
Ouvindo as vozes e
Jornada das Mulheres 
Rumo à Liderança Executiva

parte 1



2 3

Por que a chance de ascensão das mulheres na carreira ainda é menor 
do que a dos homens? Essa pergunta soa tanto injusta, quanto real. 
De acordo com o relatório Global Gender Gap Report 2020, do Fórum 
Econômico Mundial, a paridade de gênero levará aproximadamente 100 
anos para ser atingida, considerando a projeção das tendências atuais. A 
conclusão do relatório é preocupante, ainda mais quando entendemos a 

como podemos acelerar essa mudança? 

Temos visto que a temática da equidade de gênero no mercado de trabalho 
tem se tornado cada vez mais relevante no Brasil e no restante do mundo. 
Cada vez mais as empresas estão se posicionando no assunto, criando 
ações voltadas para equidade de gênero e tendo avanços importantes em 

Contudo, sabemos que a desigualdade de gênero no mercado de trabalho 
ainda é um problema. Ao observarmos os cargos executivos das empresas, 

quantidade de mulheres e homens. Não podemos e não queremos esperar 
mais um século para mudar este cenário. E se esse problema complexo 

consultoria  que combina competências de Tecnologia, Analytics e Gestão 
para apoiar organizações públicas, privadas e do terceiro setor a gerarem 
impacto para seus clientes, seus talentos e para a sociedade

Para contribuir para a discussão, decidimos desenvolver um estudo com 
aspecto mais pessoal, centrado na perspectiva das mulheres e que permita 

caminharmos no sentido da mudança.

Nós não temos todas as soluções para este problema. Na realidade, 

parte do trabalho somente para as dores. Percebemos que elas são 
tão importantes que precisam ser ouvidas e absorvidas por todos nós. 
Nosso objetivo com esta primeira parte do trabalho, que possui caráter 
qualitativo e exploratório, é tangibilizar as dores dessas mulheres e 
trazer insights valiosos. Deixaremos para trazer sugestões de soluções 
na próxima edição do estudo.

Além de tudo isso, esperamos criar empatia com esse trabalho. E por 
que empatia? Acreditamos que a empatia é o primeiro passo para 
reconhecermos a existência desse problema. Somente ao reconhecermos 

ponto de partida da melhoria humana é a empatia. Tudo começa com 
isso. A empatia permite ouvir, e ouvir leva à compreensão. É assim que 
construímos uma base de conhecimento comum. Quando as pessoas não 
conseguem concordar, quase sempre é porque não existe empatia, não 
existe sentimento de experiência compartilhada. Se você sente o que 
os outros sentem, terá maior probabilidade de ver o que eles veem. Aí 
poderão se entender e partir para a troca de ideias honesta e respeitosa 

reconhecer a necessidade e urgência da mudança.

Paula Brasil
Sócia na EloGroup

Nuria Rojo
Sócia na EloGroup
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Ideia e execução do 
estudo:

Paula Brasil
Nuria Rojo 
Célia Kano 
Caroline Aguiar

Lara Nonato 
Laura Baracuhy

Colaboração:

Ana Fontes
Joanna Gussen
Lays Lobato
Mariana Giorgi

e colaboração de mulheres que decidiram empreender nas 
horas vagas para a construção deste estudo.

Como o objetivo é construir pontes, também contamos com 
a contribuição de homens que enxergam a importância do 
assunto.

O compartilhamento e/ou a reprodução total ou parcial 
dos textos e imagens deste material são permitidos 
desde que citada sua autoria.
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Gostaríamos de agradecer imensamente a todas as mulheres que 
participaram das entrevistas por seu precioso tempo e disposição 
em compartilhar suas trajetórias. Também agradecemos a todas 
as mulheres que responderam e se disponibilizaram por meio do 

preservar a anonimidade de vocês e de suas histórias.

Vocês são incríveis em todas as suas pluralidades e esperamos 

empresas.

Também gostaríamos de agradecer às pessoas que trabalham 
com Diversidade & Inclusão em empresas que nos apoiaram 
e nos ensinaram tanto ao longo do trabalho. Vocês são peça 

organizações e em nossa sociedade.
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Por que precisamos falar de 
diversidade de gênero nas empresas?
 

Método Utilizado

    

 

Breve contexto do cenário de diversidade de gênero no 
meio corporativo e perguntas que queremos responder.

Abordagem utilizada no estudo para responder as 

Entendimento inicial das visões das entrevistadas sobre 

positivas das mulheres em suas trajetórias. 

Apresentação das categorizações das 
principais dores, alavancas e insights, 

passos do trabalho.

Jornada das mulheres rumo à liderança 
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DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL POR SEXO (%)

PARTICIPAÇÃO DE MULHERES E HOMENS NOS 
CARGOS DE LIDERANÇA.²

Conselho de Administração

Quadro Executivo

Gerência

Supervisão

Quadro Funcional

Trainees

Estagiários

Aprendizes

 

inclusão de mulheres. Os números são ainda mais alarmantes quando se trata 
de mulheres negras, que ocupam menos de 1% dos cargos executivos.

De acordo com pesquisa realizada pela Talenses e Insper em 2019 sobre a 

passos, ainda tímidos, vem sendo dados quando se expande para a visão ao 
longo dos anos. De 2017 a 2019 houve aumento na participação de mulheres 
em cargos de liderança², mas a paridade entre os gêneros ainda está longe 
de ser alcançada.

Ao mesmo tempo as mulheres são prevalentes dentre os concluintes 
², dado que

Este panorama evidencia a urgência de se discutir diversidade de gênero 
nas empresas e a importância de se tratar questões relacionadas à 
representatividade de mulheres na liderança.

Diretoria

FONTE: INSTITUTO ETHOS (2016)¹ 

FONTE: TALENSES E INSPER (2019) ³

res res res
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Por onde 
começamos?

-

-

-

*Essa pergunta será respondida
em uma próxima publicação do
trabalho, sendo assim, não será

trabalhada nesta versão.

empresas, assim como áreas e segmentos de 

*Houve uma exceção no estudo, que contemplou uma mulher que trabalha em empresa de economia mista.
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Detalhamento das etapas percorridas na primeira parte da 
metodologia.

  

das suas principais dores ao longo de sua trajetória. A busca das mulheres para 

Construção da jornada das mulheres rumo à liderança das empresas.

Análise dos principais insights do estudo, assim como discussão com 
especialistas e consolidação do diagnóstico para divulgação externa.

DO ROADMAP

na carreira do mundo corporativo e estudo de 

Propor soluções para cada uma das causas identi

Consolidar o diagnóstico e construir o roadmap 

análise dos principais insights.

Quais são os diferencias do estudo?
•

• Análise de dores com o olhar das diversidades que permeiam a
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PESQUISA QUANTITATIVA PESQUISA QUALITATIVA

EXEMPLO

pessoas não usam bicicleta

pessoas andam de bicicleta?

