pela literatura das áreas anglo-saxãs 
e dão pouca atenção às complexidades contextuais 
dos países de mercados emergentes. Entre os estudos 
quantitativos, três temas principais de gênero são 
abordados de forma desigual. São o nível de 
diversidade da equipe de alta gestão, nível de 
diversidade da equipe de P&D e estudos individuais 
de nível de empreendedor. Seis interessantes 
caminhos de pesquisa são propostos como um 
grande resultado da revisão.  

Adiciona 

Esta pesquisa adiciona analisando um dos 
caminhos sugeridos pelos autores, 
observando a influência de uma CEO 
mulher sobre a inovação, por meio do seu 
estilo de liderança transformacional e 
democrático. 
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Constructos Autores, Ano Nome do Artigo Breve Resumo Adiciona / Confirma/ 
Contradiz Justificativa 

  Ensley et al., 
2006 

The importance of 
vertical and shared 
leadership within 
new venture top 
management 
teams: 
Implications for 
the performance of 
startups 

O estudo investigou a influência relativa da 
liderança vertical versus compartilhada, dentro de 
novas equipe e sobre o desempenho das startups. A 
liderança vertical decorre de um líder nomeado ou 
formal de uma equipe (por exemplo, o CEO), 
enquanto a liderança compartilhada é uma forma de 
liderança distribuída dentro de uma equipe. Foi 
demonstrado empiricamente que os processos de 
liderança compartilhada adicionam insights 
substanciais sobre o desempenho das organizações. 
Além disso, a liderança compartilhada parece ser 
particularmente importante no desenvolvimento e 
crescimento de novos empreendimentos. De acordo 
com esse contexto, o valor explicativo da liderança 
compartilhada vai além da liderança vertical. Isso 
sugere que casos de alto perfil de 
empreendedorismo, cuja criatividade individual e 
carisma os levaram à fama e fortuna, são mais mitos 
do que realidade. A liderança do principal fundador 
é apenas parte da história por trás da maioria das 
startups de sucesso. É preciso a liderança de uma 
série de indivíduos talentosos para desenvolver e 
crescer novos empreendimentos. Isso destaca a 
grande importância na seleção e desenvolvimento de 
equipes de alta gestão, em vez de simplesmente 
atrair um CEO superstar: É hora de ir além do mito 
moribundo do empreendedor heroico como o único 
líder da empresa. 

Confirma, Adiciona e 
Contradiz 

A pesquisa confirma que a liderança 
compartilhada nas startups influencia no 
desempenho da criatividade das equipes, e 
que os processos de liderança 
compartilhada adicionam insights 
substanciais sobre o desempenho das 
startups. No entanto, a pesquisa 
adicionada observando a necessidade de 
lideranças democráticas, bem como, a 
diversidade na liderança.  A pesquisa 
contradiz que a liderança compartilhada 
vai além da liderança vertical. Foi 
observado a influência do fundador e a 
necessidade de mantê-lo na startup para 
que a equipe continue contribuindo para o 
sucesso da empresa e retenção de talentos.                   

Fonte: Elaborado pela autor
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 Ao final das contribuições teóricas desta pesquisa, verifica-se que as startups no Brasil 

como organizações contemporâneas e percebidas como ambientes favoráveis para a 

diversidade, possuem as mesmas barreiras das organizações tradicionais que impede a mulher 

de alcançar o topo das empresas conforme demonstrado na Figura 1. 

No entanto, identificou-se a influência positiva da liderança da mulher para promover a 

inclusão da diversidade bem como, ambientes colaborativos que promovem a inovação.  

Durante as entrevistas, percebe-se a influência da composição de gêneros na alta 

liderança em relação a percepção de comportamentos e habilidades necessários para liderar uma 

startup. 

Diante disso, esta pesquisa sugere ações positivas, apresentadas na Figura 2, que podem 

contribuir para o aumento da diversidade de gêneros na alta liderança das startups.  

 

5.2 Limitações  

 

 A primeira limitação é o número pequeno de entrevistas, porém foi difícil conseguir 

executivas porque são poucas mulheres em posições de liderança. Bem como, conseguir 

disponibilidade de agenda. 

Outra limitação é que as entrevistas aconteceram durante a pandemia do Covid-19 e 

dessa forma, as entrevistas não puderam ser presenciais onde a interação entre entrevistada e 

entrevistadora é maior. 

Também é importante ressaltar que todas as entrevistadas trabalham em startups na 

região Sudeste do Brasil e dessa forma, devem encontrar realidades diferentes das mulheres que 

trabalham em outras regiões.  

Adicionalmente, todas as startups da pesquisa foram fundadas por homens, porque não 

identifiquei uma startup, com o perfil definido para este estudo, fundada por mulher. Assim 

como, todas as entrevistadas são brancas dado que não consegui encontrar líderes negras para 

participar desta pesquisa. Eu acho que tal fato ocorra porque o Teto de Vidro destas mulheres 

deve ser bem mais rígido do que os encontrados neste estudo. Porém ressalto que a amostra foi 

encerrada devido aos prazos estabelecidos para conclusão da dissertação e pode ter impactado 

nestas buscas. 

