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“I'm a survivor 

I'm not gon give up 

I'm not gon stop 

I'mgon work harder 

I'm a survivor 

I'm gonna make it 

I will survive 

Keep on survivin” 

 
“Eu sou um sobrevivente 

Não vou desistir 

Não vou parar 

Estou trabalhando mais duro 

Eu sou um sobrevivente 

Eu vou conseguir 

Eu sobreviverei 

Continue a viver” 

 
Destiny's Child 



 
MATERNIDADE E VIDA PROFISSIONAL: ADAPTAÇÃO FEMININA APÓS TER 

FILHOS 

 

RESUMO 

 
Este trabalho trata-se de um estudo de caso, sendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa que teve como 

objetivo analisar como a mulher-mãe vivencia o trabalho ao lado do exercício da maternidade. Como se 

dá a adaptação das mulheres que optaram por se tornar mães em seu retorno ao mercado de trabalho? 

Quais são as maiores dificuldades no tocante da conciliação entre a jornada dupla, mantendo a qualidade 

no relacionamento em ambas as situações - considerando as dificuldades já apresentada pelo gênero no 

que diz respeito à sua posição firmada através de tantos períodos de identidade firmada por uma 

sociedade inicialmente patriarcal? Essas foram as questões iniciais. Utiliza-se aqui o suporte da Teoria 

Comportamental, assim noções de cultura e clima organizacional. Possui como objetivo analisar a 

influência da maternidade na vida profissional feminina e sua devida adaptação, (1) identificar o perfil 

demográfico das mulheres pesquisadas, (2) identificar a situação feminina no mercado de trabalho, afim 

de explanar o ambiente nas quais convivem e sua influência na situação e 

(3) correlacionar o tempo empresarial versus tempo familiar, comentando sobre a conciliação saudável 

entre os dois fatores, assim como pontos positivos e negativos da intersecção citada. Com os resultados 

alcançados, foi possível verificar a atual situação das colaboradoras e como as mesma lidam com as 

pressões diárias em relação a vida dupla; identificar possíveis fatores que influenciam na rotina diária das 

mesmas e como é a reação e verificar as consequência de tal intersecção na vida do grupo pesquisado. A 

análise possibilitou inferir sobre as práticas laborais, onde se destaca a importância da interação entre 

instituição acadêmica e organizações, incentivando, pois, a criação de parcerias e elaboração de projetos 

que ofereçam resultados significativos para os empreendimentos regionais interessados. Este produto 

interessa a gestores em geral e em particular aos que procuram uma forma de lidar, da melhor maneira, 

como profissionais com filhos. 

 

Palavras-chave: Maternidade; Mão-de-Obra Feminina; Comportamento Organizacional. 



  

MATERNITY AND PROFESSIONAL LIFE: FEMALE ADAPTATION AFTER 

CHILDREN 

 

ABSTRACT 

 
His work is a case study, being a qualitative and quantitative research that had as objective to analyze how the 

mother woman lives the work next to the exercise of motherhood. How does the adaptation of women who 

choose to become mothers on their return to the labor market take place? What are the greatest difficulties in 

reconciling the double journey, maintaining quality in the relationship in both situations - considering the 

difficulties already presented by the gender in relation to their position established through so many periods of 

identity signed by a society initially patriarchal? Those were the initial questions. The support of Behavioral 

Theory is used here, as well as notions of culture and organizational climate. The purpose of this study is to 

analyze the influence of motherhood on female professional life and its adaptation, (1) to identify the 

demographic profile of the women surveyed, (2) to identify the female situation in the labor market, in order to 

explain the environment in which influence on the situation and (3) correlate business time versus family time, 

commenting on the healthy reconciliation between the two factors, as well as positive and negative points of the 

cited intersection. With the results achieved, it was possible to verify the current situation of the collaborators 

and how they deal with the daily pressures in relation to double life; to identify possible factors that influence the 

daily routine of the same and how the reaction is and to verify the consequences of such intersection in the life of 

the researched group. The analysis made it possible to infer about the labor practices, where the importance of 

the interaction between academic institution and organizations is highlighted, thus encouraging the creation of 

partnerships and the elaboration of projects that offer significant results for the interested regional enterprises. 

This product is of interest to managers in general and in particular to those who are looking for a way to deal, in 

the best way, as professionals with children. 

 

Keywords: Maternity; Female Workforce; Organizational Behavior. 
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MATERNIDADE E VIDA PROFISSIONAL: ADAPTAÇÃO FEMININA APÓS TER 

FILHOS 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

Na formação das sociedades humanas, sempre predominou a divisão social de trabalho 

por gênero – ao homem coube a tarefa de prover o lar e a mulher, a atribuição de cuidar dos 

filhos e da casa. Contudo, com a evolução do comércio e capitalismo industrial, a mulher vem 

a tornar-se operária, contudo mantendo-se a frente do trabalho doméstico, dando início a 

jornada dupla, em que as atribuições da maternidade ainda são de sua responsabilidade. 

A reestruturação do ambiente familiar em prol das mudanças na configuração de provedor 

do lar vem-se passando por diversos ajustes no panorama socioeconômico, uma vez que 

estamos cada vez mais envolvidos em uma sociedade consumista, onde a necessidade de bens 

materiais torna-se cada vez mais expressivos – nisso agrega-se mais uma nova 

responsabilidade: a de prover, também, as necessidades materiais da prole. 

A posse de bens depende de dinheiro, ao tempo que este depende diretamente, salvo em 

poucas exceções, da troca de força de trabalho por salário. Sendo assim, seja por necessidade 

ou por estratégia de distinção econômico-social no âmbito profissional, a mulher moderna 

procura cada vez mais por um espaço próprio no mercado de trabalho. Surge assim uma nova 

denominação - a de mãe provedora, a mulher que não apenas procura seu sustento como 

também tenta diariamente prover as necessidades apresentada pelos herdeiros. 

A relação de trabalho e maternidade é conflituosa. Em meio a tantos avanços e conquistas 

nas várias áreas de conhecimentos e setores de trabalho, ainda sim há um longo caminho a ser 

percorrido, já que algumas áreas, como a política, ainda há aquela ocupação de segundo 

plano. Afora os preconceitos sociais pré-estabelecidos no panorama sociocultural, o acúmulo 

de tarefas e afazeres domésticos dificulta o desempenho empresarial - uma vez que o 

desdobramento em tarefas distintas que exigem atenção específicas podem causar frustração 

pela não-realização adequada de ambos. Assim, as questões referentes a situação têm sido 

cada vez mais colocadas em pauta durantes discussões por organizações feministas 

contemporâneas. Essas discussões mostram as sobreposições de vida pública e privada ao 

abordar temas polêmicos da vida das mulheres, a exemplo de saúde, violência, educação, 

maternidade, trabalho e política. 
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Do ponto de vista da oferta de trabalho, os movimentos feministas dos anos de 1970 

no Brasil alteraram os padrões de comportamento e, consequentemente, 

introduziram uma nova identidade feminina, cada vez mais voltada para os trabalhos 

ditos produtivos. (SOUZA & NETO, 2008, p. 3) 

 
Como sugerem Maron e Meulders (2008), a maternidade pode levar as mulheres a 

desistirem de trabalhar (temporária ou definitivamente), encorajá-las a reduzir seu tempo de 

trabalho ou até mesmo fazer com que mudem de profissão ou de segmento do mercado, além 

de poder retardar sua promoção a melhores cargos e aumentos salariais. Ter filhos pode ser o 

diferencial entre uma proposta de emprego, a condição da sua inserção ou não na população 

economicamente ativa. Ao comparar situação de mulheres com filhos com a das mulheres 

sem filhos, apresentam-se evidências empíricas da existência de penalidades a mães na força 

de trabalho. 

O que se percebe, então, é que as identidades femininas e as representações acerca das 

mulheres passaram por uma série de transformações e ainda estão em processo de 

construção. Nesse sentido, trabalho e maternidade são os pontos mais discutidos [...]. 

(KNEBEL, 2009, p. 12) 

 

Afinal, como se dá a adaptação das mulheres que optaram por se tornar mães em seu 

retorno ao mercado de trabalho? Quais são as maiores dificuldades no tocante da conciliação 

entre a jornada dupla, mantendo a qualidade no relacionamento em ambas as situações - 

considerando as dificuldades já apresentada pelo gênero no que diz respeito as sua posição 

firmada através de tantos períodos de identidade firmada por uma sociedade inicialmente 

patriarcal? 

 
 1.1 Objetivos 

  

 1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a situação da adaptação feminina ao retornar para o mercado de trabalho após 

a maternidade. 

 
 1.1.1 Objetivos específicos 

 
 

1.1.2.1 Identificar o perfil demográfico das mulheres pesquisadas. 

 1.1.2.2 Identificar a situação feminina no mercado de trabalho, afim de 

explanar o ambiente nas quais convivem e sua influência na situação; 
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1.1.2.3 Correlacionar o tempo empresarial versus tempo familiar, comentando sobre a 

conciliação saudável entre os dois fatores, assim como pontos positivos e negativos da 

intersecção citada. 

Para atingir os objetivos definidos na pesquisa dividiu-se o trabalho em duas etapas, 

sendo que uma complementa a outra. Em um primeiro momento buscou-se bibliografia 

condizente com o tema que tornasse possível conceituar e resgatar historicamente os  

conceitos de feminismo e gênero. Em segundo, através de dados exploratórios, de forma 

quantitativa e qualitativa onde se escolheu o questionário e a entrevista enquanto instrumentos 

de coleta de dados por entender-se que esta possibilita uma interação com o sujeito 

entrevistado, além de um processo de comunicação bilateral. 

 
1.2 Justificativa 

O estudo justifica-se na necessidade de abordar a realidade quanto ao tratamento da 

maternidade nas organizações, tendo em vista que a participação feminina no mercado está 

cada vez mais incisiva e decisiva, e a cada dia as organizações veem-se com o dilema de 

adaptar-se a realidade de mulheres que optaram por ser mãe, acarretando peculiaridades 

inerentes a situação. Também leva-se em consideração a luta feminina para se manter à frente 

no mercado, sem perder espaço, mesmo quando sua dedicação pode ser alterada por 

mudanças de prioridades. A pesquisa ainda poderá ser útil para aos gestores, consultores, 

professores e estudiosos que tenham como objetivo utilizá-la como base para futuras 

pesquisas, assim oferecer uma análise comportamental que possa agregar quanto ao 

aperfeiçoamento profissional. 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICO-CONCEITUAL 

 
 

2.1 Gênero na Organização 

 
 

 2.1.1Cultura Organizacional 

Na era de hipercompetição, fica cada vez mais difícil para as empresas a criação e 

sustentação de vantagens competitivas diferentes no âmbito de estratégias, posicionamentos, 

modelos de negócio, produtos, serviços e estruturas, entre vários existentes. O amplo acesso à 

informação e tecnologias leva as empresas, no decorrer do tempo, por meio da imitação, a 

uma paridade competitiva. A cultura organizacional, além de viabilizadora da estratégia 

corporativa, tem o poder de criar vantagens - diferenciais, ou singularidades, difíceis de serem 
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copiadas. O desafio que se impõe às organizações diz respeito a que modelo de cultura adotar 

e como assegurar o seu perfeito alinhamento com a estratégia do negócio pré-estabelecida. 