Ao adotar uma abordagem exploratória e qualitativa, a importância e rele

solutas, mas sim obter insights relevantes sobre a trajetória das mulheres 
rumo à liderança executiva das empresas. Dentre as técnicas de imersão 

tem e sonham. Além disso, vale ressaltar que o estudo não é exaustivo e 
não representa necessariamente a realidade de todas as mulheres no mer
cado de trabalho. 

Entendendo algumas das diferentes 
técnicas de imersão

Dizem

Pensam

Fazem

Usam

Sabem

Sentem

Sonham
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São mães

São negras

São LGBTQIA+

São PcDs

São 50+

ONDE ESSAS MULHERES ESTÃO EM SUAS JORNADAS?

43%

7%

20%

30%

Sem cargo de gestão

SEGMENTO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS QUANTIDADE

Serviços Financeiros

Consultoria

Cosméticos

Varejo

Tecnologia e Serviços

Indústria Alimentícia

Indústria Química

Indústria Farmacêutica

Seguros

Construção Civil

Máquinas Agrícolas

Eletrodomésticos

Fertilizantes

Indústria Farmacêutica e Equipamentos Médicos

Mídia e Entretenimento

Oléo e Gás

3
3
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preciso compreender o que elas buscam nessa jornada em primeiro lugar. 

estar 

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

Liberdade de
-

-

-

-

-

-

-
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possibilita gerar 

pessoas

posição de 

Os sonhos de carreira das mulheres vão além da conquista de cargos 
de 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

- -

-

-
-

-

“Hoje eu acredito 
-

-

-

-

-
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-
-
-

-

-

-

-

-

-

Ana Fontes

Empreendedora Social, Fundadora da Rede Mulher 
Empreendedora e Presidente do Instituto RME. 

As mulheres representam mais de 51% da população mundial, 
mas são sub-representadas nas esferas de poder como na lide-
rança de grandes corporações, ocupam aproximadamente 10% 
desses cargos. Alguns motivos para vivermos nesse cenário po-
dem ser elencados: vieses inconscientes, que colocam a mulher 

sermos as cuidadoras da família, a falta de incentivo para al-
-

sobre essa construção, podemos levar mais de 100 anos para 
termos um mundo com mais equidade de gênero, por isso que 
um trabalho como este ainda se faz tão importante no entendi-
mento do que ainda impede que essa jornada seja mais justa e 
que mulheres alcancem lugares de poder e decisão no ambiente 
corporativo. Além disso, discutir diversidade dentro das empre-
sas é discutir justiça social, economia e inovação.
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Além de entender o que as mulheres enxergam como visão de sucesso, 

no sentido de servir como admiração e exemplo, mas também suscita alguns 

Nós vivemos numa construção so-
cial, balizada em padrões normati-
vos do que é ser homem e mulher, 
lutamos diariamente contra para-
digmas estabelecidos e reforçados 
de forma direta e simbólica. Mas 
fato é, que também, temos experi-
mentado ao longo dos últimos anos 
um movimento forte de consciência 
coletiva, que nos leva a discutir de 
forma mais profunda e consistente 
estas questões que eram tabu até 
então. Nesta linha, este trabalho 

importantes sobre a nossa jorna-
da enquanto mulheres no ambiente 
corporativo e nos fortalece enquan-
to rede, pois é um convite a sentir e 
estar na dor do outro, e a partir dis-
so, esperamos convocar muitos ou-
tros e outras a fazerem parte deste 
processo de emancipação e evolu-
ção junto com a gente.

Lays Lobato
Sócia-Diretora na EloGroup
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Como este trabalho tem um carácter mais pessoal, gostaríamos de 
trazer, em poucos caracteres, algumas das vozes ouvidas para o 
mapeamento da jornada. *

durante a minha carreira. Hoje sou 
casada e ocupo um cargo de gestão 
de topo. Para mim, não adianta eu 

puder contribuir para a evolução das 
pessoas ao meu redor.

humilde, onde sou a primeira a ter 

estudar e nunca pensei em chegar 
a algum cargo, mas sim em obter 
conhecimento. Hoje ocupo um cargo 

consigo equilibrar minha carreira e 
vida pessoal.

Sou uma mulher trans que tem o 
desejo de empreender e de ser mãe 
um dia. No trabalho tenho o papel de 

que não teve oportunidade de 
estudo. Sou mãe solo, já trabalhei 
em grandes empresas e hoje ocupo 
uma posição de liderança. Estou 

oportunidades e tirar todos meus 
sonhos da caixinha.

Tenho algo interno nato de mim, 
algo como “vai que o mundo é 
seu”. Quando eu tive a primeira 
líder mulher minha vida mudou 

no papel de coordenação. Tento 
trazer diversidade para a equipe, 

negros, pessoas LGBTQIA+. A 
gente consegue ter opiniões muito 
distintas.

Já tive algumas experiências 

uma mulher lésbica e sempre tive 

pergunta de “o que vc vai ser quando 
crescer?”. Aproveito muito mais as 
oportunidades e assim vou vivendo.

escrever. Comecei a trabalhar com 18 
anos para ajudar a minha mãe. Sou 
PcD e me orgulho de trabalhar em 
uma multinacional.

Tenho mais de 10 anos de carreira e 
tive a oportunidade de viajar muito a 

muito pela minha qualidade de vida.

boa virada de chave na minha vida. 
Sempre gostei de ter envolvimento 
com projetos sociais e meu núcleo 

e hoje trabalho em uma grande 
empresa. Continuo investindo nos 

muito do coletivo, sou apaixonada 
pelo meu trabalho e enxergo nele 
um propósito.

minha vida toda em escola pública, 
mas nunca precisei trabalhar 
para estudar. Não acredito em 
meritocracia. Por eu ser uma das 
poucas no papel de liderança, as 
pessoas gostam de me apontar como 
indicativo de sucesso. Eu acredito 
em representatividade, em ações 

trabalho e na minha vida pessoal. 
Hoje sou líder, me considero muito 

de verdade no negócio.

Eu adoro estar num ambiente 
colaborativo. Meu propósito é 
conectar pessoas, inspirar e ser 
inspirada por pessoas. Desde que eu 
comecei a trabalhar, 10 anos atrás, 
eu estou sempre mudando de zona 

gestão intermediária.

Construí minha carreira trabalhando 
em empresas multinacionais e em 

estagiária e cheguei à gestão de 

em diversos países. Hoje tenho um 

negócio.

*Não exaustivo

q q

q

f

f

f

m

m

m

m m

LGBTQIA+

Sem cargo de 
gestão

Gestora de 
primeiro nível

Gestora 
intermediária

Gestora 
de topo

Negra Branca PcD Mãe/gestante

p

p

p

p

p

p

q
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É um mapa que representa visualmente uma trajetória pela qual uma pessoa 
passa para atingir um objetivo. Usualmente é utilizada para mapear as ações 
de um cliente e suas interações com uma organização ao adquirir e utilizar um 

etapas/linha do tempo. 

A jornada está estruturada nas macroetapas abaixo, que 
representam 

alavancas relacionadas, que contém citações reais das 
entrevistadas. Além 

páginas. Para melhor visualização, 
dividimos a jornada em algumas páginas e apresentamos a versão 
consolidada por último.

