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RESUMO 

 
OLIVEIRA, Ana Paula Moura de. Liderança feminina: Um olhar Liderança 
Feminina das Organizações do Vale do JAURU-MT, 2015, p. 32. Trabalho de 
Curso. Curso de Administração, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 
2015. 
 

Este trabalho buscou identificar e descrever a importância da liderança feminina 

dentro das organizações, com ênfase na liderança. Traz também uma breve 

abordagem sobre os estilos de lideranças, e a relevância dos lideres no 

desenvolvimento dos colaboradores ao alcance dos objetivos organizacionais, e por 

fim a conciliação da teoria e a pratica através da analises sobre a Liderança 

Feminina nas Organizações do Vale do JAURU. A Metodologia utilizada traz 

abordagem qualitativa, pesquisa descritiva e explicativa, com intenção de levantar 

pontos fracos e pontos fortes na gestão das empresas lideradas por mulheres no 

século XXI, foi realizada uma entrevista entre as lideres das organizações. O 

desfecho deste trabalho apresentou resultado satisfatório quanto a comunicação por 

partes das gestoras. Quanto aos objetivos gerais e específicos a pesquisadora 

considera este trabalho satisfatório. 

 

Palavra- chave: Organização. Recursos Humanos, Lideranças Femininas. 
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ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Ana Paula Moura de. Female leadership: A Look at Women's leadership 
of the Jauru-MT Valley Organizations, 2015, p.32. Course work. Administration 
Course, Faculdade Católica Rainha da Paz, Araputanga, 2015. 
 

This study aimed to identify and describe the importance of women's leadership 

within organizations, with an emphasis on leadership and also provides a brief 

overview of the styles of leadership and the importance of the leaders in employee 

development to achieve the organization goals, and finally reconciliation of theory 

and practice through the analysis of the Women's Leadership in Jauru Valley 

Organizations. The Methodology brings a qualitative approach, descriptive and 

explanatory, with the intention of raising weaknesses and strengths in the 

management of companies led by women in the twenty-first century, an interview 

between the leaders of the organizations was held. The outcome of this study 

showed satisfactory result as parts of the communication management. As for the 

general and specific objectives the researcher considers this satisfactory job. 

 

Key-words: Organization. Human Resources, Women's Leadership. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Servindo com base de conhecimento nas empresas o presente trabalho trata 

de alguns conceitos sobre liderança e o mercado atual liderado por mulheres, 

mostrando as exigências do mercado a capacitação e os grandes desafios das 

gestoras no tempo atual. Sendo assim a pesquisa delimita-se em forma de 

entrevista para analisar e trazer conhecimento desta pratica no dia a dia das lideres 

das organizações do vale do JAURU. 

Com todas as mudanças cada vez mais aceleradas, as empresas passam por 

várias pressões, que começa na seleção de pessoas, no treinamento e ao 

desenvolvimento dos lideres capazes de atender as demandas de um mercado 

altamente competitivo, tanto em produto final, quanto em mão de obra qualificada, 

em cada pessoa podemos identificar diferenças individuais, ou seja, seus objetivos, 

sua personalidade, seus talentos e habilidades, com todos os estudos técnicos, 

podem concluir que o verdadeiro líder se destaca por suas diferenças. O que 

podemos observar é que a liderança é extremamente necessária em todos os tipos 

de organizações. 

De acordo com as definições citadas acima, este trabalho apresentou a 

liderança feminina: um olhar da liderança feminina nas organizações do vale do 

JAURU-MT. 

A justificativa para este trabalho baseou-se principalmente na pouca 

informação quanto ao uso da ferramenta de gestão, sobre o conceito de liderança 

feminina. O que motivou a escolha do tema foi ter presenciado os fatos de que a 

mulher não teria capacidade de liderar uma equipe e uma organização, no entanto 

este trabalho visa melhorar esta visão da sociedade em relação o perfil da mulher 

dentro de uma organização, e que a mulher tem uma grande capacidade, talento e 

habilidade para liderar um grupo ou uma grande empresa. 

 Esse trabalho se dá em uma elaboração de uma entrevista nas empresas do 

vale do Jauru em que compõem por líderes femininas de acordo com algumas 

bibliografias referentes ao tema. 

 O trabalho é de suma importância tanto para o crescimento pessoal do 

pesquisador, quanto para os demais acadêmicos que terá como base de estudo este 

referente trabalho, uma vez que o assunto faz parte da realidade enfrentada pelas 

gestoras do mercado atual. Para a academia o presente trabalho poderá servir como 
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instrumento de pesquisa para os próximos formandos, a este tema ou como 

atividade extraclasse. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento no processo da 

gestão, identificar problemas rotineiros, as dificuldades e fraquezas enfrentadas no 

dia a dia dentro das empresas lideradas por lideres femininas. 

