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1 RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito destacar o papel da mulher que por muito tempo 

vem buscando o seu digno espaço não só na sociedade, mas também dentro das 

empresas. No passado, as mulheres exerciam apenas o papel de esposas, mães e 

donas de casa, sendo caracterizadas como o sexo frágil, passivo e dependente, 

enquanto o trabalho era uma função extremamente masculina. Porém, houve a 

necessidade das mulheres trabalharem fora, além de suas casas, para ajudarem 

seus maridos. Começou, então, uma luta contra preconceitos e discriminações que, 

com muito sacrifício e força de vontade, se transformaram aos poucos, a mulher 

além de aumentar a sua participação no mercado de trabalho, também constatamos 

sua crescente ocupação em cargos de liderança nas empresas, em conquistas 

femininas, como versatilidade, capacidade de administrar conflitos, persuasão, 

dentre outros. A justificativa de tal pesquisa reside na importância das habilidades e 

características femininas no setor de recursos humanos nas organizações. 

Palavras Chave: Mulher. Características. Recursos humanos. Organizações. 

2 INTRODUÇÃO 

A história da mulher veio sempre com lutas pela igualdade perante o homem. 

Desde a pré-história onde o homem, era responsável pela caça e pesca as 

atividades consideradas mais importantes de sua época. Há várias décadas ela tem 

uma trajetória quase silenciosa, rumo à mudança no modo de agir e pensar. 

Segundo Grion (2004) as mulheres começam a colher as conquistas da revolução 

feminista, tornam-se independentes, ganham salários tão altos quanto os dos 

homens, e tomam conta do mercado de trabalho. Assim, as mulheres passaram a 

lutar por igualdade entre os sexos em busca da obtenção dos mesmos direitos 

masculinos.  

Com o passar do tempo, além da conquista pela igualdade em relação ao 

trabalho, as mulheres conseguiram também alguns benefícios, como, por exemplo, o 

divorcio, o direito a matricula em cursos superiores, a ampliação da licença 

maternidade, entre outros. De acordo com o site Workforce (2017) o RH é o único 

departamento em que a liderança é predominante feminina, 73% dos profissionais 

de RH no nível do gerente são do sexo feminino, segundo dados da Mesa de Dados 

Laborais de 2015. 



 

 

O presente trabalho pretende responder a seguinte questão: Por que no setor 

de RH trabalham mais mulheres do que homens? As possíveis hipóteses são: (I) Ao 

fato das mulheres serem mais atentas e sensíveis às necessidades do outro, 

facilitando os relacionamentos e o atendimento das necessidades dos empregados. 

(II) O perfil feminino está mais propenso a se adequar as características de área de 

recursos humanos, pois a área tem como foco a gestão de pessoas, o que exige um 

olhar mais sensível e uma grande capacidade de lidar com sentimentos e emoções. 

(III) Comportamento multitasking: realizar com qualidade várias tarefas simultâneas. 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as habilidades da mulher no 

comando e identificar as suas principais características. Os objetivos específicos 

são: (I) Identificar o predomínio das mulheres no RH acontece por causas da 

característica femininas; (II) Constatar as influências culturais na determinação dos 

papéis da mulher dentro das Organizações; (III) Verificar se apesar do predomínio 

feminino, as mulheres ocupam na mesma proporção cargos de liderança. 

4 METODOLOGIA 

O método adotado é bibliográfico e quantitativo. Para a pesquisa bibliográfica 

teve como base materiais publicados em livros, revistas e sites especializados. Para 

Marconi e Lakatos (2003, p.183): “A pesquisa bibliográfica possibilita um contato 

direto do pesquisador com tudo que foi escrito, dito e filmado sobre determinado 

assunto”. A pesquisa de caráter quantitativo visa obter resultados aprofundados 

através de informações obtidas no questionário. Na visão de Goldenberg (1997, p. 

62): “A integração da pesquisa quantitativa permite que o pesquisador faça um 

cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança que seus dados”.  

5 DESENVOLVIMENTO 

A proposta deste trabalho é analisar o motivo das organizações obter mais 

mulheres ao invés de homens no setor de Recursos Humanos, e descrever o papel 

que desenvolve no setor trabalhista. Ulrich (1998, p. 10) cita: “Para que os 

profissionais de RH dominem um novo papel, centrado em resultados com novos 

padrões de comportamentos, é necessária a ocorrência de aprendizado e ao mesmo 

tempo de desaprendizado”. 



 

 

Na gestão do conhecimento empresarial, a mulher ganha cada vez mais 

importância estratégica, pois, trabalha naturalmente com a diversidade e processos 

multifuncionais, além de compartilhar suas experiências e habilidades com os 

demais componentes da empresa/equipe. Para Júlio (2002) a vida profissional 

compartilhada com as mulheres tem se revelado mais ativa, mais colorida e mais 

interessante, suas características, conhecimento e sensibilidade, tem se mostrado 

proveitoso para ambas a partes.   

A área de Gestão de Pessoas torna-se um agente de transformação na 

organização, contando com ferramentas de gestão que contribuem para resultados 

eficazes e satisfação dos funcionários. Segundo Dutra (2009), o desenvolvimento da 

organização está diretamente relacionado a sua capacidade de desenvolver 

pessoas e ser desenvolvida por pessoas. De acordo com site Carreira Müller (2016) 

as mulheres dominam o setor de Recursos Humanos. Elas representam 66% dos 

postos no departamento. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em andamento, pretendem-se realizar um questionário para os 

estudantes de uma Instituição de Ensino Superior de Excelência na cidade de 

Guarulhos, após concluído será apresentado os resultados. 
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