A cultura é um conceito multifacetado, difícil de ser medido e complexo, ao mesmo 

tempo existe uma variedade de definições para cultura. Segundo Maximiano (2004) a cultura 

organizacional define a maneira como os integrantes da organização devem interagir entre si e 

com o mundo externo; pode ser interpretado como todo comportamento que pode ser 

aprendido, que independe de hereditariedade genética; que pode abranger tecnologias e  

modos de organização econômica, padrões de estabelecimentos, de agrupamento social e 

organização política, crenças, e assim adiante. Cultura organizacional pode ser moldada por 

representações imaginárias, através de símbolos, imagens e ideias, tornando-se uma 

interligação entre os agentes num coletivo; expressa sua identidade, que podem ser as mais 

variadas possíveis, quando acontecem casos de fusões, incorporações de empresas; cada tipo 

de cultura mostra característica primordial, e a maneira de ser/ agir. A mesma é importante 

para toda organização porque opera como um catalisador de processos – e o que faz uma 

empresa forte, que gera respostas eficientes e eficazes. 

Existem ferramentas que ajudam em mudanças e aprimoramento em relação a cultura 

organizacional, que segundo Bardine (2016) são: 

a) Clareza de objetivos, valores e princípios: Todos funcionários tem que ter acesso 

aos seus objetivos – de forma clara e concisa – assim como possuírem definidos os 

valores e princípios, sendo relembrados periodicamente; isso auxilia no processo 

de mudança e seu retorno pode ser de médio prazo, caso bem divulgado e  

aplicado. 

b) Imagem de produtos e serviços: Grau em que os vários públicos, tanto internos 

como externos, percebem a qualidade dos produtos e serviços ofertados.  Não 

basta o cliente externo ter certa percepção da empresa, mas também os 

funcionários, divulgação de projetos que estão sendo executadas, conquistas, 

detalhes sobre a qualidade de seus produtos e serviços, devem ser do 

conhecimento de todos os lados envolvidos, fazendo com que o funcionário tenha 

orgulhe-se de sua empresa. Seu resultado na mudança pode ser notado no longo 

prazo. Deve ser também ser trabalhado constantemente; 

c) Interação e comunicação:Onde a estrutura da organização permite a comunicação 

interna entre os diversos níveis de forma simples e aberta. Tendo também a 

colaboração e parceria como meio existente como auxílio mútuo. A comunicação 

flexível, caso a empresa for muito fechada sedará num período de longo prazo; em 
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organizações mais flexíveis, se dará no curto ou médio prazo. A política de “portas 

abertas” e “visão cristalina” devem ser incentivadas pelos gestores até se tornar 

comum na organização; 

d) Abertura a novas ideias: Nível em que a organização é dinâmica, atenta às 

mudanças, possui senso de oportunidade, estabelece objetivos arrojados, é líder de 

tendências e cria um ambiente motivador. Nesse local a empresa valoriza e 

incentiva as novas ideias de seus colaboradores. É um trabalho que pode trazer 

resultados no curto, médio, ou longo prazo. 

e) Desempenho profissional: O trabalho é estimulante para os funcionários e oferece 

desafios profissionais, possibilidade de crescimento e valorização. 

f) Aprendizado: Empresa estimula e proporciona ambiente favorável para 

desenvolvimento profissional para os funcionários. A empresa não passa da fase  

de apenas cobrar qualificação do quadro funcional, mas passa a incentivar a 

qualificação. 

A contratação de quadro de funcionários também é ferramenta indispensável quanto a 

escolha daqueles que melhor se adaptam aos valores da organização. É fundamental não usar 

de favoritismo – nisso frisa-se o comportamento paternalista em algumas empresas de origem 

familiar, o que torna toda a organização desacreditada. É importante, porém, ressaltar que 

antes de qualquer atitude deve-se primeiramente fazer um diagnóstico da atual cultura da 

organização. 

Deve-se frisar que a mudança de cultura deve-se começar de cima para baixo, podendo e 

devendo ser implementadas por toda a gestão – caso não aconteça, tal adaptação não 

ocorreria; dessa forma, conclui-se que apenas com integração de todos é possível realizar a 

evolução da cultura para algo homogêneo. 

Segundo Vahdat (et al. 2013) sobre o nível organizacional, o indivíduo deverá criar e 

manter a consciência de que fazer parte de uma organização na qual concentra diversidades de 

pessoas e culturas, o que o motivaria a ter responsabilidade em se adaptar a elas. Isso 

facilitaria o convívio interno, a motivação pelo trabalho viria do próprio empresário, e não 

forçadamente, assim como a continuidade da organização seria consolidada, pois ela depende 

das pessoas. Mesmo assim, um choque-cultural pode vir a acontecer e até paralisar as 

atividades de uma empresa, devido fortes resistências de seus membros os quais deflagram 

padrões culturais diferentes - já enraizados. 

A sociedade, em constante mudança, força a cultura organizacional a adaptar-se. No 

cenário atual há uma busca constante por melhorias contínuas, há uma exigência por práticas 
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mais acirradas, eficientes, modernas, as quais proporcionam resultados rápidos para as 

organizações. Além de viabilizadora da estratégia corporativa, tem o poder de criar vantagens 

competitivas diferenciadas, ou singularidades, difíceis de imitar. O desafio que se impõe às 

organizações diz respeito a que modelo de cultura adotar e como assegurar o seu perfeito 

alinhamento com a estratégia do negócio. Para que ocorram essas transformações, 

compreende-se um conjunto de forças (normas, regras, crença, valores e expectativas) 

importantes que influenciam, mas não podemos confundir cultura organizacional com clima 

organizacional - que seria mais um termômetro de sua conjuntura. 

Uma cultura firmada também é formada de componentes, conforme descrito na Figura 01. 

 

Figura01: Componentes da cultura. 

Fonte:Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Artefatos: Sendo o primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. 

Artefatos são as coisas concretas que cada um vê, ouve e sente quando se depara com 

qualquer organização. Incluem os produtos, serviços, e os padrões de comportamento dos 

membros de uma organização. Os símbolos e os lemas são exemplos de artefatos 

Valores Compartilhados: O segundo nível da cultura - são os valores relevantes que se 

tornam importantes para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas fazem o que 

fazem.Em muitas culturas organizacionais, os valores são criados originalmente pelos 

fundadores de tal. 

Pressuposições básicas: O nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional. 

São as crenças inconscientes, percepções, sentimentos e pressuposições dominantes nos quais 

as pessoas acreditam – muitas vezes não escritas e nem sequer faladas (BARDINE, 2016). 

Determinar e criar um diferencial competitivo por meio da cultura constitui um grande 

desafio para toda organização. Ao observar que a cultura não está conforme as suas 

necessidades, muitas organizações buscam a reestruturação do topo do organograma até a 

base. 
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 2.1.2 Cultura e gênero nas organizações 

 
 

O estudo das questões relacionadas às mulheres vem ganhando cada vez mais espaço 

em diversas literaturas como sociais, organizacionais, econômicas, dentre outras (BASSO; 

PAULI; BRESSAN, 2014). O interesse por este tema se deve a diversos fatores como 

mudanças nos hábitos culturais, comportamentos e pensamentos ocorridos a partir do século 

XX. Assim surgem as mudanças no processo cultural, social e histórico, cada vez mais 

aceleradas, diferente das outras mudanças ou até mesmo do desenvolvimento, a complexidade 

é vivenciada num contexto dinâmico, com elementos das forças sociais numa sociedade em 

produção contínua e inacabada. Uma mudança cultural que marcou bastante foi o fato da 

transformação do papel da mulher de dona de casa para um horizonte que se abria com 

oportunidades de trabalhos remunerados. As mulheres foram ganhando espaço no mercado, 

embora ainda exista uma diferença de gênero no que tange as atividades e remunerações. 

Entende-se que a divisão do trabalho é explicada pela cultura num certo ambiente. A 

divisão sexual de trabalho é um processo que não se resume a encaixar homens e mulheres em 

cargos e postos de trabalho desde já definidos (SOUZA; GUEDES, 2016). A partir do 

momento em que eles ingressam no mundo do trabalho, ainda no processo de recrutamento e 

seleção, os mesmos já são classificados pelos gestores de forma diferenciada como homens e 

mulheres no trabalho ou trabalhadores e trabalhadoras, ocasionando assim uma identidade 

cultural, isto é, a mulher adquire muitas vezes a rotulagem de força de trabalho secundária, 

devido à “cultura” da entrada da mulher no mercado de trabalho está associada basicamente 

aos papéis domésticos que sempre desempenharam - o de cuidadora, organizadora do lar e 

qualquer função desempenhada no lar. 

O estudo de gênero e classe nas organizações permite constatar que vivenciamos uma 

construção social sexuado, onde homens e mulheres que trabalham são, desde a família e a 

escola, diferentemente qualificadas e capacitadas para o ingresso no mercado de trabalho 

(SOUZA; CORVINO; LOPES, 2013). A condição de inferioridade, que já vinha sendo 

atribuída à mulher com o passar dos anos, foi um dos principais objetos de interesse da 

burguesia, ávida por riquezas. A submissão da mulher dentro do mundo doméstico, 

desenvolvidas durante uma longa história de opressão, foi utilizada de forma manipulativa, a 

fim de impor a elas o pagamento de salários inferiores aos dos homens e jornadas de trabalho 

excessivas e insalubres, o que ainda hoje acontece. Desnaturalizar hierarquias previamente 

estabelecidas com base em diferença de sexo tem sido um ponto central de discussão em 

relação ao gênero. 
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O desenvolvimento da divisão social do trabalho e a sua organização embases 

capitalistas implicaram a relativa dissolução das formas mais tradicionais da divisão sexual. 

De acordo com Lobo (1991), a inserção diferenciada de homens e mulheres nas atividades 

produtivas, historicamente caracterizadas pela divisão sexual do trabalho, teve origem no 

interior da família e do grupo doméstico. Não há fatores naturais sociais para a divisão de 

trabalho; o que prevalece é a divisão social – moldada por representações e práticas sociais 

moldadas por aspectos históricos, culturais, sociais e conjunturais. 

Partindo da ideia que a cultura é aprendida ou adquirida com o convívio, pode-se 

afirmar que a submissão em que é reproduzida pelo processo educativo relacionado ao fator 

cultural. Para Silva (1987), a mulher não nasceu destinada à submissão nem é por natureza um 

ser inferior. Porém, a diferença entre os sexos se converte em desigualdade que, por sua vez, 

transforma-se em valor cultural nas diversas sociedades. 

 
As populações masculina e feminina empregadas formal ou informalmente se 

distribuem de forma distinta tanto nos segmentos das atividades econômicas como 

na distribuição interna de cargos nas empresas, e, ainda que o determinismo 

biológico venha sendo questionado, a heterogeneidade de gêneros nas organizações 

muitas vezes ainda reproduz essa segregação, direcionando mulheres para 

determinados cargos e homens para outros, não se caracterizando assim, de fato, 

uma diversidade nas organizações. (SILVEIRA, pg. 81, 2006) 

 
Ainda assim, permanece na maioria das vezes o estereótipo, que segundo Maximiano 

(2004) é o que ocorre quando o observador percebe outra pessoa de forma simplificada, 

enxergando- adentro de uma categoria social ou comportamental – e é exatamente o que 

ocorre com o símbolo feminino em relação a organização. 