A metodologia adotada para elaboração deste trabalho na busca de caminho 

obteve uma abordagem qualitativa, a pesquisa trata-se de um trabalho descritivo, 

onde a situação encontrada na empresa foi descrita de forma objetiva.  Apresenta 

também característica de investigação explicativa, pois busca entender quais fatores 

estão contribuindo para a ocorrência de determinada situação. Quantos os meios em 

forma uma pesquisa bibliográfica, a técnica de dados utilizada foi em forma de uma 

entrevista aplicada a  lideres femininas nas empresas da região. 

O presente trabalho está estruturado em sete itens, sendo: 

l- O primeiro item constitui a parte introdutória do trabalho. 

ll- Segundo item  a contextualização, ou seja, contém o histórico da empresa . 

lll- O terceiro item apresenta o referencial teórico que se baseia este trabalho, 

com conceitos de lideranças. 

lV- No quarto item abordará a metodologia, quanto aos fins e aos meios, a 

técnica e a seleção dos sujeitos. 

V- No quinto abordará a analise e interpretação dos dados coletados. 

Vl- E por fim no sexto item apresentam as considerações finais do trabalho e 

também as referencias. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Há tempos que muitas executivas acreditavam que tinham que incorporar 

traços típicos do sexo oposto, como agressividade e objetividade. As primeiras a 

ocupar o espaço organizacional dispunham desse modelo e ao reproduzi-lo, eram 

chamadas damas de ferros, pareciam homens de saia. Aos poucos esse modelo 

caiu e surgiu um novo modelo de liderança a verdadeira liderança feminina não 

precisou agir como os homens para que nossa competência seja reconhecida. 

 A globalização disseminou a incerteza no universo corporativo: o mercado 

vive um tempo de transformação e a sobrevivência de uma organização está ligada 

a capacidade de se adequar as mudanças, com isso, surgiu a demanda por um líder 

que tenha flexibilidade e rapidez de adaptação. E esse perfil combina com a mulher 

que é hábil em comandar numa situação caótica e tem um potencial criativo para 

fazer frente as novidades. 

 O fato, do qual não podemos negar, e que atualmente a presença feminina no 

mercado de trabalho só tem aumentado. E nada mais natural do que encontrá-las 

atuando como grandes líderes, desde posições de líderes de equipes até a 

presidência 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. 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 são competentes e os benefícios que trarão para as empresas. 

 As mulheres, em sua maioria, são profissionais atentas aos detalhes de cada 

situação, fazendo com que elas tenham uma visão ampla da empresa, em suas 

características pessoais, costumam ser bem-sucedidas nos processos de 

comunicação e de negociação, as mulheres conseguem ser mais flexíveis no 

ambiente corporativo e ainda fazer diversas atividades ao mesmo tempo. E com seu 

instinto maternal, consegue obter um bom resultado com as pessoas. Como esta 

comprovada por estudos que as mulheres tendem a estudar mais do que os 

homens, elas estão cada vez mais qualificadas para atuarem em determinadas 

áreas. Então será natural ter mulheres liderando grandes cargos de lideranças. 
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 Portanto para acabar com o preconceito com os preconceitos, o ideal é deixar 

claro que nas empresas há lugar para todos e que a diversidade de profissionais, 

independente do cargo ou função que exercem, é um diferencial no meio 

empresarial. Afinal, todos nós temos características que podem ser consideradas 

como pontos fracos, mas também temos outras que são pontos fortes. O essencial é 

mantermos o equilíbrio no ambiente de trabalho. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Segundo Lakatos e Marconi a fundamentação é uma procura de tais fontes 

documental ou bibliográfica que permite salientar a contribuição para a pesquisa se 

realizar é a mostra de resultados obtidos em uma sociedade que são de grande 

importância, demonstrando contradições e reafirma comportamento e atitudes 

(1991, p.225). 

 

 

3.1 Conceitos de liderança 

 

 Há muitas definições para este complexo processo social que é a liderança. 

 Segundo Maximiano, 

  

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 
comportamento e a mentalidade de outras pessoas. A pessoa que comanda 
com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é 
líder. A liderança é a realização de metas por meio da direção de 
colaboradores humanos. (MAXIMIANO, 1997, p.176) 

 

 O líder vai adaptar com seu estilo de liderança de acordo com o seu grupo. 

Todo líder precisa oferecer algum tipo de recompensa para que o grupo se motive 

para alcançar determinado objetivo e metas. Cada pessoa que ocupa uma 

determinada função na empresa ou num grupo recebe uma delegação do superior 

hierárquico. 

 

 Liderança é a autoridade que tem base pessoal e, portanto, depende das 
qualidades intrínsecas do líder, não do cargo ou posição que ele ocupa. O 
seguidor gosta do líder por causa de suas qualidades pessoais, seu 
carisma, mensagem que transmite ou de suas habilidades. 
(MAXIMIANO,1997, p.181). 