 Por fim, usei o critério de selecionar startups com mais de 100 funcionários e neste 

cenário, a maioria da alta liderança veio de organizações tradicionais podendo ter a influência 

de vieses destas empresas. 
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5.3 Recomendações para futuras pesquisas  

 

 Dado as limitações desta pesquisa bem como, as análises das entrevistas, surgiram 

algumas sugestões para pesquisas futuras que podem contribuir para a literatura do Teto de 

Vidro.  

 As entrevistadas fazem parte de um grupo que apesar de encontrar barreiras para crescer 

dentro das organizações, são mulheres brancas, líderes, com ensino superior, e a maioria 

heterossexuais, casadas e com filhos. Diante disso, é importante analisar as barreiras que outros 

grupos de mulheres enfrentam nas organizações como mulheres negras, homossexuais bem 

como as mulheres que exercem funções mais operacionais. 

 As startups desta pesquisa são organizações concentradas na região Sudeste. Dessa 

forma, sugiro que esta pesquisa se expanda para outras regiões do Brasil para analisar a 

influência de culturas regionais nestas empresas. Bem como, expandir para empresas de menor 

porte para analisar a existência da influência da cultura de organizações tradicionais. Como 

também sugiro que esta pesquisa seja feita em países onde a questão de gênero seja neutra e 

dessa forma, analisar a existência do Teto de Vidro nas startups desses países. 

 A forte influência do fundador foi um dos achados desta pesquisa. Por isso, sugiro 

buscar startups fundadas por mulheres para contribuir para a literatura de modo identificar 

novos achados e insights.  

 Adicionalmente, eu tenho a impressão de que o período da pandemia foi um momento 

que influenciou comportamentos e práticas corporativas. Por isso, sugiro pesquisas futuras que 

analisem a existência de mudanças que possam impactar positiva ou negativamente para a 

mulher no ambiente de trabalho pós a pandemia. 

Por fim, eu sugiro uma pesquisa quantitativa para confirmar as influências entre as 

barreiras analisadas neste estudo e apresentadas na Figura 1. Bem como, confirmar os reflexos 

nas startups das ações positivas apresentadas na Figura 2. 

 

5.4 Lições aprendidas  

 

Ao tentar acessar as mulheres líderes de startups por meio do RH, obtive o retorno de 

apenas duas empresas. E continuei com esta estratégia durante alguns meses, expandindo os 

contatos dessas empresas, porém sem sucesso no retorno. Quando expandi os critérios sobre o 

perfil das startups, tive a oportunidade de acessar a minha própria rede de relacionamento, e 
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diante disso obtive sucesso em todos os convites. Diante disso, eu acho que a melhor estratégia 

para começar a pesquisa seria usando a minha rede de relacionamento. 

Adicionalmente, foi fundamental a escolha de um tema que me motivou a aprofundar 

os conhecimentos sobre ele, porque durante o Mestrado precisamos renunciar a momentos tão 

importantes para nós como família e lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o crescimento das startups no Brasil, surgem novas oportunidades de crescimento 

de carreira para as mulheres que buscam chegar ao topo da liderança das organizações. Apesar 

da literatura sugerir que a mulher apresenta um bom desempenho em relação à inovação, sua 

participação no topo dessas empresas ainda é baixa. Para entender esse fenômeno, esta pesquisa 

revisa a literatura do Teto de Vidro que é usada para explicar a ausência das mulheres no topo 

das organizações. 

Este estudo analisa a influência do Teto de Vidro nas startups e apresenta um modelo 

que demonstra mecanismos intrínsecos que impedem o avanço da mulher até o topo dessas 

empresas. Adicionalmente, sugere práticas corporativas que podem contribuir para o equilíbrio 

de gêneros na liderança dessas organizações. 

Os achados desta pesquisa contribuem para a literatura do Teto de Vidro e apresentam 

práticas corporativas para que as startups impulsionem a transformação do papel social da 

mulher no Brasil. 
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ANEXO A: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM AS 

MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA 

 
Olá! Meu nome é Ana Cláudia Ferraz, e estou conduzindo uma pesquisa para fins 

acadêmicos, para o Mestrado Profissional da Fundação Dom Cabral, com mulheres em funções 

de liderança nas maiores startups no Brasil. O nome da Pesquisa é “A influência do Teto de 

Vidro nas maiores startups no Brasil”. O meu orientador é o Professor Dr. Ricardo Azambuja. 

Antes de iniciar a entrevista, preciso do seu consentimento para registrar as informações 

que serão fornecidas e utilizá-las para fins acadêmicos. Ressalto que os dados serão 

confidenciais e anônimos. E, por fim, a qualquer momento, você pode solicitar a retirada das 

informações coletadas para esta pesquisa. Você está de acordo?  