Construir uma  acerca da 
experiência das mulheres no ambiente corporativo.

 o conhecimento sobre os 
 das mulheres ao 

longo de sua jornada.

Organizar 

Fortalecer a discussão sobre 
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Se formar Buscar 
oportunidade

Se candidatar ou 
ser recrutada

Ser contratada 
e realizar onboarding Executar  trabalho do dia a dia

Ser reconhecida ou 
promovida

Se movimentar, desligar ou 
tirar licença

Participar de avaliação 
de desempenho

Faltam iniciativas focadas em 
mulheres nos processos seletivos.

"Sei que chamar de cota e discutir cota é 
polêmico, mas esse tipo de iniciativa de 
você sempre forçar ter mulheres como 
finalistas dos processos seletivos, 
conscientemente aumenta e dá mais 
chances da mulher chegar no cargos de 
lideranças."

25

Visão de que a liderança e o RH 
não compreendem e endereçem 

totalmente  o problema dos vieses 
incoscientes no recrutamento e 

crescimento de carreira das 
mulheres.

"Os vieses em seleções e os crescimentos 
na carreira precisam ser vistos como um 
problema para o RH e para os gestores. É 
importante que, principalmente as pessoas 
que tem o poder da decisão, entendam os 
vieses incoscientes e entendam que essa 
questão é estrutural."

 "Talvez falte diversidade nas equipes que 
estão fazendo a seleção das pessoas. Até 
chegar em mim os candidatos já passaram 
por várias pessoas. É um funil até chegar 
em mim, então se não tá chegando na 
pessoa que toma a decisão não adianta - o 
que está acontecendo na ponta, no 
começo do funil?"

26

Baixa confiança e insegurança 
impedindo que se candidate a 

processos seletivos. 

 "Já tinha sido reprovada no primeiro 
processo e fui fazer novamente muito pelo 
incentivo de um amigo, se não fosse ele eu 
não teria tentado de novo. E fui aprovada." 

"Eu tenho essa insegurança, daquela coisa 
das mulheres que não se candidatam. 
Acho que os homens são mais treinados a 
tomar esse tipo de risco."

23

Baixa confiança e insegurança 
impactando na performance nos 

processos seletivos.

"Eu me preparei muito para o processo 
seletivo e tinha muita confiança dos outros 
de que eu conseguiria. Percebi que, no dia, 
eu não estava confiante comigo mesma e 
isso me prejudicou." 

24

Necessidade de trabalhar 
prejudica preparação para 

processos seletivos disputados.

"Em certo momento, eu tive que abrir mão 
e adiar o meu sonho de trabalhar em um 
ramo específico e disputado e fui trabalhar 
numa outra empresa para juntar dinheiro."

19

Percepção de que há menos 
oportunidades para as mulheres 
negras e periféricas no mercado 

de trabalho.

"O fato de ser negra e da periferia sempre 
foi sinal de subemprego... Quando me 
tornei mãe a situação foi agravada, o que 
também acontece com diversas mulheres."

20

Inseguranças de mulheres PcD em 
relação à acessibilidade do 

ambiente da empresa.

"Quando você é PcD, você fica pensando 
quais trabalhos eu posso fazer e onde 
posso trabalhar? No meu caso as escadas 
precisam ter corrimão, se o chão foi mt 
quebrado é dificil, pegar transporte público 
é uma barreira. Você fica ansioso sem 
saber ao certo o que consegue fazer." 

21

Julgamento e desaprovação de 
família e amigos sobre escolha da 

mulher de empreender.

"Foi quando eu decidi sair do mercado 
tradicional para empreender que quase 
todo mundo ao meu redor me olhou com 
um olhar de desaprovação."

22

Se desenvolver 
profissionalmente 

Citação

Gestora de topo

Gestora intermediária

Gestora de primeiro nível

Sem cargo de gestão

Mãe

Negra
PcD

LGBTQIA+

50+

Classe Social

Citação

Questões culturais
(crenças, estereótipos, valores)

Questões estruturais
(políticas e práticas empresariais)

09

GERAIS

CLASSIFICALÃO DE PERFILMARCADORES SOCIAIS CLASSIFICALÃO DA DOR

Perder oportunidade de emprego 
por estar na "idade fértil", grávida 

ou ser mãe. 

"Eu já perdi oportunidades de trabalho por 
ser jovem e na idade de ser mãe."

 "Eu já sofri preconceito em entrevistas por 
ter filhos por acharam que eu não teria 
competência para exercer minhas 
atividades por ter filhos. Em algumas 
entrevistas começam a te questionar 
quantos filhos você tem e começam a 
simular situações de o que você faria caso 
eles passasem mal por exemplo. A empresa 
não percebe que isso, na verdade, é muito 
fácil de ser tratado quando se tem uma boa 
rede de apoio..."

27

Discriminação das empresas em 
contratar mulheres transexuais.

"Eu fui negada em lugares por ser trans. Foi 
bem chato, foi no escritório de uma grande 
empresa (...) o RH falou que era um 
ambiente muito tradicional."

28

Dificuldade das mulheres 50+ em 
encontrarem oportunidades em 

empresas.

"Já enfrentei grandes dificuldades 
relacionadas à idade para encontrar um 
emprego."

29

Dúvidas e inseguranças se 
mulheres com PcD serão bem 

acolhidas em novo ambiente de 
trabalho.

 "Eu cresci achando que as pessoas iam 
continuar fazendo piadas comigo. Quando 
eu chego em lugares novos fico 
preocupada se as pessoas vão me acolher 
e me aceitar. As coisas vem mudando e as 
pessoas tem me acolhido cada vez mais."

30

Mulheres jovens enfrentam 
dificuldades e resistências da 
equipe ao assumir cargos de 

gestão.

"Eu aceitei uma nova vaga há alguns dias e 
estou sentindo uma resistência enorme dos 
meus pares que estão há muitos anos em 
suas vagas. As pessoas não estão me 
dando espaço e sinto que eles me olham 
pensando "quem é essa menina aqui"."

 "Durante um programa de trainee fui 
coordenadora de vendas de uma equipe e 
eu, como mulher nova, tive muita 
dificuldade com o time. Eu liderava uma 
equipe de vários gerentes e a média de 
experiência deles era de 7 anos e eu era 
recém formada. Foi muito difícil no início."

31

Percepção de que mulheres no ambiente 
de trabalho não recebem tanta 
credibilidade quanto os homens.

 "Quando você é uma mulher jovem entre 
engenheiros homens, a primeira coisa que veêm é a 
sua imagem de mulher, jovem, menina. Então as 
pessoas em geral demoram um pouquinho pra dar 
credibilidade para o que você fala. Você tem que 
amadurecer pra se provar muito rápido. Essa força, 
esse aprendizado que tem que ser muito rápido pra 
vc conseguir se posicionar e isso é algo bem 
relevante e que está relacionado com o gênero."

"Já vivi situações em que homens que se reportam à 
mim tiveram melhor tratamento por parte da 
liderança do que eu, só por serem homens..." 