   

A liderança envolve muitas habilidades, inclusive aquelas que estão ligadas 

diretamente a influência sobre outros, personalidades e atitudes. Para ter liderança é 

preciso que seja reconhecido como um líder pelos outros. As habilidades são 

atributos de um líder, adquirido ou desenvolvido no decorrer de sua vida seja por 

meio de experiência e observação da experiência de alguém competente que serve 

de espelho, também pode surgir a partir de treinamentos ou uma convivência social.  
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3.1.2 Liderança orientada para tarefa 

 

Para Maximiano, neste tipo de liderança, o líder orientado para tarefa tem 

maior preocupação com a tarefa do que com o grupo que a executa, focalizando o 

trabalho do subordinado, insistindo na necessidade de cumprir as metas. 

(MAXIMIANO, 2011, p.288). 

 

QUADRO 01 - ESTILOS DE LIDERANÇA SEGUNDO MAXIMIANO 

ESTILO ORIENTADO PARA AS 
PESSOAS 

ESTILO ORIENTADO PARA A 
TAREFA 

 Estilo pessoas  Estilo tarefa 

 Liderança orientada para as 
pessoas 

 Liderança orientada para a 
tarefa 

 Liderança orientada para relações 
humanas 

 Liderança orientada para a 
produção, para a produtividade ou 
eficácia. 

 Liderança orientada para a 
consideração ou para o grupo 

 Liderança orientada para o 
planejamento e a organização 

FONTE: MAXIMIANO, 2011, p.288 

 

 

3.1.3 Liderança orientada para as pessoas 

 

 Na liderança orientada para as pessoas, o líder focaliza no funcionário do 

grupo, ouve e presta atenção, é amigável e apoia os funcionários. 

 

A liderança orientada para as pessoas compreende os comportamentos 
classificados dentro do modelo democrático de uso da autoridade. Em 
essência, o líder orientado para as pessoas acredita que o processo 
administrativo deve procurar criar um clima em que as pessoas sintam- se 
confortáveis. (MAXIMIANO, 2011, p.288). 

 
 

Este estilo de liderança o líder é classificado como democrático, participativo 

e preocupado com o funcionário. 

 O líder possui um carisma que na verdade é um dom e pode ser percebido 

visivelmente aos olhos de seus seguidores e se torna uma inspiração para aqueles 

que o admiram. Um líder pode ser transformador na vida de alguém, quando focaliza 

os interesses dos seguidores numa missão ou causa. 



15 

 

 

3.1.4 Liderança bidimensional  

 
O líder pode combinar os dois tipos de comportamento, ou enfatiza-lo 

simultaneamente, verificou-se que a tarefa e as pessoas não são polos opostos da 

mesma dimensão. Essa é a visão bidimensional da liderança, a eficácia depende de 

seu efeito sobre o desempenho da tarefa e a satisfação do influenciado 

(MAXIMIANO, 2011, p.289). 

 

 

3.1.5 Liderança Carismática 

 

A liderança carismática causa forte impressão aos seguidores, são exemplos 

de santos, heróis ou personagens extraordinários. Esse líder é sempre inspirador, 

transformador, revolucionário e um agente de mudanças. 

 

Carisma é a influencia que o líder transformador exerce sobre os 
seguidores. O carisma apela as emoções dos seguidores e estimula sua 
identificação com o líder. O carisma é a condição mais importante, mas não 
a única, para que surja um líder transformador. A liderança transformadora 
consiste em estabelecer valores e padrões e criar os meios para guiar os 
esforços coletivos na direção das metas (MAXIMIANO, 2011, p.296). 
 

 

O líder transformador é capaz de incentivar os seus seguidores, pois a 

encorajam e inspiram a superar seus desempenhos passados e seu interesse 

pessoal, dando o máximo de si, criando um comprometimento em relação aos seus 

objetivos. 

 

 

3.1.6 Liderança situacional 

 

Segundo Maximiano a liderança situacional para ser eficaz, o estilo tem que 

ajustar a situação; é a essência das teorias da liderança situacional. (Porém, 

nenhuma das teorias da liderança situacional consegue dar explicação definitiva 

para a questão da eficácia do líder, cada líder se comportará diante de cada 

situação imposta a sua capacidade ( 2011, p.292). 
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3.1.7 Liderança transacional 

 

Na liderança transacional, o líder transacional oferece algumas recompensas 

materiais como incentivos aos seus seguidores, são como por exemplos promoções, 

aumentos salariais, autonomia e liberalidade no uso do tempo. 

 

O líder transacional é aquele que apela aos interesses, especialmente ás 
necessidades primárias, dos seguidores. Ele promete recompensas ou 
ameaças para conseguir que os seguidores (ou subordinados) trabalhem 
para realizar as metas (MAXIMIANO, 2011, p.297). 

 

Ainda segundo mesmo autor, o poder manipulativo baseia-se nas promessas 

e concessão de recompensa como forma de induzir alguém a fazer alguma coisa e 

se comportar de maneira que a administração pretende ou espera.  