 
2.1.3 A liderança feminina 

 
 

Segundo Maximiano (2004), liderança é o processo de conduzir as ações ou 

influenciar o comportamento e a mentalidade de outras pessoas. [...]. É a realização de metas 

por meio da direção de colaboradores. A pessoa que comanda com sucesso seus  

colaboradores é líder. Um grande líder tem essa capacidade dia após dia, anos após ano, em 

uma grande variedade de situações. 

Existem características marcantes no tocante a gestão de profissionais do sexo 

feminino. Está na natureza das mulheres estarem bem mais atentas aos detalhes das situações, 

o que faz com que consigam ter uma visão mais ampla da empresa, por exemplo. Isso permite 

que se comuniquem e negociem com mais tranquilidade e serenidade. As mulheres também 
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administram a jornada dupla de trabalho (cuidar da casa e da carreira), o que reflete na 

flexibilidade no ambiente corporativo. 

Diversas mulheres conseguiram mobilizar pessoas para suas causas e se destacaram 

como líderes no mundo. O fato, do qual não podemos negar, é que atualmente a presença 

feminina no mercado de trabalho só tem aumentado. E nada mais natural do que encontrá-las 

atuando como líderes. Desde posições de líderes de equipes até presidentes de grandes 

corporações. E, por isso, precisamos entender como essa liderança é exercida, afinal homens e 

mulheres possuem características diferentes que influenciam no método de liderança de cada 

um (JORDÃO, 2012). 

Mesmo com tantos pontos positivos, a liderança feminina ainda é vista com maus 

olhos, por muitas pessoas. E, até hoje há homens que não admitem serem liderados por uma 

mulher. O ideal nessas situações é mostrar o quanto elas também são competentes e os 

benefícios que trarão para a empresa (JORDÃO, 2012). 

Tenho observado que, quando temos um homem e uma mulher disputando uma 

gerência, por exemplo, assumirá o cargo quem for melhor. Mas em caso de empate em termos 

de competência, o homem é promovido. Dessa forma, a mulher só será levada ao cargo de 

liderança se for bem melhor do que o homem e se destacar na função que exerce. 

Como está comprovado, por estudos do IBGE, que as mulheres tendem a estudar mais 

do que os homens, elas estão cada vez mais qualificadas para atuarem em determinadas áreas. 

Portanto, será natural a ascensão feminina como líderes. Mesmo que o ritmo ainda seja lento. 

 
O número de mulheres em cargos de liderança aumentou em todo o mundo no 

último ano, mas apresentou queda no Brasil. Ao mesmo tempo, o número de CEOs 

mulheres também subiu, tanto no mundo quanto no Brasil. Os dados fazem parte do 

"International Business Report 2013", da consultoria Grant Thornton, que falou com 

altos executivos de 12,5 mil empresas em 44 países. No Brasil, participaram 300 

companhias. (ARCOVERDE, Leiticia, 2013) 

 

 2.2 A maternidade e a participação feminina no mercado 

 
 

O mercado de trabalho é uma selva. A competição existente no ambiente é quase que 

avassaladora. E é com esse local hostil que lutam por um espaço que, na qual, podem 

sobrepor suas qualidades. Assim, as mulheres passaram a lutar por igualdade entre os sexos 

em busca da obtenção dos mesmos direitos masculinos. Com o passar do tempo, pode-se 

afirmar que ocorreram diversas mudanças através dos tempos, relacionados a identidade 
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feminina na sociedade; com a conquista pela igualdade em relação ao trabalho, as mulheres 

conseguiram também alguns benefícios, como, por exemplo, a ampliação da licença 

maternidade, entre outros. E o crescimento da economia global também influencia na 

ampliação de vagas disponíveis a serem disputadas, aumentando a chance da integração 

feminina em meio corporativo por conta do aumento da demanda de prestações de serviços 

nas mais diversas áreas. No campo organizacional, onde ocorre o aumento da competitividade 

e adaptação às tendências do mercado, com flexibilidade e criatividade, também surgem 

novas modalidades de trabalho onde muitas vezes a mulher vê uma oportunidade de gerir sua 

carreira sem grandes entraves. 

 
No tocante a essas identidades femininas globais pode-se afirmar que ocorreu uma 

série de mudanças através dos tempos. Durante séculos predominou o 

patriarcalismo, onde o homem era o soberano e a mulher tida como o sexo frágil e, 

consequentemente, inferior. (KNEBEL, 2009, p 12) 

 
Em vários países - pouco tempo atrás, existia uma desigualdade salarial entre os sexos 

enorme quando comparada a nossa realidade atual. As mulheres recebiam menos, com a 

justificativa que precisavam apenas de “salário para viver”, já que grande maioria era 

sustentada por seus respectivos maridos (ABRAMO, 2007). O mesmo ocorre com os direitos 

e condições trabalhistas: as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo 

são exercidas pelo trabalho masculino, enquanto as atividades de menor qualificação, mais 

elementares e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo, são destinadas ao público 

feminino. A mulher trabalhadora tem uma jornada dupla de trabalho dentro e fora da fábrica, 

ela é duplamente explorada pela sociedade. 

Devido a esses fatores culturais a mulher teve que se impor em ambiente tão 

masculinizado. No que se refere a evolução do emprego feminino em vários países, demonstra 

uma mudança cultural, a participação feminina no mercado de trabalho vem aumentando 

consideravelmente a cada ano. Este contínuo crescimento feminino é explicado por uma 

combinação de fatores econômicos e culturais. O avanço da industrialização transformou a 

forma de produzir, proporcionando um aumento no que diz a inserção das mulheres no 

mercado. As mulheres ocupam-se e entram na disputa por cargos cada vez melhores e estão se 

tornando responsáveis por parte das despesas familiares por meio de sua própria renda. 

Depois de tantas conquistas, a pergunta que permanece é: a mulher está no mercado 

para complementar a renda ou para fazer carreira? Na década de 60, a criação da pílula 
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anticoncepcional foi um grande marco para as mulheres. Com a opção de controlar a 

fertilidade, a mulher pôde escolher o momento ideal para ingressar no mercado de trabalho 

em busca de sua independência. Hoje, elas já dominam o meio organizacional e ocupam cada 

vez mais cargos de liderança nas empresas (LAUER, 2012). 

Em 2011, as mulheres eram maioria na população de 10 anos ou mais de idade (PIA), 

cerca de (53,7%). Contudo, eram minoria (45,4%) na população ocupada (PO). Essa estrutura 

distributiva reflete-se no nível de ocupação, relação que mostra o contingente de ocupados em 

relação ao total da PIA. Para as mulheres, esse indicador foi de 40,5% em 2003 passando para 

45,3% em 2011. Entre os homens, esse percentual era de 60,8%, passando para 63,4%. A 

partir dessa evolução, percebe-se o maior crescimento do nível de ocupação das mulheres, vis 

à vis ao dos homens, ainda que em patamar bem inferior ao dos homens. A presença feminina 

também era majoritária na população desocupada (PD) e na população não economicamente 

ativa (PNEA). Em média, elas totalizavam 11,0 milhões de pessoas na força de trabalho, 

sendo, 10,2 milhões ocupadas e 825 mil desocupadas. Na inatividade, o contingente feminino 

era de 11,5 milhões de pessoas. Na comparação com 2003, o crescimento da participação das 

mulheres na população economicamente ativa (PEA) foi de 1,8 ponto percentual (de 44,4% 

para 46,1%), No mesmo período, a proporção de mulheres na população desocupada e na 

população ocupada tiveram elevação de, respectivamente, 3,3 e 2,4 pontos percentuais (IBGE, 

2012). 

O que se percebe com o decorrer dos anos é que a identidade feminina acerca de 

representações sociais vem passando por cada vez mais mudanças, uma série de 

transformações que englobam diversas áreas; o sistema patriarcal na qual se baseia grande 

parte da sociedade vem desmoronando por diversos fatores, dentre eles segue a maior abertura 

para educação feminina, assim como a mulher possuir maior controle sobre seu próprio corpo 

no que condiz engravidar. 

Nesse sentido, trabalho e maternidade são pontos extremamente discutidos, pois é 

através deles que antigos padrões comportamentais estão sendo questionados e postos em 

prova, assim como novos paradigmas estão sendo criados. Tais eventos trazem consigo 

também a reestruturação da família, assim como os papéis familiares, fundamentais para uma 

relação vantajosa para pais e filhos. 

O trabalho das mulheres não depende tão somente da demanda do mercado e das suas 

qualificações para atendê-la, mas decorre também de uma articulação complexa de 

características pessoais e familiares. No contexto maternidade, já há mulheres que tem 
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deixado de lado tal plano, o que acarreta a redução do número de filhos -sendo esse um dos 

fatores que ajudam a facilitar a presença feminina no mercado. 

 
 2.2.1 A rejeição da maternidade no âmbito empresarial 

 
 

A queda da taxa de fecundidade e o aumento do nível de instrução das mulheres têm 

seguido uma linha convergente a evolução da mulher no mercado e a evolução de sua renda. 

Tornar-se mãe, período relacionado com o ápice da maturidade feminina, é o principal entrave 

na colocação das mulheres em meio as organizações. Nessa questão, pouco importa dupla 

jornada, dedicações extremas; o que mais pesa ao empresariado é o aumento do custo para 

manter essa trabalhadora e o seu(s) filho(s). A matemática é simples: os empregadores 

calculam o aumento dos encargos (salário, convênio médico, creche, farmácia, etc.) e sua 

influência direta nas despesas organizacionais, com isso, perde-se o interesse na colaboração 

com essas candidatas (ROCHA, 1992). Além disso, outro empecilho seria a maior 

probabilidade de a mulher-mãe ter de ausentar-se do trabalho para cuidar das crianças em 

momentos de força maior que possam surgir. 

O número de filhos também é um grande fator de influência na participação da mulher 

no mercado de trabalho, ou seja, quanto maior o número de filhos, menor a participação da 

mulher no mercado por causa da atenção a ser demandada nas duas situações. Com relação à 

idade, foi identificado na pesquisa que, todas as faixas etárias femininas tiveram crescimento, 

porém, houve queda da participação relativa das mulheres jovens, sendo que as mulheres 

entre 35 e 49 anos ganharam espaço (SCORZAFAVE e FILHO, 2006). 

Adiar a maternidade não resolve. As mulheres estudam mais que os homens, ocupam mais 

assentos em universidades, mas não se nota esse benefício nos salários quando avançam na 

carreira e envelhecem (ROSSI; MENDONÇA, 2015). O afastamento compulsório, por 

imposição da maternidade, aparta as mulheres dos cursos, das horas de trabalho, dos bônus 

salariais, das oportunidades que surgem para o crescimento profissional. Há um paradoxo 

instalado. A vitoriosa revolução sexual feminina, que lutou por igualdade de direitos, pode 

involuntariamente barrar o acesso das mulheres ao trabalho pelo simples fato de que elas são 

biologicamente diferentes dos homens: elas concebem. A presença de filhos, associada ao 

ciclo de vida das trabalhadoras, à sua posição no grupo familiar - como cônjuge, chefe de 

família etc. - à necessidade de prover ou complementar o sustento do lar, são fatores que estão 

sempre presentes nas decisões das mulheres de ingressar ou permanecer no mercado de 
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trabalho. Essa última decisão, certamente, é mais premente para as chefas de família, 

segmento que só tem aumentado. 