32

Vivência de Gaslightining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

violência emocional por meio de 
manipulação psicológica, que leva a 

mulher e todos ao seu redor acharem que 
ela enlouqueceu ou que é incapaz.

"Já ouvi clientes -sempre homens - dizendo para as 
mulheres da empresa "você é burra, você é idiota, 
você é louca, não entende o que eu tô falando". Mas 
nunca ouvi esses clientes tratando os homens da 
empresa assim..."

33

Vivência de Mansplaining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem explica algo obvio 
para uma mulher como se ela não fosse 

capaz de compreender.

"Comecei a perceber tratamentos diferentes comigo 
por eu ser mulher. Quando eu comecei a entender 
que as regras do jogo eram diferentes, minha 
confiança foi abalada. Sofria vários episódios de 
mansplaining (homens explicando algo óbvio para 
mim como se eu não entendesse)"

"Como mulher sinto que tenho que provar muitas 
coisas (...) e ainda ouvir explicações de assuntos que 
domino, como se eu fosse iniciante..." 

34

Vivência de Manterrupting  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 
quando uma mulher não consegue 

concluir sua fala porque é 
constantemente interrompida pelos 

homens.

"Eu enfrentei várias dificuldades e sinto muito 
preconceito. A minha empresa possui a maioria dos 
cargos de gestão com homens a maioria dos 
gestores são homens. Sinto isso muito no olho, nas 
reunião. Por exemplo, eu puxo uma reunião, começo 
a falar e sou interrompida. "

"Uma vez eu estava apresentando um projeto que 
eu havia liderado. Um dos homens que estava na 
sala, interrompeu a minha apresentação e me pediu 
para buscar água para ele."

35

Vivência de Bropriating  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem se apropria da ideia 
de uma mulher e leva o crédito por ela.

"Uma das coisas que partiu meu coração foi uma 
situação de num workshop com a alta liderança, a 
sala estava cheia de homens e haviam apenas 4 
mulheres na sala. Uma das mulheres era a 
especilista no assunto, liderou a organização do 
workshop e ninguém deixava ela falar. Quando ela 
falou algo ninguém prestou atenção e algum 
homem reformulou o que ela disse e todo mundo 
achou maravilhoso."

"Já vivi situações em que quando eu dava uma 
ideia eu era ignorada e um homem repetia a ideia e 
era parabenizado." 

"É um desafio ter voz e espaço em reuniões 
lideradas por homens. Muitas vezes as minhas 
ideias tiveram que ser repetidas por colegas do sexo 
masculino para serem de fato ouvidas."

"Você precisa ter um interlocutor, pra sua ideia 
funcionar. Era um interlocutor que levava a minha 
ideia, o meu pensamento. E essas pessoas vão levar 
o mérito, não de maldade, mas porque elas estão 
envolvidas nisso."

36

Vivência de situações racistas em 
ambientes de trabalho. 

"Tem o racismo tem de qualquer forma... Já vivi 
situações que eu chegava numa reunião, me 
apresentava como gestora e a pessoa me olhava 
surpresa, provavelmente por causa da minha cor."

 "Tem a questão do colorismo. Para as pessoas eu 
nunca sou preta, eu sou morena, eu sou a morena 
"bonita”.”

37

Vivência de piadas homofóbicas nos 
ambientes de trabalho. 

"Faziam piadas machistas e homofóbicas, de como 
você se veste, se o cabelo está arrumado." 

"Quando alguém acabava sabendo da minha 
sexualidade as frases como: “Você nem parece”, “o 
que seu pai diz”, “o que sua família pensa”, sempre 
são assuntos na mesa do café. Vivenciei algumas 
situações desagradáveis como: Superior imediato 
que faz comentários sobre outras mulheres, me 
sinto sexualizada e sinto falta de cordialidade em 
algumas pessoas."

38

Vivência de piadas machistas nos 
ambientes de trabalho. 

"Tive algumas experiências machistas em uma 
empresa, era bastante tóxico e exatamente esse foi 
um dos motivos que eu sai antes do que eu queria, 
ouvia coisas do tipo "Amanhã vou ver se venho de 
saia curta também para ver se a TI resolve minhas 
coisas mais rápido"."

"Eu sofro comentários frequentes objetificando a 
mulher, como "olha só quem eu trouxe pra 
embelezar a nossa reunião"

"Uma vez eu e uma outra trainee estávamos em 
uma reunião com um gerente e ele ligou para um 
colega na nossa frente e falou "Estou com uma loira 
e uma morena aqui na minha sala, qual você quer? 
Minha colega pediu demissão depois desse fato e eu 
passei a ficar dentro do carro com algumas colegas 
todos os dias no horário de almoço dado o 
ambiente tóxico." 
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Vivência de assédio nos ambientes de 
trabalho.

"Fiquei alguns anos em uma empresa e passei por 
diversas situações que não me agradaram. Um dos 
motivos que me fizeram sair foi um assédio que uma 
pessoa trabalhava lá."

 "Trabalho com atendimento ao cliente e já sofri 
assédio pelo chat... sendo que lá somente aparece 
uma foto minha bem pequena.."
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Empresas, muitas vezes, falham em dar 
respostas efetivas à situações de assédio. 

"Em uma empresa, eu ouvia falar muito de 
diversidade mas era puro "blabla", sentia falta da 
empresa se responsabilizar em casos de assédio. Já 
tentei denunciar duas vezes, da primeira chegou até 
um Diretor que riu e falou que era brincadeira, da 
segunda chegou até o comitê de diversidade e não 
deu em nada. Bom, se não for para botar quem 
assediou para fora e se ninguém ficar sabendo, todo 
mundo vai achar que assédio não existe. Isso 
inclusive desencoraja as mulheres a ficarem na 
empresa.”

"Sinto que as pessoas responsáveis por tomar as 
decisões nesses casos são omissas. Já ouvi de casos 
de assédio que foram tratados com descaso. Em um 
dos casos de assédio o responsável do RH disse: 
"Você é uma mulher bonita, então essas coisas 
acontecem mesmo". Causa tristeza ver que os 
problemas estão de baixo dos nossos narizes e 
ignoramos eles."
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Existência de pressão social em relação à 
aparência da mulher no ambiente de 

trabalho.

 "A questão da beleza, do parâmetro de beleza. 
A mulher tem que estar com o cabelo bem feito 
sempre, maquilada, unhas feitas. Quando você 
é homem você tem uma liberdade maior de 
vestimento. Como mulher você tem que se 
fantasiar mais, e conforme o cargo vai subindo 
mais aumenta essa pressão." 

"Tem uma mulher executiva na minha empresa 
que é um exemplo de estar bem vestida, a 
aparencia dela e a postura que ela tem dá 
confiança suficiente para os homens darem 
espaço pra ela. Se ela tivesse sentada de moletom 
(como eles todos fazem) ela não seria respeitada, 
a indústria ainda é muito machista."
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Pressão em relação à estética de 
mulheres negras em ambientes de 

trabalho. 