As pessoas que se comporta dessa maneira e que se espera recompensa, 

age de forma calculista. Esse tipo de recompensa funciona porque produz efeitos 

sobre motivações das equipes que é muito importante em certos tipos de projetos de 

uma empresa. 

QUADRO 02 - ESTILOS DE LIDERANÇA SEGUNDO KWASNICKA 

 AUTOCRÁTICA LLAISSEZ- 
FAIRE 

ADEMOCRACIA DEMAGÓGIA 

 Tomada de 
decisão 

Somente o líder Participação 
mínima do 
líder 

Estimulada e 
assistida pelo líder 

Aparentemente 
não impõe. 
Líder decide  

Participação 
no grupo 

Não existe Total 
liberdade para 
tomada de 
decisão 

As diretrizes são 
debatidas e 
decididas pelo 
grupo 

Fascinação e 
manipulação 

Programação 
dos 
trabalhos 

Líder determina  Participação 
limitada do 
líder. 
Apresenta 
alternativas. 

Próprio grupo 
esboça as 
providencias e 
técnicas 

Líder determina 
mascarando 

 Divisão do 
trabalho 

Líder determina Grupo 
determina 

Grupo determina Líder determina 
submissão 

Participação 
do líder 

Líder é 
“pessoal” e 
dominador 

Não faz 
nenhuma 
avaliação, 
exceto 
quando lhe 
pedem. 

Líder é um 
membro normal 
do grupo 

Líder assegura 
as necessidades 
básicas 

FONTE: FRENCH, 1987, apud KWASNICKA, 2010, p.92 
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As estruturas de uma organização fornecem bases na qual a liderança é exercida 

com muita técnica. 

 

Todas as organizações necessitam de líderes competentes em todos os 
níveis. É importante para a empresa manter uma estrutura e um clima 
organizacional adequado para poder desenvolver a liderança. A seleção e a 
promoção, assim como treinamento, devem ser planejados para criar 
oportunidades de desenvolver e aperfeiçoar a técnica de liderança 
(KWASNICKA,2010,p.91). 

 

 

Portanto uma das grandes dificuldades é que os comportamentos dos 

administradores são influenciados por um complexo de fatores e vai além dos 

envolvidos nos processos de quem lideram. 

 

 

3.2. A inserção da mulher no mercado de trabalho 

 

É possível observar o aumento significativo da participação feminina no 

mercado de trabalho. A inserção da mulher no mercado foi marcada por um período 

de preconceito e dificuldades. 

Muitos problemas foram e ainda são enfrentados por mulheres como, por 

exemplo, salários menores que os homens pagos pelos mesmos trabalhos, menores 

chances de capacitar-se profissionalmente, entre outros (GOMES, 2005, p.6, apud 

ASSIS, 2009, p.2). 

Atualmente, muitas empresas não abrem mão de terem mulheres em suas 

equipes de colaboradores. Essas empresas buscam um novo paradigma, baseado 

em flexibilidade, sensibilidade, intuição, capacidade de trabalhar em equipe e 

administrar a diversidade, características atribuídas a mulheres (GOMES, 2005, p.5. 

Apud, ASSIS, 2009 p. 2). 

 

 

3.2.1 A evolução da mulher no mercado de trabalho 

 

A participação da mulher no mercado teve inicio com a l e a ll guerras 

mundiais. Foi devido a necessidade de sustentar a família, pós-guerra, que as 
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mulheres começaram a fazer parte do mercado de trabalho, seus trabalhos não 

tinham valor e eram menos prezados pela sociedade. 

 

[...] As que ficavam viúvas, ou eram de uma elite empobrecida, e 
precisavam se virar para se sustentar e aos filhos, faziam doces por 
encomendas, arranjos de flores, bordados e crivos, davam aulas de piano 
etc. Mas além de pouco valorizadas, essas atividades eram mal vistas pela 
sociedade. (PROBST, 2003, p.1, apud ASSIS, 2009, p.3) 

 

 
Segundo Assis, desta maneira, as mulheres começaram a participar do 

mercado de trabalho, de modo informal e muito timidamente iniciaram sua produção. 

Após conquistarem alguns apoios e receberem alguns incentivos, a mão de 

obra feminina ganhou mais força no mercado e pouco a pouco ganharam espaço no 

mundo todo. 

 A partir dos anos 80, ocorreram alguns fatos inovadores. As mulheres 

começaram a conquistar melhores empregos, ocupações e acesso a profissões de 

nível superior por mulheres escolarizadas, entre outras coisas (BRUSCHINI E 

PUPPIN, 1994, p.2, apud ASSIS, 2009, p.6). 

 

Apesar de tudo, as mulheres tem muito que comemorar, pois conquistaram 

um lugar no âmbito dos negócios, e provaram que podem sim, trabalhar fora de casa 

e conquistando seu próprio dinheiro e independência. 