O resultado: em muitos países, as mulheres rejeitam a maternidade por medo de 

perder espaço no meio que tanto lutaram para conseguirem se impor. Ser mãe, desde os 

primórdios dos tempos, dá trabalho. Atualmente, maternidade e trabalho profissional são 

expressões que costumam colidir (RODRIGUES; FONSECA, 2015). É um dos grandes 

dilemas de nosso tempo para mulheres que sonham com a própria família, a dura opção entre 

a maternidade e a carreira. Ainda que a presença de crianças pequenas seja um limitador real 

da atividade feminina, outras variáveis podem vir a estimulá-la: a presença de serviços 

públicos e particulares de atenção à maternidade (mais comuns em zonas urbanas), a 

necessidade econômica das famílias para fazer frente, seja ao desemprego de vários de seus 

membros, seja à renda domiciliar diminuída ou mesmo, ainda que em menor medida, a 

presença de um maior poder aquisitivo de um segmento de famílias o qual, mesmo na 

ausência daqueles serviços, propiciam às trabalhadoras o necessário suporte para a sua 

ausência do lar.Quanto maior o nível educacional, mais tarde ela se torna mãe. Esta mulher 

tem buscado condições financeiras e emocionais para encontrar o momento certo de ser mãe. 

Nesse percurso, vários papéis e conceitos são postos em revisão: os papéis de esposa, 

de mãe, de filha, de organizadora doméstica, de provedora, de profissional competente. São 

questionadas as atribuições domésticas e extradomésticas típicas de homens e mulheres, e é 

revisto o posicionamento de homens e mulheres no processo de constituição do laço parental. 

Ter filhos diminui a probabilidade de inserção feminina no mercado de trabalho, 

independentemente da ordem de nascimento destes e do estado conjugal das mulheres. Com 

relação à magnitude dos efeitos, o segundo filho apresentou o efeito negativo mais forte sobre 

a participação das mulheres no mercado de trabalho (SOUZA, et al. 2011). 

 
 2.2.2 A Sexualização de Gênero 

 
 

Outro dado fatídico ocorrente sobre as dificuldades apresentadas é a sexualização de 

gêneros e o temor de usos indevidos. Os estereótipos de “ser homem” e “ser mulher”, 

definidos historicamente, reproduzem-se no mercado de trabalho e expressam-se na 

feminização/masculinização das tarefas e ocupações, determinando a existência dessa 

inserção desigual, muitas vezes em larga escala (GALEAZZI, et al. 2002). Desse temor, vem- 

se duas ramificações de preconceitos, a seguir: o primeiro, que a mulher chegou ao topo 

porque usou de sua condição feminina e sua sexualidade; segundo, e em total inverso, que a 
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mesma se masculinizou e comporta-se como homem afim de ser respeitada como profissional. 

Com isso, depara-se com uma notória contradição: para ser amada, deve ser feminina, 

delicada e gentil – predicados que são atribuídos a mulher desde a época medieval, ao passo 

que para ser respeitada, deve pensar, agir, e trabalhar com homem; afinal, grande parte da 

cultura corporativa ainda é masculina (GALEAZZI, et al. 2002). 

No que respeita às desigualdades de gênero tradicionalmente expressas no mercado de 

trabalho, revelou – se que elas têm diminuído em alguns aspectos e se aprofundado e/ou 

diversificado em outros, suscitando a emergência de novas desigualdades, que se manifestam 

no âmbito do contingente feminino. Isto porque, entre as mulheres, as mudanças ocorreram 

em situações opostas quanto a vulnerabilidades nas empresas, ou seja, evidenciou-se redução 

dos diferenciais de rendimentos entre os sexos, paralelamente ao aumento mais expressivo do 

desemprego entre as mulheres, e, na ocupação, o crescimento revelou-se acentuado tanto no 

assalariamento do setor privado, e em menor medida do público, quanto na inserção 

ocupacional tida como das mais precárias, os serviços domésticos (GALEAZZI, et al. 2002). 

Tais informações sugerem que a feminização do mercado de trabalho, tem vindo 

acompanhada de um aprofundamento das desigualdades sociais no interior da própria 

categoria feminina. As imagens de gênero são prévias à inserção de homens e mulheres no 

trabalho, ou seja, são produzidas e reproduzidas desde as etapas iniciais da socialização dos 

indivíduos e estão baseadas na separação entre o privado e o público, o mundo familiar e o 

mundo produtivo, e na definição de uns como territórios femininos e outros como territórios 

masculinos. Por sua vez, essas imagens condicionam fortemente as formas (diferenciadas e 

desiguais) de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho: tanto as oportunidades de 

emprego quanto as condições em que este se desenvolve. Esses estereótipos, que em geral 

desvalorizam a mulher como trabalhadora continua tendo forte permanência, a despeito das 

significativas mudanças que vêm ocorrendo em uma série de indicadores importantes do 

mercado de trabalho. Nesse aspecto, vem a configuração que a mulher surge como força 

secundária de trabalho em determinadas situações, e não como fator principal (ABRAMO, 

2007). 

Busca-se então um ideal, cabendo a esta dar conta do sucesso no lar, nos 

relacionamentos e no trabalho, caracterizando o movimento de repressão dos valores 

femininos para a instalação dos valores masculinos, revelando-se atitudes “masculinizadas”. 
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 2.3 Reintegração da mulher no mercado de trabalho após o fator maternidade 

 
 

O retorno à frente de trabalho é difícil para a maioria das mulheres que se tornaram 

mães. A pressão em ser boa mãe e ser boa profissional acaba exigindo um esforço antes não 

pensando ou sofrido. A mulher ainda lida com preconceitos inerentes a situação, 

discriminadas socialmente por serem acusadas de “abandonar” os filhos. 

A Constituição de 1988 garante para todas as mulheres trabalhadoras sob o regime CLT o 

direito a 120 dias de licença maternidade; A Lei 11.770, publicada em 9 de setembro de 2008, 

mediante concessão de incentivo fiscal, estimula as empresas a ampliarem a licença 

maternidade das suas trabalhadoras para 6 meses. Mas esse direito, quando reclamado, na 

maioria das vezes, causa um certo mal-estar nas empresas. Quanto maior for o cargo e a 

responsabilidade da mulher em questão, maior o transtorno na empresa, por conta da demanda 

a ser redistribuída de forma a ser atendida conforme planejamento da organização. O 

empregador muitas vezes investiu na profissional e deseja que ela volte da licença com o 

mesmo empenho de antes. Por medo, algumas mulheres aceitam abrir mão dos meses que tem 

direito a licença, retornando antes ao trabalho (MEDEIROS, 2006, p. 47). O nascimento do 

filho pode ascensão profissional feminina pode comprometer a carreira. Essa situação pode 

vir a trazer a culpa, o receio de faltar quanto a participação na vida do filho; sabe-se que nos 

primeiros meses de vida torna-se essencial a participação da mãe para o bom desenvolvimento 

da personalidade infantil. 

Nesse caso, vem um dilema: como manter o desempenho pré-maternidade sem afetar 

a relação mãe e filho? E, após o retorno a empresa, uma enorme indagação permanece: onde 

deixar o(s) filho(s)? Quem não tem auxilio do governo, precisa pensar em uma segunda 

alternativa. Nessa questão, entram os auxílios que a empresa pode dar, como auxilio babá e 

auxilio creche, conforme for a ocasião. A mulher também é assegurada por lei quanto a 

amamentação da criança durante o período trabalho, mas é possível conciliar com o tempo 

empregado no serviço? 

Nessas questões entram em consideração as questões socioeconômicas na qual 

pertencem as mulheres. No caso das mulheres mais pobres, a ausência de creches públicas, a 

inflexibilidade dos horários de trabalho, a rigidez laboral e a mudança para empregos com 

menor jornada ou trabalho informal podem contribuir para que a maternidade se relacione a 

um trabalho menor ou desigual (comparado a outros profissionais que não estão em mesma 

situação). Quando o perfil é de melhor condição, a questão é a falta de oportunidade de sair do 
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mercado de trabalho ou o custo para reduzir a jornada de trabalho diante da possibilidade de 

auferir ganhos, considerando o investimento no capital humano relaciona-se diretamente com 

os filhos e a questão de diminuição salarial. Com isso, vem a negativação entre a presença de 

filhos e oportunidade de crescimento, uma vez que há tempo reduzido e há uma crescente 

valorização de formação de capital humano. Segundo Fabbro (2006), o conflito de papéis 

pode levá-la a abandonar o trabalho ou a ocultar a maternidade na sua vida profissional. 

Na questão do adiamento da maternidade, já abordado anteriormente, possibilita as 

mulheres a não interrupção do seu investimento pessoal em capital humano, o que pode 

significar uma maior renda nas organizações. A maternidade não é a primeira preocupação de 

muitas mulheres. 

 
3. METODOLOGIA 

 

 
Segundo Lakatos e Marconi (2003) metodologia é o conjunto de procedimentos 

sistemáticos e racionais que permitem alcançar um objetivo, delineando o caminho a ser 

seguido, identificando erros e auxiliando nas decisões dos pesquisadores. Siena (2007) 

complementa que a metodologia pode ser entendida como a etapa onde são explicitadas as 

diretrizes etapas da pesquisa, de tal forma que seja possível outra pessoa reaplicá-la. 

O presente estudo trata-se de um estudo de caso com análise bibliográfica, e posterior 

análise de dados primários, utilizando como base estudo em teorias organizacionais. Quanto 

ao método de abordagem foi utilizado o hipotético dedutivo, onde são formuladas conjecturas 

ou hipóteses para tentar explicar o fenômeno (GIL, 2002). Como ferramenta na busca de 

informações foi utilizada o método de levantamento survey que, segundo Malhotra (2001, 

p.179): 

[...] o método survey utiliza um questionário estruturado dado a uma amostra de uma 

população destinada a provocar informações específicas dos entrevistados [...] a 

coleta estruturada de dados utiliza um questionário formal que apresenta questões 

em uma ordem pré-determinada. 

 

O levantamento pode ser classificado no delineamento de corte transversal, onde os 

dados são coletados em um ponto no tempo e servem para descrever uma população em 

determinado momento (SIENA, 2007). 

Para atingir os objetivos definidos na pesquisa dividiu-se o trabalho em duas etapas, 

sendo que uma complementa a outra. Em um primeiro momento buscou-se bibliografia 

condizente com o tema que tornasse possível conceituar e resgatar historicamente os 
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conceitos de feminismo e gênero. Para obtenção da resposta ao problema proposto, o método 

de pesquisa se classifica como qualitativo-quantitativo, onde o método qualitativo busca a 

compreensão das características referentes aos pesquisados na amostra - segundo Flick (2004) 

na pesquisa qualitativa as teorias servem como base para os questionamentos e estudos, assim 

como a partir das pesquisas realizadas novas teorias podem ser formuladas; e a pesquisa 

quantitativa emprega a quantificação tanto na coleta de informações quanto no tratamento 

destas por meio de técnica estatística (SIENA, 2011). O estudo do problema será feito através 

de coleta de dados primários e secundário, através de dados coletados com questionários 

aplicados a pessoas que se enquadram na situação analisada, ou seja, mães e donas de casa 

que trabalham fora. 