 "Eu já ouvi pedidos de gestores para eu alisar o 
cabelo devido ao ambiente de trabalho. A pressão 
estética é muito grande. O meu processo de 
transição capilar foi essencial. No início eu ia de 
cabelo preso para as reuniões e uma amiga falou 
que eu deveria soltar e dar exemplos. As pessoas 
ficavam muito surpresas de eu usar meu cabelo 
natural."
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Mulheres LGBTQIA+ muitas vezes não se 
sentem confortáveis para assumir sua 
sexualidade no ambiente profissional.

 "Eu só abri sobre meu casamento quando a gente 
teve que se mudar por causa do trabalho, antes eu 
simplesmente não falava e não falar é ruim."
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Sentimento de que a cobrança e os 
feedbacks são diferenciados para as 
mulheres e os homens, sendo que a 
mulher é comumente exigida para 

apresentar características mais 
masculinas, como ser mais dura e firme.

"Quando eu liderava uma equipe, uma das críticas 
que eu recebia constantemente era que eu não 
estava sendo dura suficiente com a equipe (...) eu 
acabei pedindo demissão e expliquei para minha 
liderança que eles estavam pedindo que eu fosse 
algo que eu não era.Sentia que a cobrança era 
veladamente diferente para mim pois eu era mulher, 
senti que não cobravam isso dos homens."

"Como líder, já recebi feedbacks como "o que o jeito 
que você fala incomoda" , "você não pode fazer essa 
cara" e eu nunca vi nenhum homem isso falar com 
nenhum homem..."

61

Existência de maior dificuldade da mulher 
em pedir e negociar aumento e 

oportunidades. 

"Tenho a dificuldade clássica da mulher de brigar 
pelo que é meu, de pedir aumento e expatriação. 
Por exemplo, quando eu estava elegível para uma 
promoção meu mentor brigou mais por mim do que 
eu mesma." 

 "Sempre tive receio de chegar e pedir aumento. Mas 
aprendi que você tem que valorizar seu passe. 
Vergonha não é pedir aumento, vergonha é estar no 
seu cargo, exercendo funções além dele e não pedir 
aumento." 

"Na minha entrada na empresa eu não negociei 
salário e isso é um arrependimento meu. Depois que 
entrei vi que tinha margem e que haviam pessoas 
que entregavam menos do que eu ganhando o 
dobro. Demorei para pedir meu aumento 
justamente por achar que não estava entregando 
suficiente e eu estava entregando muito bem. Hoje 
eu ganho o que eu acho que deveria ser meu salário 
de entrada e isso ainda me incomoda."
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Medo em relação à gravidez pelas 
limitações físicas de mulheres PcD.

"Eu sempre falei que queria ter dois filhos. Mas eu 
tenho muito medo disso pois eu seria uma pessoa 
PcD grávida. Eu penso como vou pegar um onibus 
gravida? Como vou conseguir viver no dia a dia, 
vou conseguir andar normalmente? Eu sei que já 
tenho minhas limitações e eu vou ter que superá-las 
para cuidar de uma criança." 

74

Muitas vezes não há modelos flexíveis de 
trabalho que condizem e contribuam com 

a realidade de profissionais mães.

 "Uma vez precisei viajar em um domingo à 
trabalho. Quando retornei, fui pedir para um líder 
para que eu pudesse tirar um dia livre para 
compensar e ficar com meu filho. Senti preconceito 
e nenhuma empatia na resposta dele." 

 "Precisa ter uma parceria maior entre as empresas e 
as funcionárias. Flexibilizar os horários. Essa 
questão do home office pode ser uma grande 
oportunidade de contratar mães. Pensando mais 
nas pessoas as empresas vão lucrar mais.”

"Em certo momento dedici empreender para ter 
horário flexível e conseguir estar com o meu filho."
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Sentimento que a licença paternidade é 
muito curta e que o papel do homem 

como pai deveria ser rediscutido.

 "Uma das coisas que eu particularmente sempre 
venho discutindo em um nível mais alto é a questão 
da paternidade e maternidade serem algo 
igualitário, que é um sonho grande e um pouco 
distante."

"Precisamos parar de falar que a mulher é 
responsável pelos filhos, precisamos de parar de 
falar de licença maternidade ou paternidade e sim 
falar de licença parental." 

 "Passa por você ter ambientes mais igualitários 
dentro de casa. Acho que tem que incentivar o 
homem a tirar licença paternidade, botar em pé de 
igualdade e forçar o cara a não estar lá, acho que 
isso a instituição tem um papel a fazer sim."

76

Ambiente com pouca diversidade afeta a 
confiança, senso de pertencimento e de 

potencial de minorias.

 "É aquela frase não vale ser racista tem que ser 
antirracista. Na minha experiência na empresa não 
vi e não senti nada que ativamente me impedisse 
para chegar lá mas também nenhuma boa prática 
para chegar lá e, ao ver o organograma me assusto, 
pois há muitos homens brancos e pouca 
diversidade." 

"Faltam mais mulheres em cargos de liderança e 
faltam muito mais negras"

 "Desde que entrei na minha empresa - há cerca de 5 
anos - eu conto nos dedos as mulheres com quem 
eu já trabalhei. Hoje eu já tive 8 reuniões e eu sou 
praticamente a única ou uma das únicas mulheres 
em todas elas."’

45

Liderança tóxica e agressiva gera 
sensação e ambiente de medo para as 

colaboradoras. 

 "O diretor era grosso, eu o escutava gritando, 
aquela tensão, aquele ambiente pesado, eu não 
podia ir ao banheiro, porque a telefonista que 
atenderia no meu lugar tinha medo de ter que 
transferir pra ele."

46

Mulheres, muitas vezes, não se sentem 
incluídas ou confortáveis para 

participarem de momentos fora do 
horário de trabalho. 

 "Se a mulher for jogar videogame com os amigos 
do trabalho, por exemplo, vai ser mal vista e ficar 
falada." 

"Tem um outro aspecto que é complicado que 
muitas coisas acontecem, muitas decisões, 
aproximações, no futebol, na cerveja do happy 
hour. E como sempre trabalhei com homens, é mais 
difícil."
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Experiências negativas com colegas e 
clientes de regiões específicas e/ou 

internacionais de países nos quais não há 
valorização da mulher.

" Fui morar um ano em um país no exterior pela 
empresa e lá era uma cultura totalmente diferente, 
não há valorização de mulher. (...)  Também já tive 
que viajar para a países que não pude ir, pois as 
mulheres que trabalham não são bem vistas lá."

 "No meu trabalho não pude atender uma regional 
específica pois eles preferiam homens, não 
aceitavam mulheres."
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Rotina de trabalho pesada impacta nas 
outras esferas da vida da mulher gerando 

pressão e sentimento de culpa.

 "Sofri em momentos de mais pressão e quando 
estava com muito trabalho. Ficava sentindo que 
estava somente focada no trabalho e não focando 
em outras coisas da vida." 
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Sensação de que a maior parte das 
tarefas domésticas, tarefas relacionadas à 

cuidado de pessoas e, de forma geral, a 
carga mental fica mais com as mulheres.