 

 

3.2.2 Lideranças femininas  

 

 Segundo Probst (2003 p.4a7), cresce exponencialmente o numero de 

mulheres no posto diretivas nas empresas. As mulheres sofrem mais do que os 

homens com o estresse de carreira, pois as pressões do trabalho fora de casa se 

duplicaram. Hoje o perfil  das mulheres é muito diferente daquele do começo do 

século. Além de trabalhar e ocupar cargos de responsabilidade assim como os 

homens, ela aglutina as tarefas tradicionais: ser mãe, esposa e dona de casa. 

De acordo com Probst (2003 p.4e7) apesar da evolução da mulher dentro de 

uma atividade que era exclusivamente masculina, e apesar de ter adquirido mais 

instrução, os salários não acompanham este crescimento. Embora que exista muita 
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discriminação em relação ao trabalho feminino, elas estão conseguindo um espaço 

muito grande em áreas que antes era ocupado por homens. O grande desafio das 

mulheres dessa geração é tentar reverter o quadro da desigualdade salarial entre 

homens e mulheres. 

 

 

3.2.3 O perfil da liderança feminina 

 

Segundo Assis (2009, p.7) inserção da mulher no mercado de trabalho pode-

se analisar suas conquistas e vitorias ao longo de sua caminhada, vale a pena 

refletir a respeito do perfil da mulher gestora, suas qualidades e outras coisas. 

Embora haja um crescente aumento da participação feminina nos cargos de gestão 

de liderança, ainda elas são as minorias. 

 

[...] Muitos problemas foram e ainda são enfrentados na inserção no 
mercado de trabalho. Entre eles, vale ressaltar os salários menores em 
relação ao dos homens, a dupla jornada com principio de que a vida 
domestica é o trabalho feminino, falta de voz nos espaços de decisões, 
entre outras coisas (GOMES, apud ASSIS, 2009 p.7). 

  

 

Devido a tanto preconceito, as mulheres sofrem muito na entrada do mercado 

de trabalho, correndo riscos de desempregos, e também da discriminação salarial. 

 

 

3.2.4 Mulheres Executivas 

 

A presença da mulher no mercado de trabalho traçou um novo caminho um 

novo desenho para a família e tem alterado o perfil dos empreendedores no Brasil. 

Nos dias atuais, há grandes competências nos postos de direções de grandes 

empresas. A sensibilidade feminina permite a constituição de equipes de trabalho 

marcadas pela diferença e heterogeneidade (PROBOST, 2003, p.4). 

  

. 
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3.2.5 Homens e Mulheres Lideram de Maneira Diferente 

 

Segundo Robbins (2002, p.413), as pessoas com características associadas a 

liderança como inteligência, segurança sociabilidade tendem a ser vistas como 

lideres e encorajadas e promovidas a seguir carreira e exercer cargos de lideranças, 

independentemente de ser homem ou mulher, os que alcançam postos de liderança 

formal dentro de uma organização tendem a ser mais semelhantes do que 

diferentes. 

 

Os estilos de liderança normalmente adotados pelas mulheres podem torná-
las melhores para negociar, já que são menos propensas que os homens a 
se concentrarem em ganhos, perdas e competição. Tendem a tratar às 
negociações no contexto de uma relação contínua, esforçando-se em fazer 
com que a outra parte seja vencedora a seus próprios olhos e aos olhos dos 
demais (ROBBINS, 2002, p, 413). 

 

As mulheres tendem com mais facilidade a ter um estilo de liderança mais 

democrático, encoraja o grupo a ser mais participativo e tentam aumentar a 

autoestima dos seus seguidores gerando mais motivação. 

 

 

3.2.6 Como as Mulheres Lideram 
 
 

As mulheres que são administradoras hoje são em números bastante 

significativos para serem ignorada pela literatura ou pela sociedade. Elas têm um 

estilo tradicional de comandar e ter total controle, estão adotando um estilo único 

pela própria característica da mulher vista pela sociedade. 

 

O sucesso das mulheres na administração mostra que o estilo não 
tradicional de liderança é bem recebido em alguns ambientes de trabalho e 
pode aumentar as chances de sobrevivência em um mundo de incertezas. 
Tiveram que desenvolver uma habilidade de administrar bem, sem se apoiar 
no poder e controle para motivar as pessoas; para tanto, passaram a utilizar 
com mais frequência a liderança interativa (KWASNICKA, 2010.p.93). 

  

Podemos entender que a liderança da mulher é interativa e que é uma forma de 

interação com colegas de trabalho, e que o grupo se sente participativo encorajado e 

faz com que as pessoas se sintam importantes. 
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3.2.7 Senhoras no Comando: mulheres assumem papéis de destaque nas 

empresas 

 

 As mulheres no mundo atual estão obtendo não somente o sucesso em suas 

carreiras assim como também mostram que são empreendedoras e estão criando 

novos negócios fazendo crescer mais do que os empreendidos pelos homens. 