Essa pesquisa é básica, quantitativa e qualitativa, que tem como finalidade abordar e 

analisar a situação da mulheres no mercado atual e suas devidas atribuições. Além disso 

usaremos como coleta de dados a observação do problema como um todo, verificando 

notícias inerentes ao tema e a forma que na qual é exposto, assim como sua repercussão no 

todo da sociedade. 

O procedimento no método foi caracterizado como sendo descritivo, estatístico 

e comparativo. Sendo o método estatístico caracterizado pela redução de fenômenos a termos 

quantitativos, obtendo representações simples a partir de conjuntos complexos (SIENA, 

2011). 

Inicialmente para a formulação do tema de pesquisa realizou-se uma revisão 

bibliografia a respeitos dos assuntos que compõe este trabalho. Foi feito o levantamento de 

publicações em livros, teses, dissertações, artigos, revistas que, permitiram o posicionamento 

para a formulação da pergunta proposta por essa pesquisa. Em seguida, foram determinados 

os objetivos a serem seguidos para se chegar a resposta ao problema. 

 
3.1 Etapas da pesquisa 

 
 

Utiliza-se nesta pesquisa o Método de Estudo de Caso que Creswell (2007) define 

como o estudo no qual o investigador explora um programa, atividade ou processo, utilizando 

para isso, vários instrumentos de coleta de dados – dentre eles o questionário e a entrevista. 

Yin (2005) complementa essa definição ao considerar o Método como a abordagem de um 

sistema organizacional em funcionamento. 

Na Figura 02, destaca-se um roteiro para o processo de análise das evidências 

utilizado em estudos de casos. 
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Figura 02: Estágios da Pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

3.2 Coleta e tratamento dos dados 

 
 

Para efeitos, como instrumento da coleta de dados, foi utilizado um questionário, que 

de acordo com Siena (2007, p. 107) é um instrumento contendo questões para respostas 

escritas pelo informante sem a presença do pesquisador, além de que “As questões podem ser 

abertas (resposta livre do respondente), de múltiplas escolhas (conjunto de respostas para 

escolha(s) do informante), fechadas com as opções do tipo sim ou não e questões contendo 

escalas”. Os questionários foram organizados na Escala de Likert, que avalia o grau de 

concordância do entrevistado com relação a alguns atributos que desejam ser medidos 

conforme as questões descritas. Também foi utilizado de questões abertas, afim de saber 

opinião individual conforme proposto. 

 
3.3 Análise de dados 

 
 

Aos dados foi aplicada a análise de conteúdo de acordo com a técnica de análise 

temática. 

Segundo Bardin (1977, p. 105). 

Análise de dados: 

Seleção entre análise 

dentro do caso ou ou 

análise transversal 

Relatório Final: análise 

das evidências coletadas 

com base nos principais 

conceitos. 

Estágio de dados: Coleta 

das evidências, por meio 

de diversas técnicas. 

Investigações preliminares: 

Processo de conhecimento 

dos textos que envolvem a 

pesquisa. 

Seleção do caso: 

identificação do caso 

em estudo. 
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“O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura [...]. O tema 

é uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade 

não é de ordem lingüística, mas antes de ordem psicológica: pode constituir um 

tema, tanto uma afirmação como uma alusão; inversamente, um tema pode ser 

desenvolvido em várias afirmações (ou proposições)”. 

 

Conforme construção do referencial da pesquisa utilizou-se como base analítica as 

relações das culturas organizacionais e pontos abordados da Teoria Comportamental. Desse 

modo, foi possível induzir providências para reforçar os construtos por meio da observação da 

dinâmica de concepções mais acentuadas (LAKATOS e MARCONI, 2003). 

 
4. RESULTADOS 

 
 

A pesquisa foi aplicada em uma organização de médio porte do segmento de 

operadora de saúde que atua no estado de Rondônia. O público alvo investigado possui como 

atividade principal o trabalho administrativo, tanto do atendimento ao publico quanto a 

análise processual de autorizações, faturamento e manutenção de rede medica; e ainda atua 

como base de suporte para rede referenciada hospitalar correlacionada a empresa. O estudo 

ocorreu em uma filial situada na capital rondoniense, que é a unidade responsável por gerir 

todas as esquipes que estão distribuídas em diversas cidades em que a empresa atua. 

A organização hierárquica do operacional empresa pesquisada é ilustrada na Figura 

02. Como demonstrado no organograma, a empresa o setor divide todo técnico-operacional 

em quatro conjuntos específicos: 
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Auxiliar de 

Faturamento 

Auxiliar de 

atendimento 

Auxiliar de 

Auditoria 

Assistente de 

Faturamento 

Assistente de 

Credenciamento 

Telefonista Assistente de 

Auditoria 

Supervisão - 

Contas Médicas 

Supervisão - 

Credenciamento 

Supervisão - 

Ouvidoria e Call 

Center 

Supervisão - 

Atendimento e 

Auditoria Médica 

Filiais - Interior Gerencia Técnica;    

Operacional 
Setor Técnico    

Controladoria Analista Jurídico/ 

Técnico 

Presidência Auxiliar - 

Técnico 

 

 

 

Figura 03: Organograma da estrutura do setor de operacional da empresa 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A pesquisa está direcionada para colabores do sexo feminino nos diversos setores 

representados, delimitando-se a investigação das colaboradoras que possuem filhos – sendo 

aplicada em 15 colaboradoras ao total; uma amostra equivalente a 40% dos colaboradores 

contratados do sexo feminino, quem são cerca de 37 funcionárias – com  questionário 

aplicado após validação. Com a apuração dos resultados foi possível obter a análise que 

identifica as características do grupo. 

O Gráficos 1 e 2 resumem o perfil social do conjunto investigado. 
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Gráfico 1: Faixa etária e de grau de instrução do grupo pesquisado 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Grafico 2: Renda mensal e jornada de trabalho do grupo pesquisado 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 
Conforme ilustrado nos Gráficos1 e 2,o perfil dos colaboradores investigados denotam 

maioria com faixa etária a partir de 18 anos, sexo feminino e escolaridade com ensino médio 

completo à superior completo. Sua jornada de trabalho varia de 30 horas a 44 horas semanais 

a serem cumpridas, de acordo com contrato firmado entre as partes. 

Como característica comum do conjunto pesquisado foio fator maternidade, e sua 

conjectura em relação ao mercado de trabalho. No grupo pesquisado, cerca de 93% do público 

alvo é de Porto Velho/ RO, com 7% restante sendo morador do interior do estado. 



32 
 

 

 

 

 4.1 A situação das mulheres no âmbito empresarial 

 
 

Quanto à relação entre colaborador e níveis organizacionais, buscou-se identificar a 

percepção das entrevistadas por meio da autoavaliação de predisposição para realizar as 

tarefas cotidianas do trabalho. Nesse quesito, buscou-se a identificação de fatores que possam 

influenciar na realização efetiva das tarefas atribuidas conforme cada cargo individual. 

Abaixo, Quadro 1 representa as respostas apresentadas do foco em questão. 

 
Quadro 1: Escala de trabalho 

 
Escala de carga de 

trabalho 

Discordo 

Totalmente 

 

Discordo 
Não concordo, 

nem discordo 

 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

VA % VA % VA % VA % VA % 

Tenho tempo suficiente para 

completar meu trabalho 
0 0% 1 7% 4 27% 2 13% 8 53% 

No meu emprego, tenho 

coisas demais para fazer 

 

2 
 

13% 
 

1 
 

7% 
 

4 
 

27% 
 

4 
 

27% 
 

4 
 

27% 

Raramente consigo terminar 
o trabalho que tenho que 
fazer 

 

7 
 

47% 
 

1 
 

7% 
 

0 
 

0% 
 

2 
 

13% 
 

5 
 

33% 

Freqüentemente tenho 

tempo sobrando 
7 47% 2 13% 5 33% 1 7% 0 0% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 
Como demonstra no Quadro 01, existe destaque para o número de colaboradores que 

afirmam estarem sobrecarregados, com a afirmação sobrepungente de que possuiem 

demasiadas tarefas a serem cumpridas, assim como se aponta que por mais que falte tempo 

para qualquer outra atividade, o trabalho consegue ser finalizado em mais de 50% dos casos. 

Em autoavaliação, cerca de 70% das entrevistas afirmam que estão satisfeitas com 

seus empregos, por mais que as sobrecarreguem no âmbito geral. Também existiu a 

comparação por parte das entrevistadas em relação a empregos em outras organizações, 

denotando que existe uma classificação ou caracterização quanto aonde é melhor para atuar 

no mercado – o que diz muito a respeito do cultura e clima organizacional conhecidos 

exteriormente em cada organização. Segundo Chiavenato (2010), o clima pode ser visto como 

os sentimentos que os indivíduos tem e a maneira de como interagem entre si, com os clientes 

ou elementos externo 

Outro elemento descrito é que 50% das mulheres sentiram dificuldades em adentrar 

novamente no mercado de trabalho, por diversos motivos – entre os mais citados, a 
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insegurança quanto aos herdeiros. Também houve quem citasse que as mudanças psicosociais 

causada pela maternidade causasse estranheza quanto a como se portar e reagir ao ambiente. 

 
 4.1.1 A importancia do trabalho para a construção da identidade pessoal 

 
 

Foi posto em foco, também a importancia do trabalho quanto a valorização como ser 

humano dentro da organização – fortemente ligado com a motivação a desempenhar as 

funções dentro da empresa. Segundo Las Casas (2011), os fatores motivacionais estão 

intimamente ligados aos resultados organizacionais. O Quadro 02 inlustra tal situação. 

 
Quadro 02: Escala de importância do trabalho 

 
Escala de importância do 

trabalho para a identidade 

 

Discordo 

Totalmente 

 
Discordo 

 

Não concordo, 

nem discordo 

 
Concordo 

 

Concordo 

Totalmente 

VA % VA % FA % FA % FA % 

 

Meu trabalho é parte 

importante de quem eu sou 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
7% 

 
4 

 
27% 

 
10 

 
67% 

Eu continuaria trabalhando 

sem ter a necessidade de 

dinheiro 

 
5 

 
33% 

 
1 

 
7% 

 
4 

 
27% 

 
0 

 
0% 

 
5 

 
33% 

Eu trabalho mais por precisar 

do que por querer 
4 27% 1 7% 6 40% 1 7% 3 20% 

Meu trabalho ocupa um 

lugar importante em minha 

vida 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
7% 

 
5 

 
33% 

 
9 

 
60% 

Eu me sinto valorizada por 

trabalhar 
0 0% 0 0% 2 13% 5 33% 8 53% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Entre o grupo estudado, 70% afirma que não houve necessidade de deixar de trabalhar 

para cuidar dos filhos – dentre as justificativas, houve quem dissesse que sempre possui ajuda 

no meio familiar para adaptação do rebento. Houve também o questionamento quanto a 

escolha – opção – de trabalhar ou não se pudesse optar; 90% afirma que não abandonaria o 

emprego, denotando claro que fariam mudanças se pudessem, como flexibilidade e/ou 

redução da carga horária em casos de crianças novas. As que optariam por não continuar a 

trabalhar, dividiu-se entre a escolha de cuidar da família em tempo integral e as que gostaria 

de voltar a estudar, algo largamente difícil para mulheres-mães que vivem jornada dupla. 
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 4.1.2 Custos em relação a conciliação família x empresa 

 
 

Há certa receio em contratar mulheres que são mães porque, em sua grande maioria, 

ausentam-se caso seja necessário, principalmente se for algo em relação a família. O Gráfico  

4 demonstra que fatores como cansaço, atrasos e interrupções podem ocorrer com mais 

frequência em mães com relação a mulheres que não possuem filho. 