 "Uma coisa que eu conversei com meu parceiro 
recentemente, é sobre a carga mental que fica na 
mulher, é infinitamente maior. Eu durmo pensando 
na louça que não ficou lavada, eu acordo 
preocupada com o que eu preciso adiantar para o 
almoço. E não vejo isso no meu parceiro. Eu não sei 
se é uma questão de gênero ou de educação."

"Moro com meu parceiro e, para ser sincera, sinto 
que fica tudo comigo. Quem precisa fazer a lista do 
que comprar sou eu, eu que ponho e tiro a roupa 
para lavar, etc."

 "Tem uma coisa que é a carga mental, por mais que 
a execução seja meio a meio, as preocupações de se 
vai pro médico, tomar vacina, quando come ou 
dorme, essas decisões em relação ao bebê são 
comigo. Talvez por a gente ter a licença 
maternidade e estabelecer isso desde o começo, 
acaba ficando com a mãe. É uma carga "invisível", 
mas essa sobrecarga mental é o que mais pesa 
dentre as tarefas domésticas aqui de casa."
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Maior complexidade de conciliar trabalho 
e tarefas domésticas no cenário de home 

office na pandemia do COVID-19.

 "Eu to sentindo hoje, por causa da pandemia, 
algumas coisas que estão ficando mais fortes. Por 
exemplo, os calls no zoom ou no hangouts com as 
pessoas da equipe ou a diretoria mesmo. A gente vê 
muito mais as crianças chorando ou gritando nos 
vídeos das mulheres do que dos homens. Os 
homens ficam fechados nas salas."

 "Minha relação com as tarefas de casa mudou com 
o contexto da pandemia. Antes a gente tinha uma 
ajudante que ajudava todos os dias e o que eu fazia 
era o básico, como cozinhar final de semana. Hoje 
mudou muito, é tudo 100% eu e o meu parceiro."
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Sentimento de que há uma maior 
cobrança da sociedade para com a 

mulher na maternidade, ao contrário da 
paternidade.

"Acho que maternidade é um desafio muito grande 
em relação ao formato como as empresas lidam 
com isso e em relação ao que é esperado da mulher 
na maternidade. Muitas das mães com quem eu já 
conversei falam de uma cobrança da sociedade 
sobre como devem ser mães e eu acho que muitos 
homens não se sentem tão cobrados. É um passo 
que deve ser olhado com muito carinho na carreira."

"Eu acho que não existe uma compreensão do papel 
da mulher como mãe, da importância desse papel 
na sociedade em geral. E isso acaba não se 
refletindo nas organizações e nos formatos de 
trabalho também. Por mais que uma mulher que é 
mãe consiga ter a mesma produtividade que uma 
mulher que não é mãe ou que um homem (seja ele 
pai ou não) isso vai ser mais sacrificante pra ela. Ela 
vai somar isso na vida que ela já tinha e isso vai 
ficar mais cansativo. Eu sinto falta de modelos de 
organizações e modelos de trabalho que acolham a 
importância do papel da mãe, pra que ela consiga 
de fato exercer a maternidade."

52

Necessidade de maior esforço de pessoas 
com PcD para realização de algumas 

atividades.

"Quando você é PcD você tem que se esforçar o 
dobro para fazer algo, se torna um desafio fazer 
algo que uma pessoa que não é PcD faz com 
facilidade."

53

Percepção de resistência e preconceito de 
homens em relação à gestoras que são 

mulheres. 

 "Um dos meus maiores desafios foi quando assumi 
um cargo de liderança em uma área que ainda 
nunca tinnha tido uma mulher como gestora e 
ainda era área muito desorganizada. Eu era muito 
desafiada porque as pessoas não acreditavam 
muito na minha competência."

54

Não existência de uma cultura em que a 
mulher se sinta incluída e segura pra 

crescer, se desnvolver e ficar na empresa.

"Eu fui trainee em uma empresa com um ambiente 
masculino de extremo assédios. Eu e uma colega 
enfrentamos uma situação de assédio com um 
gerente e ela pediu demissão logo depois. Quando 
eu iria ser efetivada eu abri mão porque não queria 
estar ali. Então fui procurar uma empresa que 
tivesse de acordo com os meus valores. Na minha 
empresa hoje, me sinto confortável e segura."

 "No meu primeiro emprego eu tinha dois chefes 
homens e era um ambiente bastante tóxico e esse 
foi exatamente um dos motivos que eu sai antes do 
que eu queria.."

55

Existência de poucas mulheres na 
liderança cria a impressão de que existe 
um limite de crescimento e dificulta com 

que as mulheres da empresa se 
identifiquem e se enxergem como líderes.

"A questão da diversidade era muito escancarada 
na empresa, se você olhasse o organograma, 
passou de analista plena não tinham mais 
mulheres."

"Eu olhava e falava "caramba, uma mulher chefe", 
ela foi a primeira e única mulher que eu olhei e falei 
"quero ser igual ela". Foi a primeira vez que percebi 
o preconceito que mulheres tem em alta liderança."

 "A empresa é bastante diversa eu diria, mas a 
camada de diretoria não. A gente tem 3 mulheres na 
diretoria (RH, jurídico e eu). Então eu acho que as 
coisas vão melhorar, mas que estão muito no 
comecinho."

"Eu acho que a gente precisa mais role models em 
posições de liderança pra poder se inspirar. Então 
por exemplo, número de conselheiras nos boards 
das empresas são poucas. CEOs mulheres, agora 
começaram a colocar na capa das revistas que é 
uma coisa tão boba mas faz a diferença. Pra você 
se inspirar e falar "se ela tá lá eu posso também". "

"Apesar das empresas pelas quais já passei terem 
metas e vários programas para equidade de gênero, 
os níveis de liderança executiva eram 90% de 
homens..."
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Baixa representatividade de pessoas PcD 
em cargos de liderança nas empresas.

"Sinto falta de pessoas PcDs em cargos mais altos. 
Eu nunca vi um coordenador, gerente ou diretor 
PcD. Sinto falta e parece algo muito distante para 
mim."
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Alocação em projetos desafiadores ainda 
estar vinculada à questões de 

proximidade com chefes e presenças em 
eventos fora do horário de trabalho, 

prejudicando as mulheres.

"Lembro que eu já consegui um projeto fantástico 
pq eu fui num Happy Hour em um bar e fui 
conversar com o CFO e ele me "deu" um projeto. No 
dia seguinte já estava tudo decidido que eu iria 
liderar o projeto. Então, isso das mulheres não 
estarem no futebol, no bar (...) elas estarão cada vez 
mais distantes."

59

Não contabilização de atividades em 
ações paralelas na empresa (Ex: grupos 

de diversidade) para avaliações e 
crescimento de carreira.

 "Eu tenho algumas questões pelo fato que eu não 
sou avaliada nas minhas atuações em atividades 
extras da empresas (Ex: atuação nos comitês de 
diversidade), os resultados e impacto que tiver lá 
não influenciarão nas minhas avaliações e 
crescimento."