Caso você autorize, gostaria de gravar esta entrevista para não perder os detalhes da 

nossa conversa.  

 

Parte 1: Teto de Vidro 

 

Conte-me sobre sua trajetória profissional até chegar nessa função (por onde já passou, 

quais cargos, dificuldades/facilidades). 

Em algum momento você se sentiu desvalorizada ou prejudicada? Como foi esse 

acontecimento? 

Como você avalia seu crescimento na carreira comparado aos seus pares homens? Por 

quê? 

 

Parte 2: Estilos de liderança 

 

Como você define o estilo de liderança dos líderes que estão no topo da hierarquia? 

Quais os principais comportamentos que um líder deve ter para crescer dentro dessa 

startup (visionário, carismático, suportivo, inovador, desenvolvedor de equipe, orientado a 

resultados e tarefas)? 

Na sua percepção, os comportamentos dos líderes influenciam a percepção de 

desempenho? Que comportamentos podem influenciar negativamente? 

Na sua percepção, os estilos de liderança das startups favorecem homens ou mulheres? 

Por quê? 
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Parte 3: Estereótipos 

 

Quais as principais características de um líder de sucesso de uma startup? 

Consegue perceber estereótipos de gênero que possam facilitar ou dificultar a ascensão 

na organização? Por quê? 

Você acha que as pessoas têm em mente uma metáfora do líder feminino diferente da 

do líder masculino? Se sim, quais são essas metáforas? 

 

Parte 4: Conflito entre trabalho e família 

 

Na sua percepção, as tarefas familiares prejudicam o avanço de sua carreira? Por quê? 

Os homens conseguem dedicar mais tempo para a empresa? Por quê? 

 

Parte 5: Redes de relacionamentos 

 

Como é a socialização na empresa? Na sua percepção, existem atividades sociais que 

você não consegue participar por ser mulher? Por quê? 

Você possui mentor na empresa para orientar sua carreira, dar feedbacks?  

Existe diferença no processo de mentoria nas startups entre homens e mulheres? 

 

Parte 6: Teto de Vidro nas startups 

 

Como a diversidade proporciona inovação nas startups? 

Qual a importância da diversidade na liderança da empresa? Por quê? 

Se compararmos as startups com as empresas tradicionais, a questão das barreiras 

invisíveis que as mulheres enfrentam para alcançar posições de liderança são: diferentes, 

similares, maiores, menores? Por quê? 

Quais conselhos você daria para mulheres que almejam alcançar posições de liderança?  

 

Demográficas 

Gênero  

Sua idade  

Casada? Filhos? Qual idade? 

Escolaridade 
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Formação 

Tempo de empresa 

Tempo trabalhando em startups 

Tempo de carreira 
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ANEXO B: CITAÇÕES ILUSTRATIVAS 

 

Este anexo inclui as citações que complementam este estudo. 
 

Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

Barreiras 
Estruturais 

Papel Social Desde aquilo que a gente fala de "meu marido, meu 
companheiro me ajuda, o meu chefe me ajuda". Mas 
não é uma ajuda. Isso também é um preconceito, não é 
uma ajuda.  

Michele 

    Eu tenho uma outra amiga que uma vez ela falou que foi 
para uma entrevista, ela também já é um pouco mais 
sênior que eu, e aí na entrevista perguntaram se ela era 
casada, se ela tinha pretensão de engravidar no curto 
prazo, e eu achei aquilo horrível. 

Luiza 

    Estou me lembrando de um episódio, eu trabalhava na 
outra empresa e tinha um pessoal vindo de Minas Gerais 
para ir comigo num cliente... um megaprojeto. A gente 
tinha reunião presencial e estavam vindo umas quatro 
pessoas. Então, aí o que aconteceu: a minha filha 
sempre ficou em creche e neste ano específico, eu tinha 
tido um problema na escola dela, e ela saiu da escola em 
setembro e ficou até dezembro sem aula para entrar na 
outra escola... E aí eu virei para o lado, para o meu ex-
marido querido, que tinha horário mais flexível, dava 
mais perdido do que tudo... Eu disse: “cara, ferrou, você 
vai ter que ficar com a nossa filha porque tenho uma 
reunião com um pessoal que está vindo de Minas 
Gerais”. Aí ele disse assim: “sinto muito, não vou 
conseguir, liga para a minha mãe”. Aí eu disse: “não, 
mas você não está entendendo, você não vai sair de casa 
até a gente conseguir falar com a sua mãe, porque se ela 
não puder ficar, você vai ter que ficar. Eu não posso 
faltar essa reunião”. Ele disse: “ai Clara, sinto muito, 
mas hoje eu também tenho uma reunião, e tenho que ir, 
virou as costas e foi embora”. Aí nesse dia eu disse: é, o 
B.O. é meu mesmo, para sempre. 