 
Gráfico 3: Custos no trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 
Ser atribuída pela sociedade a responsabilidade por cuidados dados como femininos – 

no caso, a educação dos filhos – torna, muitas vezes, a relação profissional conflitante com 

atribuições domésticas. As mudanças não ocorrem apenas no “eu pessoal”, mas podem 

também refletir-se no “eu profissional”. Cerca de 40% das entrevistadas notaram diferenças 

em seu novo perfil, dentre elas: maior maturidade para lidar com problemas, maior disciplina 

quanto a tarefas atribuídas, maior motivação para crescimento profissional. Não foi apontando 

apenas mudanças positivas; houve citação de falta de concentração por deixar filhos em casa 

e/ou creche para trabalhar e falta de perspectiva de crescimento por medo do preconceito 

enraizando em alguns casos. Já 60% do grupo não notou diferença a ser levada em 

consideração ou que afetasse de forma congruente sua forma de atuação. 

As Vezes Sempre 

100% 80% 60% 40% 

Nunca 

20% 0% 

9 4 2 Faltar Reuniões 

7 6 2 Não participar de algum treinamento 

11 4 Reduzir as horas de trabalho 0 

10 4 Ter um conflito com o superior 1 

6 8 Não conseguir de concentrar no trabalho 1 

5 7 Interromper o trabalho por problemas… 3 

5 7 3 Chegar atrasado 

7 6 2 Precisar de tempo maior para o almoço 

7 6 Ter que sair antes de terminar o expediente… 2 

Escala de Custo no Trabalho 
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 4.1.3 Relação Interpessoal no Trabalho 

 
 

Conforme mudanças que ocorrem com a maternidade, também é sentido pelos colegas 

de trabalhos a diferença no antes e depois dos filhos. Conforme demonstrado no Quadro 03, 

começam-se os conflitos em relação ao equilíbrio que se tenta manter para manter de forma 

eficiente e eficaz a dupla jornada. 

 
Quadro 03: Escala de ambiente interpessoal 

 
Escala de ambiente 

interpessoal no trabalho 

Discordo 

Totalmente 

 

Discordo 
Não concordo, 

nem discordo 

 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

VA % VA % VA % VA % VA % 

Deixa claro que os 

funcionários não devem 

deixar sua vida pessoal 
interferir no trabalho. 

 

4 

 

27% 

 

1 

 

7% 

 

3 

 

20% 

 

3 

 

20% 

 

4 

 

27% 

Ajuda no equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional 

dos funcionários. 

 
1 

 
7% 

 
1 

 
7% 

 
5 

 
33% 

 
2 

 
13% 

 
6 

 
40% 

Não demonstra 

consideração pelos 

compromissos pessoais 

dos profissionais 

 

6 

 

40% 

 

3 

 

20% 

 

3 

 

20% 

 

1 

 

7% 

 

2 

 

13% 

Facilita as coisas quando 

os profissionais têm 

dificuldades em casa. 

 

1 
 

7% 
 

1 
 

7% 
 

4 
 

27% 
 

5 
 

33% 
 

4 
 

27% 

Respeita pouco com as 

responsabilidades 

familiares dos 
funcionários. 

 
4 

 
27% 

 
2 

 
13% 

 
5 

 
33% 

 
3 

 
20% 

 
1 

 
7% 

Importa-se com o 

andamento das coisas dos 

funcionários fora do 
trabalho 

 
4 

 
27% 

 
1 

 
7% 

 
4 

 
27% 

 
4 

 
27% 

 
2 

 
13% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

Nota-se que problemas de ordem pessoal acabam, em algum momento, interferindo no 

trabalho. Cabe aos gestores lidar com as peculiaridades de cada membro da equipe, assim 

como classificar o que deve e o que não deve ser levado em consideração. Também é indicado 

ao colaborador evitar que haja interferência de problemas de fora do âmbito empresarial 

dentro da organização. Claro, deixa-se evidente que não é algo 100% garantido e que há 

imprevistos que podem ocorrer. 

Foi questionado, também, se houve mudanças perceptíveis, ou seja, que foram notadas 

quanto ao tratamento após a maternidade. No total de 80% afirma que não houve mudanças 

perceptíveis, o que indica mudança na cultura organizacional quanto ao gênero feminino e 
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suas atribuições alienadas pela sociedade patriarcal. No entanto, entre as 20% que afirmam 

que houve diferença, não foi descrito de forma concisa quais e quantas foram as mudanças, 

muitas inclusive se abstendo de responder a questão. 

Quanto ao convívio entre colaboradores, é ilustrado no Quadro04 quanto ao que foi 

firmado. 

 
Quadro 04: Convívio e confiança. 

 
Quanto às pessoas com as 

quais você trabalha 

Discordo 

Totalmente 

 

Discordo 
Não concordo, 

nem discordo 

 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

VA % VA % VA % VA % VA % 

Você não pode falar sobre 

assuntos pessoais com seus 

colegas de trabalho 

 
5 

 
33% 

 
3 

 
20% 

 
5 

 
33% 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
13% 

Se tiver que perder meio 

dia de trabalho, há colegas 

que o substituem 

 

3 

 

20% 

 

0 

 

0% 

 

2 

 

13% 

 

5 

 

33% 

 

5 

 

33% 

Há colegas de trabalho que 

o apóiam se você estiver 

passando por dificuldades 

pessoais 

 

2 

 

13% 

 

0 

 

0% 

 

3 

 

20% 

 

3 

 

20% 

 

7 

 

47% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Há uma divisão clara quanto a confiança entre os meios; assim como dúvidas se 

alguém ajudaria trabalhando em seu lugar caso fosse necessário. 

 
 4.2 Relacionamento Familiar 

 
 

O estado civil das entrevistadas foi posto em questão, e ilustrado no Gráfico 7, 

conforme segue. 

Gráfico 4: Estado civil das entrevistadas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

Solteira Casada União Estável Viúva Divorciada 

6,7% 6,7% 

13,3% 

33,3% 40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

40% 
50,0 

Estado Civil 
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Conforme demonstrado, 46,7% das colaboradoras possui algum tipo de 

relacionamento reconhecido. Porém, ao serem indagadas quanto ao tempo de relacionamento, 

90% decidiu não responder, ainda por questões desconhecidas – ausentando-se, também, de 

responder questões quanto a mudanças ocorridas dentro do relacionamento. A média de filhos 

das entrevistadas é de 1,6 filhos para cada pessoa. Nas que auto firmaram comprometidas, 

53% moram com os parceiros e filhos, enquanto cerca de 47% optou morar com os pais ou 

familiares próximos. 

Pela existência da jornada dupla, foi indagando, também, as horas atribuídas aos 

serviços domésticos; 54% afirmar comprometer de 1 a 3 horas diárias (em um dia rotineiro da 

semana) para as tarefas citadas, enquanto 46% afirmar gastar mais de 4 horas para 

desempenhar mesma função. Quanto a satisfação relacionada ao tempo comprometido, 66,6% 

das entrevistadas afirmam estarem satisfeitas com as horas citadas, enquanto 33,4% não 

concorda que o tempo informado é adequado. No fim, 54% afirmam que se sentem 

sobrecarregadas com o tempo desprendido para tais obrigações, argumentando que gostariam 

de mais tempo para cuidar de si próprias. 

 
 4.2.1 Relacionamento com os filhos(as) 

 
 

Não pode-se deixar de informar que cerca de 99% das mulheres veem a maternidade 

com bons olhos, atribuída ainda como ponto de mudanças benignas em suas vidas ou a 

realização de um sonho. Quando questionadas quanto ao tempo que as mesmas convivem  

com os filhos nos dias semanais rotineiros, cerca de 60% afirma passar de 1 a 4 horas com os 

mesmos, e deixando claro que não sentem-se satisfeitas com o tempo empregado – gostariam 

de poder aumentar tempo de convivência. Assim, de forma compensatória, 70% das 

entrevistadas aumentam o tempo de convívio nos fins de semana para até as 24 horas do dia, 

satisfazendo-se assim a falta sentida durante s dias trabalhados. 

Em relação a qualidade de convívio, o Quadro 5 sintetiza informações relacionadas a 

cuidados básicos – indo de alimentação a cuidados médicos. 
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Quadro 5: Cuidados básicos infantis 

 

Escala de cuidados básicos com o filho 

 

Nunca 

 

As vezes 

 

Sempre 

VA % VA % VA % 

Dar banho ou ajudá-lo a tomar banho 3 20% 5 33% 7 47% 

Colocar roupas e/ou sapatos nele 2 13% 3 20% 10 67% 

Dar alimentos ou ajudá-lo ou supervisioná-lo a comer 

sozinho 
2 13% 3 20% 10 67% 

Levar ao médico ou outro tratamento de saúde 1 7% 2 13% 12 80% 

Levar para creche ou escolinha 2 13% 7 47% 6 40% 

Buscar o filho para creche ou escolinha 3 20% 5 33% 7 47% 

Participar de reuniões escolares 2 13% 4 27% 9 60% 

Brincar com ele 1 7% 3 20% 11 73% 

Dar remédios 1 7% 2 13% 12 80% 

Levá-lo para passear 1 7% 4 27% 10 67% 

Levá-lo para encontrar com outras crianças 2 13% 3 20% 10 67% 

Consolá-lo durante a noite 2 13% 3 20% 10 67% 

Colocá-lo para dormir 2 13% 2 13% 11 73% 

Lavar e passar as roupas de seu filho 1 7% 2 13% 12 80% 

Guardar brinquedos ou materiais de seu filho 2 13% 4  9 60% 

Cobrar algumas tarefas do seu filho? 1 7% 3 20% 11 73% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Foi feito levantamento, também, em relação interação afetiva familiar, questionando a 

frequênciade troca de afeição demonstrada entre as partes envolvidas – no caso, mãe e filho 

(a). O Gráfico 5 relata respostas de tais indagações de forma sucinta. 

Gráfico 5: Interação Afetiva 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

Nunca Às vezes 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0 
0 
0 

1 0 
1 0 
1 0 

0 
0 
0 

1 0 
0 
0 
0 3 

2 
2 

2 
3 

1 0 
2 0 

1 0 
2 
2 
2 
 

 

2 

14 
13 

14 
13 
13 
13 

14 
14 
14 

13 
12 

13 
14 

13 
13 

12 

Deixa que ele faça algumas coisas por ele… 

Encoraja sua criatividade. 

Permite que ele explore o ambiente,… 

Perde o controle com seu filho. 

Passeia com seu filho 

Conversa com seu filho. 

Conversa com seu filho. 

Acaricia seu filho 

0% 

Sempre 

Escalação de interação afetiva com o filho 



39 
 

 

 

 

Fica nítido conforme análise de gráfico que há uma grande importância relacionada a 

participação em todos os detalhes da vida do filho por parte das mães. Conforme entrevista, as 

mesmas informam que não abrem mãe do completo envolvimento na vida dos rebentos, 

mesmo tendo em vista que há tempo reduzido por conta das cargas horárias a serem 

cumpridas nas organizações. 