60

Sentimento de aumento de 
competividade entre as mulheres ao 
longo que vão subindo na carreira.

"Tinha uma colega que era muito minha amiga e do 
momento que ela foi promovida e virou minha chefe 
ela se transformou e ela fez tudo contrário do que 
sempre fez, complicava minha vida para ela se 
validar de alguma forma. A partir da forma que ela 
me tratou, eu achava que era muito mais difícil 
trabalhar com mulheres". 

 "Sinto que as mulheres competem muito uma com 
as outras. O discurso na prática é muito lindo, 
quando você vai subindo na carreira, a visão que eu 
tenho é de que as mulheres tentam se parecer com 
os homens e tendem a excluir outras mulheres." 

 "As mulheres estão pouco acostumadas em estar 
em lugares de destaque parece que é como se 
tivesse uma "cota" e elas tivessem que concorrer por 
aquele espaço. Parece que você não pode estar 
numa posição de contribuição com outra mulher, 
parece que tem que disputar."

58

Pouca valorização do estilo de liderança 
feminino e menor reconhecimento das 

mulheres.

 "Já ouvi coisas do tipo "A fulana é muito emotiva, 
ela não serve para cargos de gestão" "Ela não vai 
conseguir dar conta de um time só de homens"... E 
eu fico me perguntando o porquê disso? Não 
podemos ser boas gestoras e ser emotivas? Não 
podemos gerir times só de homens? Sinto que falta 
as pessoas abrirem a mente, olhar para as mulheres 
mais com empatia."

64

"Falta de clareza nos requisitos para 
saltar para o próximo nível e promoção 

ainda estar vinculada à questões de 
proximidade com chefe e presenças em 
eventos fora do escritório abre margem 

para mulheres serem desfavorecidas.

"Eu ainda vejo que, às vezes, a promoção está 
ligada ao fato da pessoa ser amiga do chefe e ir no 
jogo de futebol com o chefe. Uma vez, a minha 
empresa deu ingresso de um jogo de futebol 
somente para os homens, eu não fui convidada 
mesmo eu sendo fanática por futebol. O curioso é 
que mesmo se eu fosse convidada não sei se eu me 
sentiria confortável para ir. As mulheres estão cada 
vez mais distantes se elas não vão nesses eventos."

"Hoje para ser sincera eu não sei o que me impede 
do próximo passo. Teoricamente todos os requisitos 
eu cumpro. Não sei se é uma questão de gênero."

 "É necessária a construção de uma cultura em que 
a mulher se sinta empoderada e segura pra crescer 
com politica de promoções claras, não só baseada 
em resultados e horas trabalhadas.”

65

Sentimento de que a promoção de 
mulheres é mais lenta em comparação 

com promoção de homens.

"Apesar de eu já ter exercido diversas posições 
sênior dentro da empresa nunca me consideram 
pronta para um cargo de diretoria." 

 "Eu represento ótimos resultados, tomo conta de 
uma regional grande e representativa e as pessoas 
tem dúvida se vão me promover ou não. 
Promoveram meu colega que é par e isso eu não 
entendo direito. Quando eu falei para meus gestores 
que o meu resultado tava ótimo ninguém ouviu, 
quando procuraram meus mentores ai sim eles 
foram entender. Parece que alguém tem que validar 
o que você está falando."

66

Sensação de que as mulheres ficam 
estacionadas no "meio da carreira", nos 

primeiros cargos de gestão.

"A gente tem o problema que as mulheres tão 
paradas no meio, as empresas tem que dar espaço 
para as mulheres crescerem, conduzir programas 
específicos de desenvolvimento focado e 
especializado para as mulheres e criar um ambiente 
confortável para que elas se sintam seguras e sejam 
quem são." 

67

Visão da empresa e de profissionais de 
que a gravidez impossibilita ou prejudica 

a mulher de assumir posições maiores.

 "E na área que eu estava antes surgiu a 
oportunidade de ocupar a vaga do diretor, só que 
ele na época falava que mulher depois que 
engravida não serve pra trabalhar. Por eu estar 
grávida ele não quis que eu assumisse a posição. Eu 
perdi a posição por causa disso, mesmo eu sendo a 
mais indicada pra vaga."

68

Autosabotagem e falta de confiança em 
suas competências para assumir posições 

de maior responsabilidade. 

 "Quando me falaram que me queriam como 
gerente fiquei me questionando e autosaborando. O 
RH insistiu e falou que eu tinha competência e foi 
isso que me fez pensar que se a empresa acha que 
eu tenho competência, preciso olhar para isso." 

69

Insegurança e medo em realizar 
movimentações de carreira. 

"Eu tenho medo de tentar mudar de cargo, não dar 
certo e ficar sem emprego. "

"Agora eu estou em um momento dificil, não 
consegui dizer 'não' e pra mim é muito claro que 
não vai funcionar onde estou. Mas como negociar 
que eu quero sair e como não aceitar uma posição 
muito junior? Como eu faço uma transição sem 
perder os 12 anos de carreira que eu construi?"

70

Sentimento de 
medo perante o momento da 

maternidade dada a impressão de que 
será necessária a escolha de optar pela 

maternidade ou pela carreira.

"Tenho muita preocupação em relação a isso. Acho 
que para a mulher isso fica meio binário: ou tenho 
filho ou vou alavancar a carreira. Eu ainda tenho 
isso na cabeça, que em algum momento vou ter que 
optar por algo." 

 "Não tenho exemplos de mulheres líderes (nem 
mulheres que sejam mães e estejam na liderança) 
na minha empresa, então não sei como isso vai 
impactar minha carreira."

 "Acho que essa escolha é muito mais dificil pra 
gente como mulheres. Se dependesse do meu 
parceiro eu estaria grávida agora. Como mulher a 
gente acaba tendo que se esforçar duas vezes mais, 
tudo que vc da conta em casa, tomar conta da 
criança, tomar conta do trabalho. Desafio enorme 
conseguir equilibrar todos os pratinhos."

"Eu quando tive meu filho eram 3 meses de licença, 
no quarto mês já tive que viajar. E quando eu 
precisava fazer alguma coisa eu quase que tinha 
que esconder que eu era mãe porque "ou você 
trabalha ou você tem sua vida pessoal."

71

Sentimento de medo de tirar licença 
maternidade e perder seu cargo na 

empresa.

 "Eu tenho medo. Tenho medo de impactar na 
oportunidade que eu tiver vivendo no momento e 
me preocupo de eu estar fora de licença e alguém 
mostrar que consegue fazer minha função e pegar 
meu lugar. Por isso tenho na minha cabeça que 
quero ter filhos mais velha."

 "Hoje estou vendo uma situação muito triste na 
qual uma colega teve filho, ficou 3 meses de licença, 
ia voltar agora e a posição dela foi acabada. Se ela 
tivesse aqui nesse tempo acho que ela talvez teria 
virado esse jogo e isso não teria acontecido."

"Eu adiei meu segundo filho por medo de ser 
demitida."

72

Receio de que a liderança da empresa 
ache que a mulher terá menos 

capacidade de executar trabalhos 
quando for mãe. 