 

As mulheres detém, atualmente, uma participação superior a 50% em 48% 
das companhias de capital fechado dos Estados Unidos, em comparação a 
44% em 1997. Além disso, elas criaram 424 novos empreendimentos todos 
os dias, o dobro dos iniciados por homens (VECCHIO, 2008, p.145). 
 
 

As mulheres têm avançado com uma velocidade muito grande, para isso as 

mulheres tiveram que se empenhar muito mais do que os homens, mostrando que 

tem valor e capacidade. 
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4  METODOLOGIA  

  

A metodologia é um conjunto detalhado para melhor entender o estudo, de 

forma que consiga atender os objetivos. Segundo Lakatos e Marconi: “A 

especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange maior número de itens, 

pois responde, a um só tempo, às questões, como? com quê?, onde?, quanto?” 

(2011, p.109).  

 Quanto à forma de abordagem foi qualitativa, pois na definição de Richardson 

(2012, p. 90), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais e 

comportamentais apresentadas pelos entrevistados. Ela teve caráter descritivo 

procurou descrever as características de determinado fenômeno ou problema, 

também foi um levantamento, elaborada a partir de dados via instrumento de coleta 

padronizada (entrevista) aplicada diretamente as lideres da região, cujo 

comportamento se desejou conhecer. Como pesquisa pretendeu-se investigar 

detalhadamente o dia a dia das mulheres da região do Vale de Jauru, num ramo de 

alta competitividade.  

 Quanto aos objetivos a pesquisa foi descritiva e explicativa. A pesquisa 

descritiva abordou como o procedimento da gestão feminina desenvolvida na 

empresa. A pesquisa explicativa teve como objetivo tornar algo inteligente justifica 

os motivos, portanto esclarecer a ocorrência de determinado fato. Buscou conhecer 

a atualidade da gestão da mulher dentro das empresas no vale do JAURU. 

O presente projeto teve como base uma pesquisa bibliográfica, elaborada a 

partir de livros e artigos já publicados. E um levantamento elaborado a partir de 

dados via instrumento de coleta padronizado através de entrevista aplicado em 

contato direto com as líderes femininas da região.  O levantamento bibliográfico 

obteve subsídios para elaborar o histórico da questão, bem como uma avaliação dos 

trabalhos publicados sobre o tema, visando obter resultado. Quanto ao levantamento 

saiu-se ao campo para obter informações necessárias nas empresas das lideranças 

femininas nos setores de RH na cidade de Araputanga e circunvizinhas.  

 A escolha da técnica de coleta de dados através da entrevista, se pretendeu 

alcançar com a pesquisa do universo investigado. Foi entrevista textual composto de 

sete questões constante no apêndice, aplicadas pela autora, delimitada às 
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lideranças femininas, porém independente de atividades organizacionais no vale do 

Jauru MT.  

 Os sujeitos da pesquisa foram as gerentes das empresas do vale do Jauru, 

as quais responderam as sete questões elaboradas para a entrevista.  

 Quanto a população, estabeleceu-se as lideranças femininas da região com 

amostras probabilísticas, segmentadas à pessoas que exercem a função de 

liderança. Quanto a quantidade das amostras escolheu-se aleatoriamente por 

convite e aceitação espontânea no segmento de ensino superior e de saúde. 

Justifica-se a escolha em função da abrangência da atividade alcançável em toda a 

região.   
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5 TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

1) Com relação as experiências pessoais vocês acreditam que as pessoas já 

nascem apresentando características e traços de personalidade de liderança? 

Resposta1: Eu acredito que há pessoas com perfil bem definido de liderança, e que 

há pessoas que podem desenvolver a liderança ao longo de sua vida e carreira. 

Acreditamos que lideres nato dispõe de mais facilidade para desenvolver suas 

tarefas perante seus liderados porque estes possuem atributos que nem sempre a 

liderança desenvolvida é capaz de alcançar. 

Resposta2: Algum sim, mas acredito que a vontade de contribuir para o 

desenvolvimento da empresa onde trabalha, podem levar a pessoa a se destacar e 

desenvolver esta habilidade. Outras, porém, mesmo com vontade, não conseguirão 

se destacar como líderes. 

 Sendo assim, observa-se que por meio da entrevista, o objetivo em questão 

da liderança nata leva as pessoas acreditarem que o verdadeiro líder já nasce com 

os presentes traços das características. 

 

2)  Qual a relação entre você líder, e os liderados? 

Resposta1: Acreditamos ser uma relação de confiança e serenidade, onde cada um 

possui liberdade para expor suas ideias emitir opiniões. O liderado em nossa 

empresa não recebe ordens, é sempre convidado a contribuir com seu trabalho, 

compromisso e disciplina, sempre respeitando o outro. Não costumamos utilizar o 

pronome “eu”, mas preferimos ”nos”. Esta atitude e comportamento faz com que o 

convívio seja saudável e o ambiente de trabalho se torne muito agradável. O clima 

de animosidade não se instala. Ele pode até surgir, mas não se instala. 