Clara 

  Status Social Continuam e eles sempre olham. Eu me sinto e meus 
pares me respeitam muito, mas eu sempre sinto que eles 
me olham com aquele olhar assim "deixa a Raquel falar, 
ela é fofa". Sabe aquela coisa "tadinha, deixa ela". E 
olha que eles são muito legais, mas você deve ter se 
visto várias vezes nessa situação. "Deixa a Raquel falar, 
é a vez dela, tadinha, senão ela não vai abrir a boca". 
Entendeu? 

Raquel 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    Outro desafio: “o Machado, eu preciso aumentar a 
Luciana, ela está em São Paulo... ela está com muito 
mais responsabilidade, eu preciso trazer o salário dela 
para x”. Hoje ela e o Cassio estão assim, iguais. E ela 
merece mesmo, mas imagina que o Cassio descobre que 
a Luciana está ganhando mais do que ele, vai ser um 
problema. A gente tem que aumentar os dois se for 
aumentar ela. Então, nesse momento estou com esse 
desafio. Por exemplo, eu quero aumentar ela, ela 
merece, ela está reconhecida por isso, ela já teve três 
aumentos nos últimos seis meses porque ela foi subindo, 
foi subindo. E eu estou aqui, mais responsabilidade para 
ela, mais trabalho, mais contrato... ela assumiu um 
contrato novo, teve orçamento no contrato... então 
aumenta a mulher, bota mais gente em baixo. E aí hoje 
ela está ali no nosso time principal, que a gente toma 
decisões estratégicas, é uma funcionária estratégica para 
a gente e que a gente não pode perder. O time dela é 
“fãzão” dela. Se você tirar um NPS interno da empresa, 
ela vai ter uma nota completamente diferente dos outros, 
né? Vou até... outra ideia, fazer um novo NPS do time 
dela. 

Clara 

Barreiras 
Comportamentais 

Estereótipos de 
Gênero  

Se eu pegar a época que trabalhava numa grande 
empresa do setor financeiro, ali os figurões eram todos 
iguais: homens brancos, formados na Poli, 
superinteligentes, mas sem a menor paciência com você. 
"Ah você quer chorar, vá chorar longe de mim". Uma 
vez, um executivo de lá, falou com uma menina da 
tesouraria: "Vai chorar lá no banheiro, não vem chorar 
na minha frente".  

Renata 

    Vou dar um exemplo, eu explicava uma situação e era 
interrompida assim "não, o que ela está querendo dizer". 
Isso é muito estrutural e isso é muito preconceituoso. Se 
eu estou querendo dizer, eu não preciso ter um porta-
voz por ser mulher. Se você tem uma postura um pouco 
mais dura, mais enfática na sua posição, em uma 
reunião de muitos homens, tinha aquela questão daquela 
risada, aquela piada, tipo "é você que vai levar esse 
tema mais crítico?". Uma reunião que teria com um 
cliente aconteceu isso, eu falei "olha, nessa parte da 
reunião, como é mais delicado e eu tenho mais 
relacionamento, deixa que eu toco o que é mais difícil" 
e aí os dois outros homens riram e falaram assim "mas 
você mulher vai tocar a parte mais difícil?". Isso não 
tem a ver com gênero. A habilidade em um 
relacionamento não tem a ver se você é homem, é 
mulher, seja qual gênero for. Era difícil porque você 
tinha que tomar cuidado o tempo inteiro com aquilo que 
seria dito, com a forma. (Michele) 

Michele 

    Acho que eu estou gravida eu trabalho muito mais do 
que um monte de homem lá, porque quando eu 
engravidei todo mundo ficou assim, "não vai ser aquelas 
grávidas doentes". Gente, que isso? 

Luiza 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    Quando eu olho para trás, sabe, com outro olhar, porque 
é assim, quando você está ali naquele processo de 
crescimento, você está ali atropelando. Você fala: 
“encontrei essa dificuldade aqui eu vou por ali”. E a 
gente aprende a ser muito versátil porque a gente é 
colocado em um ambiente que exige isso da gente... 

Clara 

    A gente tem coisas, por exemplo, mais difíceis como: 
que roupa vestir de manhã para sair para trabalhar? 
Porque o homem, independente de como ele se vestir, se 
ele estiver com uma camisa social bem arrumada e uma 
calça bem arrumada ninguém vai dizer: olha, ele veio 
com uma calça diferente hoje, quer chamar a atenção, 
ele mudou o tom da camisa. A não ser em um ambiente 
muito hostil, dificilmente alguém vai ser questionado 
porque mudou o estilo da gravata... sei lá. E a gente não 
pode se vestir do jeito que a gente quer e eu acho que 
isso na pandemia mudou, quebrou muito dos meus 
paradigmas. Eu falei assim: “cara, quando eu voltar a 
trabalhar eu vou me vestir do jeito que eu quero”. 
Óbvio, isso não significa que eu vou expor nada porque 
é se dar ao respeito, dar o respeito... outra coisa 
machista, mas aí é o respeito de você com você mesma. 

