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1. RESUMO 

Este artigo busca compreender a importância da mulher no ambiente corporativo. 

Trata-se de um estudo para compreender quais foram as alterações que 

aconteceram de acordo com a inserção da mulher nas organizações, quais as 

reações às conquistas femininas que cada dia mais alcança cargos de liderança e 

que estão conquistando seu lugar de destaque também no lado profissional. Fica 

evidente, que ainda hoje, existe certo preconceito de gênero, e a mulher ainda não 

alcançou o devido reconhecimento, mas fica mais claro ainda, que a luta de décadas 

por este reconhecimento.  
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2. INTRODUÇÃO 

Atualmente na sociedade brasileira há uma crescente inserção das mulheres 

no mercado de trabalho. E esse crescimento é explicado devido à reestruturação 

produtiva organizacional com melhores condições e oportunidades, permitindo que 

as mulheres disputem diversos tipos de cargos com o sexo oposto. A mulher tornou- 

se independente e procura ultrapassar barreiras do preconceito e desvalorização em 

direção ao crescimento, equidade de gênero e liderança. 

“A sensibilidade feminina permite que a equipe atue com sinergia, obtendo 

soluções criativas para questões insolúveis.” (MANDELLI, 2015, p.20). 

Ouve-se falar que as mulheres apesar de tantas conquistas no mercado de 

trabalho e na sociedade, ainda tem sua remuneração abaixo da recebida pelo 

homem, mesmo apresentando igual rendimento. Tais afirmações nos levaram ao 

seguinte problema. 

As mulheres recebem, de fato, salários inferiores ao dos homens, mesmo em 

condições semelhantes de desempenho? 

As possíveis hipóteses são: 

H1 - A mulher, apesar de desempenhar o mesmo papel que o homem nas 

organizações e obter resultados iguais ou até melhores que eles, continuam 

recebendo salários inferiores. 



 

 

H2 - Mesmo diante da competência feminina, mulheres ainda são minoria 

ocupando cargos de liderança. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender a importância da 

mulher no ambiente corporativo. Já os específicos são: Apresentar as alterações 

que aconteceram no ambiente empresarial com a conquista do poder feminino e 

como as mudanças foram absorvidas dentro das empresas. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O método utilizado para a elaboração deste artigo constitui-se de uma 

pesquisa bibliográfica. Segundo Mascarenhas (2012, p.49): “Os estudos 

bibliográficos, apresentam vantagens importantes, oferecendo uma quantidade 

impressionante de informações”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Atualmente, é possível conhecer mulheres ocupando e exercendo com 

competência, atividades antes executadas apenas por homens. 

De acordo com Baylão e Schettino (2014) a inserção da mulher no mercado 

de trabalho ocorreu devido a diversos fatores, entre eles a necessidade de contribuir 

financeiramente com a renda familiar. Mas a mulher não deixou de ser a dona de 

casa, ela passou a ser além da dona de casa a gestora de sucesso, a profissional 

que se destaca na área que atua e que ainda encontra tempo e disposição para 

cuidar da família. E, muitas vezes, a estudante que esta em busca de maiores 

conquistas, que almeja alcançar maior destaque na carreira, mas ainda há 

discriminação da mulher no mercado de trabalho na questão da mulher dar conta de 

todas as suas responsabilidades. 

A mulher trouxe para o mercado de trabalho a sua sensibilidade, que 

inicialmente pode ter sido vista como um problema, mas hoje já é reconhecida como 

um ponto forte na organização. O mundo muda a todo instante e é preciso se 

adaptar às mudanças para sobreviver à competitividade existente. E, neste ponto, a 

presença feminina é extremamente importante, pois é uma participação mais 



 

 

maleável, e mais adepta às mudanças, considerando mais o lado emocional dos 

colaboradores. 

“No Direito do Trabalho, houve a exigência de intervenção da lei para impedir 

a violação do princípio da igualdade, tendo sua principal razão ensejadora nas 

disparidades injustificáveis de salários para o trabalho de igual valor.” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 400). 

A facilidade de adaptação feminina e de liderança é uma herança de sua 

geração passada, onde ter habilidades era indispensável, já que a figura feminina 

deveria saber realizar todos os afazeres domésticos e dar conta de todos os filhos, 

sem ajuda. Essa habilidade foi se moldando com o passar das décadas, e hoje a 

mulher é capaz de administrar uma casa e ainda trabalhar fora, exercendo atividade 

de destaque. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Este item esta em elaboração. Pretende-se fazer uma pesquisa para 

embasamento das informações do tema proposto para validação. 
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