Resposta 2: A relação é principalmente de respeito mútuo, observando sempre a 

competência de cada um no exercício de suas funções. 

 De acordo com as entrevistadas, podemos ver que para um líder ter um bom 

relacionamento com os liderados é preciso acima de tudo humildade e respeito para 

com eles. 
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3) Poderia identificar segundo seu critério, a característica de líder para 

conquistar a satisfação de cada membro do grupo? 

Resposta 1: O líder deve primeiro ser humano capaz de se ver no outro. Deve ser 

humilde, carismático, verdadeiro, sério, comprometido e respeitoso. 

Resposta 2: Estar sempre aberto ao dialogo, e saber ouvir e considerar as 

sugestões apresentadas pelas equipes. 

 Podemos observar que para as entrevistadas, o segredo do sucesso de um 

grande líder é primeiramente ser humano e saber compreender a necessidade do 

seu próximo. 

 

4)   Em sua opinião, por que as organização buscam mulheres líderes? 

Resposta1: Acredito que devido sua capacidade de contornar situações, por seu 

grau de comprometimento e capacidade labor ativa. Mulheres são também em regra 

muito comprometidas com o que fazem e na grande maioria são “pé no chão”. 

Resposta 2: As mulheres não diferem dos homens em capacidade de liderar, 

acredito que as organizações buscam as mulheres porque são mais humanas e 

prestam mais atenção aos detalhes e nas pessoas. 

 Acredita-se que por serem mulheres capazes e comprometidas com que 

fazem por isso que muitas empresas buscam lideres femininas para a gerência, pois 

são mais detalhistas com mais atenção na necessidade das pessoas. 

 

5)   As características de mulheres em cargos de liderança são distintas das 

características de liderança encontradas na literaturas? 

Resposta1: A mulher em geral é muito sensível, criativa, perceptiva e amorosa. Sua 

sensibilidade e capacidade de amar lhe garantem muitas vantagens em relação a 

outros lideres. A literatura já se posicionou sobre liderança nos mais diversos 

aspectos e características e a característica de mulheres em cargos de liderança 

não se diverge muito de tudo que encontramos no mundo literário. O vai fazer 

diferença é mesmo o grau de sensibilidade que não é mesmo para todas e as mais 

sensíveis conseguirão mais sucesso nas relações com seus liderados, claro que a 

sensibilidade deve estar atrelada ao compromisso com a seriedade em decisões que 

exigem postura forte. 

Resposta 2: Não, enfatizaria ainda a intuição aguçada das mulheres, a 

comunicação expressiva, a persistência, a cautela em tomar decisões, a habilidade 
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em resolver conflitos e a visão do todo. E diria ainda: a criatividade (seu potencial 

criativo), a integridade e honestidade. 

 Observamos que a opinião das entrevistadas ambas acreditam no mesmo 

potencial das mulheres que elas são sensíveis e criativas tem um perfil de 

honestidade e muito carisma para resolver conflitos dentro das organizações  e 

ambas discordam opiniões envolvendo os contos literários. 

. 

6)  Quais são os desafios encontrados e dificuldades encontradas que 

envolvem a liderança feminina no mercado atual? 

Resposta1: Hoje, os desafios estão muito minimizados. A líder geralmente possui 

uma formação acadêmica mais apurada e em grau maior. Pesquisas apontam o 

grande percentual de mulheres em cargos de liderança e o mercado já se 

convenceu que elas não chegaram por que possuem atributos outros, mas sim, por 

pura capacidade e competência. O mercado ainda deixa a desejar quando a questão 

envolve salários, que em regra é menor que aqueles pagos aos homens. 

Resposta2: Os desafios são culturais, mas aos poucos vamos demonstrando nosso 

valor e nossa competência no exercício do trabalho. 

 Observa que as maiores dificuldades enfrentadas pelas lideres femininas no 

mercado atual ainda é a questão de diferentes salários pagos entre homens e 

mulheres nos mesmos cargos semelhantes e, as culturas, competências e o grande 

valor que elas têm, diante de qualquer homem. 

 

7) O que você recomendaria para formação de liderança feminina nas 

organizações?  

Resposta1: Investimento em formação de boa qualidade, liberdade para o 

desenvolvimento dos trabalhos e confiança dos pares, Tal investimento deve ser 

direcionado á pessoas com perfil adequado. 