Clara 

    Tive uma experiência ruim quando eu entrei aqui. Foi 
com um subordinado meu e que era gerente. Quando 
entrei o RH falou assim, "olha, cuidado com tal pessoa 
porque ele, talvez, tenha essa vaga como motivação, e 
você vai ser a superior dele". E antes, não tinha a 
posição de diretor entre ele e o nosso VP. E essa pessoa 
assim fez da minha vida um inferno, sabe, talvez 
tentando provar que ele era a pessoa certa. E aí a gente 
depois viu algumas tendências dele...  toda mulher que 
entrava com cargo superior ao dele no nosso time, ele 
tinha um tratamento totalmente diferenciado, sabe?  

Luiza 

    Eu queria ser pré-vendas... e meu chefe disse: “eu acho 
que não dá, vou te dizer porque: os equipamentos são 
muito pesados e quando tiver POC, imagina, a logística 
vai entregar o equipamento no cliente, aí você vai 
chegar lá, vai ter que abrir a caixa, botar no rack, 
aparafusar, vai ter que carregar uma caixa de ferramenta 
até o site, eu acho que não dá porque você é mulher, 
pequena, fraquinha não vai conseguir fazer isso”. Aí eu 
disse: “é, realmente, eu não consigo”. Aí ele disse: 
“como é que você vai resolver esse problema?”. 
Respondi: “eu tenho certeza de que os meus clientes vão 
me ajudar, o primeiro cliente que eu pedir: oi, por favor, 
você me ajuda a colocar o equipamento aqui no rack? 
Ele vai me ajudar”. Ele disse: “está bom, a vaga é sua”.  

Clara 

Barreiras 
Comportamentais 

Estilo de 
Liderança 

Eu acho que é um ambiente de trabalho, não sei se é por 
causa da velocidade do negócio, mas ele é um ambiente 
de trabalho mais agressivo, mais dinâmico o que 
imprimi também com que você seja muito rápido, seja 
nas decisões, seja na forma de pensar, ele exige de você 
uma certa velocidade. 

Vania 



134 
 

 

Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    São extremamente paternalistas, eles encaram muito a 
empresa como filho deles mesmo... hoje tem uma 
questão muito de carismático... Sim, ao mesmo tempo 
em que eles demonstram tanto ser arrojados e do risco, 
eles são extremamente inseguros, porque quando você 
vai discutir com eles em nível técnico, com a calma que 
você tem que ter, por exemplo, quando vou discutir com 
o Diretor que é machista, o cara que só fala palavrão. Eu 
viro para ele e falo: "olha, mas aqui na resolução básica 
informa isso e isso, e é só isso que eu estou te 
mostrando". E ele levanta a voz, bate na mesa, grita. 

Luciana 

    E quando eu comparo, às vezes, num estilo de gestão 
mais de um homem, alguns pares que eu tenho, é muito 
mais, vai para a frente e pronto. E que talvez não seja 
uma solução sustentável a longo prazo, não está 
olhando, investigando ali a fundo a coisa, sabe... Para 
mim, as mulheres realmente são muito mais cuidadosas 
e não fariam isso, e a gente gasta mais tempo. Talvez, 
gaste mais tempo fazendo mais coisas, sabe? Eu acho 
que nesse sentido, pode prejudicar a mulher. Porque às 
vezes é um estilo, pelo menos o meu, de gestão que 
talvez não seja apreciado ali no momento, mas que ao 
longo prazo realmente faz sentido, sabe? Especialmente 
quando você está construindo o processo e construindo 
uma empresa in natura ainda.  Onde você precisa de 
coisas que realmente funcionem ao longo prazo, e aí às 
vezes eu acho que isso realmente prejudica. 

Luiza 

    O estilo de liderança aqui teve que mudar muito e o que 
ajudou muito nesse contexto? Na hora que entrou uma 
empresa investidora..., mas aí vem o preconceito, aqui 
entre nós, a nossa liderança hoje é o Machado e eu... 
como pares reportando ao conselho, mas não seria o 
movimento natural. Eu deveria estar liderando a 
empresa com o Machado subordinado a mim. Mas a 
cultura da empresa não ia permitir isso... A Storm não 
tem o cargo de CEO... Por que o que acontece? O 
Machado como fundador, tem uma imagem muito forte 
ali dentro das pessoas e muitos dos nossos funcionários 
que estão há muito tempo, seguem o Machado como se 
fossem fãs... são fãs dele. E toda vez que ao longo da 
empresa, acontecia algum movimento em que sentiam 
que o Machado estivesse sendo injustiçado, por ser o 
fundador da empresa, questionavam: “como assim? Ele 
é o fundador!”. Mesmo que estivesse ok para o 
Machado: “como assim? Ele é o fundador..., mas quem 
manda não é mais ele?” Então, a nossa cultura 
dificilmente ia aceitar isso... e não é pela cultura falada, 
a gente ia ser boicotado dentro de casa, eu pensei: é, o 
sentimento de injustiça... então a nossa cultura 
dificilmente aceitaria. 