Foi indagado ao grupo – já tendo em vista o completo envolvimento de todas na 

maternidade – se as mulheres nasceram para ser mãe antes de qualquer outra coisa; 60% 

responderam que sim, que mulheres nasceram para ser mães, não justificando vossas 

respostas. Já cerca de 40% contrárias a idéia justifica-se que as mulheres nascem para serem 

felizes e/ou fazer o que quiserem, sendo assim contrarias a idéia da maternidade compulsiva. 

 
“Para compreender os múltiplos aspectos que implicam o ser mãe é necessário 

pensar a maternidade como um dado não só biológico, mas também relacionado a 

aspectos culturais, socioeconômicos e subjetivos, historicamente situados.” 

(FABBRO, 2006, pg. 27) 

 

A ser posto em questionamento, também, se a mulher-mãe deve viver somente para os 

filhos, 74% afirmam que não, que a mulher também deve viver para si a fim de sanar suas 

necessidades pessoais. Isso demonstra que cada vez mais a mulher se aparta da visão 

doméstica, passando a olha a sim própria com mais preocupação. 

Em relação a atividades praticadas com os filhos, 53,3% afirma que não conseguem 

acompanhar as crianças em suas demandas, por falta de tempo ou cansaço. A principal 

atividade apontada pelas mães que gostariam de ser mais presente seria as escolares, que 

ficam, em geral, aos cuidados de avós/ tios e tias/ familiares. Ao serem questionadas se há 

algum suporte da empresa com o intuito de auxiliar nessas questões, 60% afirmam que não há 

nenhuma política empresarial a respeito da situação; outros 40% se absteram de responder o 

questionamento. 

 
 4.2.2 Relacionamento com os parceiros(as) 

 
 

Conforme relatado, cerca de 53,3% das entrevistadas não possuem parceiros firmados, 

análise foi efetuada nos 46,7% que são comprometidas, conforme Quadro 06. Foi levantada a 

questão do apoio dados pelos conjugues em relação à jornada dupla feminina. A indagação se 
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focou ao fato se há apoio emocional e se há suporte conforme as situações diárias de cuidados 

com o(s) herdeiro(s). 

Também foi inquirido se há ajuda no que diz a respeito das tarefas domesticas; 74% 

afirmam que recebem ajudas quanto a tarefas rotineiras, sejam domesticas ou de cuidados 

com os filhos(as). 

 
Quadro 06: Apoio emocional familiar. 

Escala de 

apoio 

recebido do 

conjugue 

 

Totalmente 

Insatisfeito 

 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 
insatisfeito 

 
Satisfeito 

 

Totalmente 

Satisfeito 

Não 

respondera 

m 

FA % FA % FA % FA % FA % FA % 

A ajuda que 

você recebe do 

seu cônjuge 

quando há 

conflitos entre 

compromissos 

familiares e de 

trabalho. 

 

 

 
2 

 

 

 
13% 

 

 

 
0 

 

 

 
0% 

 

 

 
4 

 

 

 
27% 

 

 

 
2 

 

 

 
13% 

 

 

 
4 

 

 

 
27% 

 

 

 
3 

 

 

 
20% 

A ajuda que 

você recebe do 

seu cônjuge 

quando há 

conflitos entre 

compromissos 

familiares e de 
trabalho. 

 

 

 
3 

 

 

 
20% 

 

 

 
0 

 

 

 
0% 

 

 

 
3 

 

 

 
20% 

 

 

 
2 

 

 

 
13% 

 

 

 
4 

 

 

 
27% 

 

 

 
3 

 

 

 
20% 

Atenção que 

você recebe 

para conversar 

sobre assuntos 

que são 

importantes 
para você. 

 

 

1 

 

 

7% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

2 

 

 

13% 

 

 

2 

 

 

13% 

 

 

4 

 

 

27% 

 

 

3 

 

 

20% 

O que seu 

cônjuge pensa 

sobre seu 
trabalho. 

 
2 

 
13% 

 
0 

 
0% 

 
4 

 
27% 

 
2 

 
13% 

 
4 

 
27% 

 
3 

 
20% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Em relação ao suporte para as mães efetuarem qualquer serviço e até mesmo 

trabalharem, 66,6% das mesma deixam seus filhos(as) com familiares (avós, tios/tias, sogra, 

etc); 33,4% deixam os filhos com alguma cuidadora, babá ou até mesmo creche. Ao ser 

perguntando que havia algo que poderia ser feito para melhorar a situação, 46% afirmam que 
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sim – mas não especificaram o que; outros 46% não responderam a questão e apenas 8% 

afirmam estarem satisfeitas com os arranjados formados. 

Quanto a satisfação com o desempenho familiar geral, o Quadro 07 sintetiza todos os 

âmbitos questionados. 

 
Quadro 07: Satisfação com desempenho familiar. 

 
Escala de satisfação 

com o desempenho 

familiar 

 

Totalmente 

Insatisfeito 

 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 
insatisfeito 

 
Satisfeito 

 

Totalmente 

Satisfeito 

VA % VA % VA % VA % VA % 

Atenção dada ao filho. 0 0% 1 7% 3 20% 3 20% 7 47% 

Serviço doméstico 

realizado. 
2 13% 1 7% 1 7% 3 20% 7 47% 

Proximidade com o 
filho. 

2 13% 0 0% 0 0% 2 13% 10 67% 

Suporte financeiro 

oferecido à família 
0 0% 3 20% 5 33% 2 13% 4 27% 

Consegue fazer tudo o 

que precisa fazer para 
seu filho 

 
2 

 
13% 

 
2 

 
13% 

 
3 

 
20% 

 
3 

 
20% 

 
4 

 
27% 

Qualidade dos cuidados 

que dedica ao seu filho. 
1 7% 0 0% 2 13% 2 12% 9 60% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Verifica-se que, por mais atribulada que seja a rotina das mães, faz-se questão de 

manter-se a proximidade com os filhos. 

 
 4.3 Satisfação Pessoal 

 
 

Foi, por fim, indagado se há satisfação pessoal quanto à rotina diária e cobranças 

existentes em suas mais diversas atuações. O Quadro 05 relata questões relacionadas a 

convívio social. 
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Quadro 08: Satisfação com a vida. 

 
Escala de satisfação com 

a vida 

 

Totalmente 

Insatisfeito 

 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito, 

nem 
insatisfeito 

 
Satisfeito 

 

Totalmente 

Satisfeito 

VA % VA % VA % VA % VA % 

 
Com seus contatos sociais. 

1 7% 0 0% 4 27% 4 27% 6 40% 

Atividades de lazer que 

você realiza. 
1 7% 1 7% 3 20% 3 20% 7 47% 

Suporte financeiro 

oferecido à família 
2 13% 1 7% 5 33% 3 20% 4 27% 

Satisfação com a sua vida. 0 0% 0 0% 4 27% 3 20% 8 53% 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Já o Gráfico 06 evidencia as sensações acrescidas conforme convívio social. Nota-se 

que há existência de cansaço, dificuldades de concentração, aumento de ansiedade e aumento 

da sensação de sufoco quanto as pressões rotineiras existente. A sensação de que a vida está 

fora de controle, assim como dificuldade em manejar o estresse vê-se presente na vida de 

todas. 

Grafico 06: Escala de estresse rotineiro 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Por fim, as mesmas foram indagadas se aceitariam uma proposta de emprego fora de 

domicilio atual afim de serem recompensadas monetariamente de forma melhor, que 

acarretaria a melhoraria as finanças das famílias; porém as mesmas não poderiam conviver 

com os filhos por um longo período de tempo, a resposta foi unânime: 100% dos casos 

recusariam se ausentar do convívio dos filhos. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
 

Com os resultados alcançados pela pesquisa foi possível constatar que as mulheres 

permanecem ainda no papel de mãe perante a sociedade; porém as mesmas não de identificam 

apenas com essa atribuição - buscando novas maneiras de se autossatisfação, principalmente 

em caráter profissional. 

A relação familiar das mulheres permanece amplamente em foco na vida das mesmas, 

mas passa a não ser a única coisa que as motiva. Claro, ainda permanecem as dificuldades de 

conciliação, relatada nos dados analisados como fator que causa insatisfação quanto aos 

planos formados por cada uma. 

Ao identificar o perfil do grupo pesquisado, percebeu-se que das mais diversas faixas 

etárias, é de comum acordo que o perfil profissional não deve ser abandonado em relação às 

mudanças que podem vir a ocorrer. Todas possuem independência socioeconômica e total 

conhecimento dos direitos que possuem em relação as suas situações. A mulher está inserida 

no mercado de trabalho não apenas para complementação da renda familiar, como era nos 

primórdios da utilização de mão de obra feminina; hoje, mulheres também planejam e 

desejam ter desenvolvimento profissional e anseiam conquistas no meio organizacional a fim 

de se sentirem realizadas – almejam sucesso além de renda per capita para ajudar nas 

despesas familiares. 

Quanto a situação das mulheres no mercado de trabalho, nota-se que houve um grande 

crescimento em relação as vagas oferecidas ao sexo feminino; cerca de 68,5% do total de 

colaboradores na empresa pesquisada é composto por colaboradoras. O perfil entre as 

estudadas é o mais diverso, o que torna os ambientes empresariais ricos nas mais diversas 

identidades, tanto culturais quanto conjunto de ideais e características, o que confirma o 

conceito multifacetado da organização. 

Como característica particular do público-alvo, nota-se que todas possuem uma 

vontade perseverante de crescimento e amadurecimento profissional, com total congruência 
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em relação ao tempo familiar. Aliás, a maternidade na maioria dos casos se faz como alavanca 

no objetivo de alcançar novos patamares de realização profissional. 

Frisa-se, também, que há sobrecarga na demanda da vida dupla. Relato de estresse 

relacionado às cobranças interiores e exteriores demonstra que há pressão tanto de pessoas do 

convívio quanto das mesmas consigo. O fator de não conseguir participar ativamente da vida 

da prole, ou, em casos reversos, até participar ativamente, mas não atingir as metas da 

organização demonstra que ainda não se chegou num consenso do quanto do tempo deve-se 

empregar para que haja uma relação harmoniosa quanto a fluidez das necessidades em casa 

área especifica. 

Também nota-se que é associada grande importância a participação do(a) 

companheiro(a) e/ou familiares no momento de auxílio ao cuidado dos filhos. Grande parte da 

equipe entrevistada conta com essa ajuda para manter um equilíbrio saudável e satisfatório em 

relação aos cuidados com as crianças. Quanto as tarefas domésticas, a participação do 

conjugue torna-se primordial para evitar centralização de funções apenas na mulher – que, 

como é de amplo conhecimento, a sociedade atribui os cuidados de casa as mesmas. Claro, 

deve-se considerar que parte das entrevistadas são solteiras, o que denota que muitas 

adaptaram a rotina a sua realidade de forma a contornar a “falta” de um(a) parceiro(a). Deve- 

se comentar, também, que a realidade de profissionais solteiras e que possuem filhos a cada 

dia que passa aumenta em relação aos tempos passados, onde a instituição família era 

considerada indestrutível. Esse novo perfil de mulher autossuficiente que é capaz de prover- 

se, prover o lar e prover as necessidades individuais do(s) filho(s) revela o perfil adaptativo 

que é pertencente a muitas mulheres – algo que vem sendo construído desde a época das 

guerras mundiais, onde a demanda por qualquer mão de obra funcional levou a abertura de 

oportunidades às matriarcas das famílias. 