Resposta2: Observar as equipes para identificar os lideres e investimento em 

capacitação profissional, pois um bom líder é “facilitador do processo”, aquele que 

ajuda no desenvolvimento pleno de sua equipe. È aquele que cria as condições para 

a equipe brilhar. 
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 Sendo assim, investir na formação de qualidade para pessoas com perfil 

adequado, ou seja, pessoas capazes de assumir cargos de competência com 

humildade e compromisso. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Com base na bibliografia existente, da pesquisa elaborada e por meio de 

entrevista, nota-se que a liderança feminina no mercado atual é de grande 

importância, pois a mulher conquistou um importante espaço no ambiente 

organizacional. De acordo com as entrevistadas um verdadeiro líder já nasce com os 

traços da liderança e outros já precisam desenvolver ao longo do seu caminho para 

ter mais conhecimento e habilidade para atuar juntamente com sua equipe e obter 

resultados positivos. 

 Numa empresa a relação entre um líder e seus liderados deve ser acima de 

tudo harmoniosa, tratar uns aos outros com respeito, o líder deve ser gentil e ser o 

espelho para aqueles que o assistem, tendo um respeito mutuo nas tomadas de 

decisões, só assim o trabalho em equipe terá um ótimo resultado. 

 A característica de um líder para conquistar seus liderados e mantê-lo 

satisfeito é preciso ser primeiramente humilde e carismático, deve ser comprometido 

com a equipe e os resultados e deve sempre estar aberto ao dialogo e sempre saber 

ouvir as opiniões dadas pelas equipes. Se uma empresa ao contratar uma pessoa 

para liderar uma equipe e ela não estiver apta a essas necessidades obviamente 

essa empresa não terá um ambiente de harmoniosidade, levando assim a 

desmotivação de todos e consequentemente trará resultados negativos. 

 Atualmente as organizações procuram por mulheres, pois elas são mais 

compreensivas são mais focadas nos objetivos, ouvem mais as opiniões dadas 

pelas pessoas, sabem entender as necessidades dos outros, pois são delicadas e 

sabe lidar com os sentimentos dos outros, as mulheres são muito mais 

empreendedora que os homens e tem mais habilidades em negociação. 

 Hoje as mulheres tem uma personalidade muito mais forte que antigamente, 

vivemos em um mundo globalizado, com mais oportunidades, elas são mais 

comunicativas ao contrário da literatura em que a mulher vivia em função de casa, 

filhos e marido, enfrentando dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Para as 

empresas naquela época somente o homem era considerado capaz e com muitas 

habilidades para liderar um cargo de responsabilidade e hoje a mulher conseguiu 

mudar essa situação com uma enorme capacidade de empreender, ultrapassando 

assim muitos homens na atualidade. 
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 Considera-se que os desafios e as dificuldades encontrados atualmente no 

mercado de trabalho apesar da formação acadêmica, as mulheres sofrem ainda com 

certos preconceitos de que ainda não tem capacidade, e mesmo ocupando os 

mesmos cargos que os homens, com as mesmas habilidades ainda o grande 

desafio é a desigualdade salarial que são pagos pelas mesmas funções exercidas. 

 Portanto recomenda-se investimento em uma boa formação acadêmica, para 

que tenhamos nas empresas mulheres com perfil de formação adequada, pois um 

bom líder é um facilitador de processos, fazendo sua equipe brilhar com motivação, 

entusiasmo e compromisso, fazendo assim com que todos atingem um resultado 

positivo, desta forma a empresa obterá maior lucratividade por meio de 

conhecimento e efetividade. No entanto o trabalho foi concluído com sucesso, 

obtendo resultado positivo, e apesar das dificuldades enfrentadas e não chegou ao 

número esperado para a entrevista. 
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APÊNDICE - Entrevista 

 

Esse questionário foi desenvolvido pela graduanda do sétimo semestre Ana Paula 

Moura de Oliveira da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga, para fins de  

elaboração do Trabalho de Curso sob a orientação do Professor Ms. Goro Onuki, 

cujo tema consiste em identificar as características da liderança feminina nas 

organizações. Solicitamos que as questões abaixo relacionadas sejam respondidas. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária e ainda sob 

caráter ético desta pesquisa, assegura a preservação da identidade das pessoas 

participantes e que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. 

Agradeço pela sua colaboração. 

Ana Paula Moura de Oliveira 

     
 

II. Questões da Pesquisa 
 
 

1. Com relação ás experiências pessoais vocês acredita que as pessoas já nascem 
apresentando características e traços de personalidade de liderança? 
 
 
2. Qual a relação entre você líder, e os liderados? 
 
 
3. Poderia identificar segundo seu critério, a característica de líder para conquistar 
a satisfação de cada membro do grupo? 
 
 
4. Em sua opinião, por que as organizações buscam mulheres líderes? 
 
 
5. As características de mulheres em cargos de liderança são distintas das 
características de liderança encontradas na literatura? 
 
 
6. Quais são os desafios e dificuldades que envolvem a liderança feminina no 
mercado atual? 
 
 
7. O que você recomendaria para formação de liderança feminina nas 
organizações. 
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