Clara 

Barreiras 
Relacionais 

Networking Aqui, por exemplo, não sei se é porque a gente tem uma 
líder mulher, ela coloca a gente em tudo. Agora, por 
exemplo, vou dar o exemplo recente da startup que 
trabalhei antes. Lá você ficava sabendo pelos outros do 
que aconteceu.... Chamavam algumas pessoas e não 
chamaram todo mundo, sabe aquele negócio?  

Maria 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

  Boys Club O que eu vejo, por exemplo, meu gestor, ele sempre 
elogia mais o Leo, que é o homem da equipe, o Leo é 
bom, o Leo é muito bom. Mas eu tenho a Jaque que é 
fantástica e é mulher, e esse gestor vira e fala: "olha Leo 
você é muito bom, está de parabéns!" 

Luciana 

Influências entre 
as barreiras 

A influência do 
papel social 
sobre o status 
social e 
estereótipos de 
gênero 

E é que nem falei, o miolo. Quando a gente está no 
miolo da carreira, tem gente que sai e desiste. Então, as 
que ficam para acabar de subir o resto da escada, é um 
número menor... Então eu acho que é mais por ter 
menos pessoas... Menos mulheres capacitadas nesse 
nível de liderança e experiência do que a preferência por 
homens. Eu não vejo a preferência, mas eu vejo a 
questão de quem está ali fazendo. Se dedicando mais. 
Quem está há anos no mercado, de quem tem mais 
experiência. Eu acho que parte dessas mulheres se perde 
um pouco nisso. Questões pessoais, sei lá. Uma coisa 
leva à outra, se a gente pensar. Não tem oportunidade, 
então desiste. Então, também, não vai ter oportunidade. 
A gente ainda está um pouco preso nisso. 

Renata 

    Vim para Storm, cheguei na Storm e falei assim: “bom, 
agora vai ser o lugar dos sonhos, na startup, pessoal 
novo, diversidade, não sei o que... o Machado, o 
fundador, era bem difícil. E eu dizia para ele: “você é 
machista”, ele dizia: “eu não sou”.  Eu disse: “é, você 
está sendo machista comigo, você não está me ouvindo, 
e tal, tal, tal”. E aí começava a briga e...  

Clara 

    Eu acho que a mulher... como ela já fica com aquilo, se 
o meu filho incomodar o pessoal vai me julgar, a gente 
já prepara o ambiente para se a gente estiver numa 
reunião, e o filho minimamente incomodar... o homem 
já nessa história da pandemia não se incomoda tanto. 
Então o cara liga a galinha pintadinha do lado, e aquela 
confusão, você não escuta o áudio, pede para a criança 
abaixar esse áudio, sabe? 

Clara 

  A influência do 
networking 
sobre o boys 
club 

E tem os queridões que você ainda vê falando com os 
caras lá de cima, homem, diretor que vira e fala 
palavrão em reunião... e falam comentários sexistas e 
machistas, aí você vai e fala: "meu Deus como que isso 
ainda pode ser aceito numa organização assim?”. E 
acham normal ou suave "ele é assim mesmo, não é".  

Luciana 

  A influência do 
status social, 
estereótipos de 
gênero e boys 
club sobre 
estilo de 
liderança 

Foi uma adaptação superdifícil... superdifícil. Porque a 
minha gestora ela era uma dessas mulheres que subiu 
muito na carreira, mas com um perfil de liderança 
extremamente masculino, extremamente agressivo, 
quase no limite do desrespeitoso. Essas mulheres que 
têm de monte por aí no mundo corporativo que acham 
que precisam vestir calças e serem diferentes, do que a 
essência delas, para ajudar a competir com homens. 
Então foi uma escola para o que eu não quero ser. 

Mariana 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    Eu já passei por algumas situações, por exemplo, 
quando eu tenho uma opinião forte em alguma reunião, 
até teve um caso recente. Uma reunião só com homens e 
eu fui contra uma decisão que um dos homens queria 
tomar. E por isso eu fui muito enfática. E, quando a 
mulher é mais enfática e quer realmente marcar a 
posição dela, deixar muito clara, eu acho que a gente é 
vista, às vezes, como autoritária. Enquanto o homem 
pode falar e xingar... falar algum palavrão da forma 
dele, e não é visto dessa forma. Então isso eu sinto 
algumas vezes, sabe? Então realmente o homem ser 
agressivo ok, mas a mulher quando quer realmente ser 
um pouco mais enfática, não é vista da mesma forma.  

Luiza 

    Você vê que todo homem, se você for muito discutindo, 
principalmente, esses que são muito machões como eles 
gostam de dizer... Se você vai para uma esfera que eles 
não conseguem discutir de igual para igual, pelo 
conhecimento, a tendência deles é mostrar o que eles 
acham que tem de melhor. Então eles vão levantar a 
voz, eles vão mexer em cadeira, eles vão se remexer, 
eles vão mudar de assunto: "muda, muda, já falei que 
você está errada". 