Conclui-se, assim, que muitas mudanças ocorreram e hoje a situação das mulheres 

para adentrar ao mercado de trabalho mesmo após maternidade foi facilitado, mas ainda existe 

preconceitos relacionados a essa situação – a de que mulheres-mães darão futuros problemas 

ou que, na verdade, as mesmas deveriam estar em casa com cuidados domésticos. Muito ainda 

tem que evoluir para chegar ao um perfeito cenário organizacional. 

Os resultados obtidos mostraram-se satisfatórios e atenderam as expectativas que o 

estudo se propunha. Ressalta-se ainda a oportunidade em desenvolver um estudo direcionado 

que servirá como suporte a novas pesquisas, tal como a influência da unidade acadêmica 

como instituição para o desenvolvimento de pensamento crítico e análise exploratória em 

empreendimentos locais ou conforme a necessidade. 
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APÊNDICE I 
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NUCLEO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Questionário - Instruções Gerais 

 
1. O questionário é composto por uma parte de dados pessoais e informações sobre 

mudanças ocorridas. É muito fácil responde-lo! Você precisará dispor de apenas 20 

minutos, aproximadamente, para fazê-lo; 

2. Não existem respostas certas ou erradas. O importante é que você de a sua opinião; 

3. Por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta; 

4. Evite discutir com seus colegas o questionário antes de responde-lo para que não interfira 

nas suas respostas. Faça um esforço para que a pesquisa possa retratar, o mais fielmente 

possível, a sua percepção do que ocorre no trabalho; 

5. Suas respostas serão anônimas e mantidas em sigilo. Não escreva seu nome em nenhum 

lugar do questionário. 

 
Obrigado! 
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Idade: 

Cidade na qual reside: 

Qual seu grau de instrução:           

( ) nível fundamental incompleto;           

( ) nível fundamental completo;           

( ) nível médio incompleto;           

( ) nível médio completo;           

( ) nível superior incompleto;           

( ) nível superior completo;           

( ) outros.           

Renda Mensal: 

Profissão: 

Jornada de Trabalho: 

Escala de carga de trabalho 

Indique o quanto vcconcordacom as afirmações em relação a sua carga de trabalho, variando de 

1 - discordo totalmente/ 5- não concordo nem discordo/ 10 - concordo totalmente 

Tenho tempo suficiente para completar meu trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No meu emprego, tenho coisas demais para fazer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Raramente consigo terminar o trabalho que tenho que fazer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fequentemente tenho tempo sobrando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Como se sente em relação à quantidade de trabalho que realiza? 

Você sentiu dificuldades em adentrar novamente (ou pela primeira vez) no mercado de 

trabalho por conta da maternidade? 

Escala de importancia do trabalho para a identidade 

Indique o quanto você concorda com as afirmações em relação a importância do trabalho em 

sua vida, variando de 1 - discordo totalmente/ 5- não concordo nem discordo/ 10 - concordo 

totalmente 

Meu trabalho é parte importante de quem eu sou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eu continuaria trabalhando sem ter a necessidade de 
dinheiro 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Eu trabalho mais por precisar do que por querer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meu trabalho ocupa um lugar impotante em minha vida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Eu me sinto valorizada por trabalhar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você teve que abrir mão de emprego para cuidar do(s) filhos(s)? 

Se você pudesse optar, continuaria trabalhando? 

Escala de custos no trabalho 
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Indique com que frequencia as situações abaixo ocorrem em seu trabalho devido à conciliação 

de demandas entre o trabalho e a familia, variando de 1 - nunca/ 5- as vezes/ 10 - sempre 

Faltar reuniões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não participar de algum treinamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reduzir as horas de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ter um conflito com o superior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não conseguir se concentrar no trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interromper o trabalho por problemas familiares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chegar atrasado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precisar de tempo maior para o almoço 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ter que sair antes de terminar o expediente de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você notou alguma modificação em relação a sua vida profissional após o nascimento de seu 

filho? Em caso afirmativo, quais foram as modificações positivas e as negativas? 

Escala de ambiente interpessoal no trabalho 

Indique o quanto você concorda com as informações a respeito de seu ambiente interpessoal 

de trabalho, variando entre: 
1, discordo totalmente; 5, nem concordo, nem discordo e 10, concordo totalmente 

Quanto a chefia: 

Deixa claro que os funcionários não devem deixar sua vida 

pessoal interferir no trabalho. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Ajuda no equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos 

funcionários. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Não demonstra consideração pelos compromissos pessoais 

dos profissionais 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Facilita as coisas quando os profissionais têm dificuldades 

em casa. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Respeita pouco com as responsabilidades familiares dos 

funcionários. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Importa-se com o andamento das coisas dos funcionários 

fora do trabalho 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Houve alguma modificação no seu relacionamento com o seu supervisor ou com colegas 

após o nascimento do seu(s) filho(s)? 

Em caso afirmativo, quais foram as modificações positivas e as negativas? 

Você percebeu mudanças comportamentais em seu perfil profissional após a maternidade? 

Quanto às pessoas com as quais você trabalha. 
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Você não pode falar sobre assuntos pessoais com seus 

colegas de trabalho. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Se tiver que perder meio dia de trabalho, há colegas que o 

substituem 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Há colegas de trabalho que o apóiam se você estiver 

passando por dificuldades pessoais. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Envolvimento conjugal 

Estado Civil: 

(   ) Solteira 

( ) Casada 

( ) União Estável 

( ) Viuva 

( ) Divorciada 

( ) Outros 

Caso tenha relação estável, a quanto tempo? 

Tem quantos filhos? 

Houve alguma modificação no seu casamento após o nascimento do seu(s) filho(s)? 

Em caso afirmativo quais foram positivas e quais foram negativas? 

Quantos e quais são os moradores da casa? 

Quantas horas diárias você gasta com as tarefas domésticas em um dia rotineiro da semana? 

 

Você se sente satisfeito(a) com este tempo? 
          

Quantas horas diárias você gasta com tarefas domésticas em um dia rotineiro do final de 

semana? 

Você se sente satisfeito(a) com este tempo? 
          

Você se sente sobrecarregado com as tarefas domesticas que realiza? 

Envolvimento com o Filho 

O que significa, para você, a maternidade? 

Quantas horas por dia você dedica ao seu filho em um dia rotineiro de semana? 
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Você se sente satisfeito com este tempo? 

Quantas horas por dia você dedica ao seu filho em um dia rotineiro de final de semana? 

Você se sente satisfeito com este tempo? 

Escala de cuidados básicos com o filho 

Indique com que freqüência você realiza as seguintes atividades de cuidado com o seu filho, variando 

entre: 

1, nunca; 5, às vezes e 10- sempre 

Dar banho ou ajudá-lo a tomar banho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colocar roupas e/ou sapatos nele. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dar alimentos ou ajudá-lo ou supervisioná-lo a comer 

sozinho. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Levar ao médico ou outro tratamento de saúde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Levar para creche ou escolinha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Buscar o filho para creche ou escolinha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Participar de reuniões escolares. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brincar com ele. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dar remédios. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Levá-lo para passear. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Levá-lo para encontrar com outras crianças. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consolá-lo durante a noite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colocá-lo para dormir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lavar e passar as roupas de seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Guardar brinquedos ou materiais de seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cobrar algumas tarefas do seu filho? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escala de interação afetiva com o filho 

Indique com que freqüência você realiza as seguintes atividades com o seu filho, variando 

entre: 
1, nunca; 5, às vezes e 10, sempre. 

Acaricia seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Brinca com ele na hora do banho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conversa com seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Canta para seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conversa com seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conta histórias para seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Passeia com seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demonstra seu amor para seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perde o controle com seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faz brincadeiras. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Permite que ele explore o ambiente, supervisionando-o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sorri para o seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Encoraja sua criatividade. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faz seu filho dormir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Deixa que ele faça algumas coisas por ele mesmo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

É carinhoso com seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você acha que a mulher nasceu para ser mãe antes de qualquer coisa? 

Você acha que a mãe deve "viver para os filhos"? 

Quais as principais atividades que você sente dificuldades para conciliar as demandas profissionais e 

familiares? 

No seu ambiente de trabalho são utilizadas estratégias para auxiliar mães e pais de crianças 

menores de cinco anos? Em caso afirmativo, quais são estas estratégias? 

Quais seriam estratégias institucionais desejáveis que poderiam ser implementadas em seu 

ambiente de trabalho? 

Escala de apoio emocional recebido do cônjuge 

Indique o quanto você se sente satisfeito com o apoio emocional que recebe de seu cônjuge, variando 

entre: 
1, muito insatisfeito; 5, nem satisfeito, nem insatisfeito e 10, muito satisfeito. 

A ajuda que você recebe do seu cônjuge quando há 

conflitos entre 
compromissos familiares e de trabalho. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

A ajuda que você recebe do seu cônjuge quando há 

conflitos entre 
compromissos familiares e de trabalho. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

Atenção que você recebe para conversar sobre assuntos que 

são 
importantes para você. 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

O que seu cônjuge pensa sobre seu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você recebe ajuda para a realização de tarefas domésticas? 

Que tipo de ajuda? 

Com quem seu filho fica enquanto você está trabalhando? 

Você recebe ajuda para a realização dos cuidados de seu filho? 
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Existe algum tipo de apoio ou recurso que se estivesse presente em sua vida poderia auxiliá- 

lo na conciliação das demandas profissionais e familiares? 

Escala de satisfação com o desempenho familiar 

Indique sua satisfação em relação aos seguintes aspectos de seu desempenho familiar, variando entre: 

1, totalmente insatisfeito; 5, nem satisfeito, nem insatisfeito e 10, totalmente satisfeito. 

Atenção dada ao filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Serviço doméstico realizado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proximidade com o filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suporte financeiro oferecido à família. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consegue fazer tudo o que precisa fazer para seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qualidade dos cuidados que dedica ao seu filho. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Você acredita que o dever da educação é da mãe, do pai ou de ambos? Existe alguma 

diferença entre a educação que você dá para seus filhos e a do seu companheiro(a) ou pai da criança(s)? 

Escala de satisfação com a vida 

Indique sua satisfação com os seguintes aspectos de sua vida, variando entre: 

1, totalmente insatisfeito; 5, nem satisfeito, nem insatisfeito e 10, totalmente satisfeito. 

Com seus contatos sociais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividades que realiza para si mesmo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atividades de lazer que você realiza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfação com a sua vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escala de estresse 

Indique com qual freqüência você tem as seguintes sensações, variando entre: 

1, nunca; 5, às vezes e 10, sempre 

Sinto-me sufocado pelas coisas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me de bem com a vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me ansioso ou preocupado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me capaz de manejar o estresse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tenho dificuldade para me concentrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me cheio de energia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me incapaz de dar conta de tudo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me calmo e relaxado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me cansado ou esgotado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto que está tudo sob controle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinto-me capaz de fazer alguma coisa para diminuir os 

problemas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 
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Se alguém, hoje, lhe oferecesse um emprego que lhe pagasse o suficiente para não 

existirem mais problemas financeiros na sua família, mas em contrapartida você tivesse que 

ficar muito tempo longe de seus filhos, você aceitaria? 