Luciana 

Influências 
positivas e 
reflexos nas 
startups 

Programas 
formais de 
mentorização 

Eu tentei ter bons mentores nesse caminho, que me 
davam uma perspectiva muito bacana de pós e contras 
de cada movimentação. 

Raquel 

  Diversidade na 
liderança 

E eu optei por seguir uma carreira onde é confortável 
ser exatamente quem eu sou, que eu acho que é aí onde 
está o meu maior valor.  

Michele 

    Quando eu entrei fiquei um tempo sozinha, como a 
única mulher da área... E teve uma pesquisa... aquelas 
pesquisas de satisfação.  E eu não sei por cargas d'água, 
na pesquisa, eles separaram o gênero... me ferraram! 
Porque aí eu fui muito exposta. E aí eu levei para o RH, 
e corrigiram. Nenhuma pesquisa que saiu separa gênero. 
Mas assim, foi super desconfortável para mim, sabe? 

Vania 

    Ela faz a academia dela, que para ela é primordial. Ela 
participa efetivamente da vida dos filhos e são três 
filhos. E ela de fato, se tem alguém do time, como está 
acontecendo agora, muita gente perdendo, não é algo 
que é um esforço. Você nunca vai ouvir dela assim "a 
mãe da Cris morreu, mas a gente precisava tanto da Cris 
aqui", sabe? E não tem isso porque ela toma cuidado, 
isso é algo que é natural. Eu acho que isso é muito 
característico, não que a gente não ache isso em homem, 
mas é mais comum em lideranças femininas. 

Michele 
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    Eu acho que sim, porque eu vejo às vezes ideias que, 
enfim, que eu comentei que eu acho que é um pouco 
top-down aqui que a gente precisa questionar muito, 
sabe? Porque você que é uma pessoa de uma forma de 
pensamento que está trazendo e aí é aquilo ali, e a gente 
tem que questionar, sabe? Então eu ajudo essa 
discussão, esse questionamento, eu tenho que fazer isso 
muito com o meu chefe, muito, assim, muito. Hoje antes 
daqui eu estava numa reunião com ele, que a gente foi 
fazer uma avaliação de pessoas e eu não concordei com 
a forma que eles avaliaram as pessoas e era a menina do 
meu time, e aí eu tive que com dedos virar e falar assim, 
"posso entender como que você pensa? Porque eu queria 
entender qual que foi o racional ali, queria entender, 
falei para ele assim, "diversidade, eu quero entender não 
vou falar que não é certo e errado, eu só não entendi, 
queria que você me falasse um pouco mais." Mas assim, 
sabe foi uma coisa que você tem que estar sempre, eu 
enxergo assim, Ana, que você tem que estar sempre 
criticando, sabe? Assim, para que vejam outros lados, 
sabe? 

Vania 

    Às vezes chegam algumas propostas de "tem que 
renegociar com tais clientes". Tipo assim, mas não faz 
sentido nenhum. Eu sei que a gente está aqui pensando 
em redução de custo e tudo, por conta da pandemia, mas 
tem o cliente, e esse cliente não recebeu nenhum 
consumidor também no ano, então como é que eu vou 
renegociar?" Então, sabe, às vezes vem algumas 
decisões de cima, sem que tenham olhar com cuidado 
para o nosso propósito...  nossa missão. Então eu acho 
que com certeza aí a mulher tem um olharzinho um 
pouquinho mais cuidadoso para essas coisas, para essas 
situações. 

Luiza 

Influências 
positivas e 
reflexos nas 
startups 

Diversidade na 
liderança 

A gente não colocou uma mulher em cima de um 
homem, nem um homem em cima da mulher... a gente 
colocou um do lado do outro, e a gente de fato tem 
decisões colegiadas... a gente vai, discute, briga, vai 
para lá, vai para cá, a gente toma decisão e a gente 
comunica de uma forma única. Com uma decisão dos 
dois e aí eu tenho um discurso, ele tem o mesmo 
discurso, isso mudou a nossa empresa completamente e 
mudou para melhor para as mulheres, por quê? Qual foi 
o movimento que eu fiz na sequência? A Luciana vinha 
se destacando, a gente tem pouquíssimas mulheres... são 
20% das pessoas... E a Luciana vinha se destacando e o 
tempo inteiro eu percebia que ela tinha que se 
subordinar ao Cassio, que era um outro cara e eu dizia: 
mas por quê? Ele não tem nada a ver, ele não está nem 
no dia a dia do parceiro. Por que a Luciana tem que dar 
satisfação ao Cassio? Por que ela não pode responder 
direto para o Machado? A gente tem uma startup desse 
tamanho, para que tantos layers? Por que a Luciana não 
pode estar lado a lado do Cassio? Foi um trabalho 
difícil... o tal do Cassio é um cara que está desde a 
fundação... adoro ele... é sensacional, super me respeita 
como chefe, mas tem a dificuldade em ver uma 
subordinada dele, de repente, ficar lado a lado com ele e 
foi um trabalho. 

Clara 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    “Machado, é o seguinte: eu quero que o time da Luciana 
seja 100% feminino”. Ele disse assim: “olha aí, aí você 
está com preconceito, por quê?”. Por quê? Mas não é 
diversidade? Não tem que estar tudo igual? Porque não 
pode ter, eu disse: a gente vai começar com time 100% 
feminino e depois aos pouquinhos a gente vai trazendo 
outros meninos para a liderança da Luciana, porque os 
que estão aqui não vão aceitar sair do Cassio para a 
Luciana, já que ele era o par dela. 

Clara 

    Então até hoje o Machado fala assim: “você empoderou 
a Luciana, ela blinda o time dela, e eu não consigo falar 
com ninguém para baixo”. Eu digo: “para que você quer 
fazer microgerenciamento? Você conversa com a 
Luciana”, ele: “a gente é uma startup, não precisa ter 
hierarquia”. Eu falo: “Machado, na boa, você quer ir lá 
gerenciar o trabalho porque o cara júnior queria 1200 
reais... cara você tem mais o que fazer, pelo amor de 
Deus... não é sobre empoderamento feminino”. Ele: 
“não, porque a Luciana chega lá agora, ela fala: eu sou a 
chefe!” E eu disse: “você tem que se colocar, a área é 
minha, se você não está satisfeito com o meu trabalho 
você me manda embora. Mas a área é minha, você me 
deu a demanda, eu vou gerenciar o time”. E assim a 
gente foi, foi, foi, foi, aí o que aconteceu? Apesar de 
volta e meia ele reclamar que eu empodero a Luciana, 
que esse seu movimento feminista dentro da Storm não 
vai dar certo... que a Storm é uma empresa diversa. O 
que aconteceu? Tem dois meses que ele disse assim: 
“Clara, a Luciana é a nossa melhor funcionária, não é?” 

Clara 

Influências 
positivas e 
reflexos nas 
startups 

      

  Flexibilidade 
na forma de 
trabalho 

Em primeiro lugar vem a minha família, depois vem 
meu trabalho. Para mim é muito claro o ranking de 
coisas prioritárias. Mas ao mesmo tempo ela entende 
muito.  

Joana 

  Ambiente 
Colaborativo 

Você está falando e eu estou tentando me colocar em 
uma matriz, eu e os meus pares, para ver se eu encontro 
um ponto de sinergia. Porque nós somos muito 
diferentes e eu acho que a liderança na startup tem uma 
coisa muito bacana, que é colocar as pessoas certas nos 
lugares certos, e não tem muito um padrão. Eu não vejo. 
Eu não consigo ver um padrão, então eu vou falar pelo o 
que eu vejo que é importante e que funciona. Onde é 
que eu estou olhando o que funciona? É você ter uma 
baixa rotatividade de pessoas e você ter uma alta 
performance.  

Raquel 
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Dimensão Subdimensão Citação Entrevistada 

    A gente não vai ficar só no prático, na planilha de fez e 
não fez. E no final isso faz muita diferença no negócio, 
muita diferença. Porque a gente é uma empresa de 
gente, todas nós. Empresa de software é uma empresa 
que depende de gente, é uma empresa que é focada em 
gente... todas as empresas são. E a liderança feminina 
ajuda com que a empresa seja mais humana... A mulher, 
geneticamente, assim como o homem, geneticamente, é 
mais forte, em termos de músculo, a mulher 
geneticamente é melhor emocionalmente, é melhor 
socialmente, é melhor em gerenciar conflito, é melhor 
em fazer com que as equipes fiquem bem, é melhor em 
cuidar. As empresas do futuro são empresas que cuidam 
bem das pessoas, quanto melhor a gente cuidar das 
pessoas, melhor resultado as empresas vão ter. 

Clara 

  Inovação Sabe que aqui a gente tem reunião, todo mês a gente 
tem all hands, toda reunião eu passo mensagens o quão 
importante é (diversidade). Toda reunião eu digo como 
que está o nosso percentual de mulheres em relação aos 
homens. Ainda por cima, a nossa empresa é uma 
empresa de inovação, e a gente não inova sem ter 
pensamentos diversos... 

Clara 

    Eu falo, brigas, que são discussões calorosas, foram 
muitas ao longo do caminho, ajudaram a gente a, de fato 
a inovar. A gente pensava muito diferente, a gente ainda 
pensa muito diferente, em várias coisas, no entanto a 
gente sempre anda para o mesmo lado. É interessante, 
não é? 

Clara 

    Então eu acho que a diversidade de gênero é importante 
não só porque a gente precisa ter uma equidade, né? 
Mas porque a gente também vai melhorar a vida de todo 
mundo ao redor.  

Clara 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 