"Tenho um pouco de receio de que os outros achem 
que, quando eu for mãe, eu não vou ser capaz de 
fazer tudo que eu faço hoje."

 "Eu me lembro que quando tive meu primeiro filho 
(...) Meu chefe era de outro país e machista e, com 
ele, eu tive uma das conversas mais marcantes da 
minha vida profissional, onde ele literalmente me 
falou que preferia ter homens nessa cadeira (a 
empresa era de um segmento muito machista). "

73

Falta de oportunidade de se 
formar em uma graduação 
impactando na inserção e 

crescimento no mercado de 

"O fato de eu não ter tido a oportunidade 
de ter graduação antes de cerca de 30 
anos foi prejudicial para mim no mercado 
de trabalho." 

"A maioria da minha equipe é negra e não 
teve tanta oportunidade, são mulheres que 
engravidaram cedo, a maioria não tem 
faculdades das consideradas melhores no 
currículo e fez tecnologo ou tá fazendo 
superior agora. Vem muito da 
oportunidade que é dado para essas 
pessoas lá trás. Como era a família delas e 
se tiveram referências no meio do 
caminho." 

Jornada dupla por necessidades 
financeiras impacta a performance 

da mulher na universidade. 

"Comecei a trabalhar com 16 anos por 
uma questão de necessidade financeira da 
família. Quando eu entrei na universidade, 
continuei trabalhando e essa situação 
para mim foi muito difícil pois estudar e 
trabalhar acabava comigo, era muito 
pesado."

16

17

15

Vivência de assédios e situações 
machistas durante a formação e 

participação em experiências 
acadêmicas.

 "Quando eu estava na empresa júnior, 
sofri algumas situações fortes como 
descrétido, já fui bastante ignorada e já 
sofri assédio por parte de clientes.”

"Na escola técnica e na engenharia o 
ambiente tinha bem mais homens, 
falavam comigo "vai estudar prendas 
domésticas, onde tem as mulheres", 
piadinhas desse tipo."

18

Vivências de experiências ruins em 
estágios dado culturas tóxicas e 
machistas, impactando na visão 
da mulher sobre o mercado de 

trabalho e ambições de carreira. 

"Um estágio que fiz foi uma experiência 
horrível na minha vida. Eu não tinha 
autonomia para nada, eu tentava propor 
projetos e meu chefe não falava comigo. 
Sentia que eu não estava aprendendo 
nada, foi uma experiência tão ruim que foi 
por pouco que eu não voltei para 
trabalhar em outras empresas depois." 

"Em um dos meus estágios comecei a 
entender essa questão mais do machismo 
trabalhando mais próximo da operação. 
Aconteceram situações machistas que me 
afetaram. Naquele momento eu pensava 
que precisava agir de forma mais fechada 
para ser respeitada e eu fui me fechando 
para poder me adaptar com isso. 
Engraçado pensar nisso pois na época eu 
não fiz nada, mas hoje eu teria agido 
diferente." 
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Discussões sobre diversidade 
ficam restritas à grupos específicos 

que já possuem afinidade pelo 
assunto.

"Pessoas que estão nesses grupos já estão 
inclinadas para aquilo, muitas vezes as 
pessoas que fazem diferença não estão 
envolvidas. É preciso garantir que esse 
discurso seja de todos na empresa."

01 S

 "De tempos em tempos ocorre alguma 
palestra sobre diversidade e inclusão. Do 
mais, acho que todas as ações são 
superficiais para cumprir protocolos."

Não há programas estruturados e 
com ações efetivas para trabalhar 

a temática, havendo apenas 
iniciativas pontuais.

"Ao invés de iniciativas pontuais, 
precisamos de programas estruturados, 
com ações efetivas e medir os resultados."

02 IS

Falta de visibilidade, por parte das 
colaboradoras, de ações efetivas e 

seus resultados na temática de 
equidade de gênero.

 "Tem comitês de diversidade, e eu sei que 
tem de gênero (...) Por exemplo, a gente já 
teve uma palestra da ONU Mulher, mas 
iniciativas específicas para a equidade de 
gênero, se fizeram eu não tive acesso"

03 S

"Já tive um chefe que falava que a questão 
de gênero e negros nas organizações era 
"mimimi"."

"Tem uma questão de identificação da 
cultura da empresa. No caso do *Nome da 
Empresa*, (...) quando você fala da 
executiva, você está falando de 25 homens 
70+, a mensagem não chega, são muitos 
layers, é muito ruído no caminho para 
empoderar mulheres, dar posição de fala, 
ferramentas."

Liderança pouco diversa não 
compreende totalmente os 
desafios que as mulheres 

enfrentam, sendo assim, menos 
comprometidos para a mudança.

04

"Uma barreira é o fato da liderança ser 
formada praticamente somente por 
homens, pois eles acabam tendo visões 
antiquadas, sem perceber. Uma liderança 
só de homens impede que seja construida 
uma cultura para empoderamento 
feminino."

TS

"Gostaria que a empresa passase a se 
importar com as questões da diversidade 
de fato não só pelos números ou pelo 
marketing."

Visão de que, em alguns casos, a 
temática de diversidade é 

trabalhada meramente por uma 
questão de marketing da empresa. 

 "Essa pauta só aparece em vídeos 
comemorativos. No dia a dia não." 

07

"Eu acho que ainda tem esse viés 
inconsciente. Às vezes os homens nem 
reparam mas dizem "nossa, mas pode ter 
uma mulher VP Comercial?", a gente não 
está somente em áreas de RH, de 
Comunicação... Acho que é a principal 
barreira."

Sensação de que algumas 
indústrias ou áreas específicas 

apresentam maiores desafios para 
as mulheres se desenvolverem na 

carreira.

08

"Por exemplo, você vê que indústrias como, 
por exemplo, beleza e cuidados pessoais ou 
até joias, você vê que mais mulheres 
conseguem subir e chegar em posições de 
liderança de forma estruturada e mais 
rápida talvez. E isso é uma coisa que 
dificilmente você tem pra todos segmentos, 
como esse esportivo ou de futebol onde vai 
ser muito difícil."

T

T

Empresas estão confortáveis com 
o status quo no que diz a respeito 

à equidade de gênero.

"Para que tenhamos uma igualdade de 
gênero, precisaremos pagar "um pedágio",  
mas organizações não estão dispostas. 
sinto que as tem receio a abrir mão do 
status quo."

06

"Precisamos trazer o homem para essa 
discussão de gênero. É para os homens que 
temos que falar sobre masculinidade 
tóxica, violência masculina..." 

Não há conscientização da 
liderança da empresa sobre a 

relevância e prioridade do tema.

"Sinceramente hoje essa não é uma pauta 
que os executivos enxergam como 
relevante. Em primeiro momento 
precisamos garantir uma conscientização 
sobre o tema, estamos tentando construir 
essas iniciativas, mas hoje não temos nada 
estruturado."

05 T

T

S

Cultura empresarial machista faz 
com que as mulheres se sintam 

na postura de mudar sua 
essência e se masculinizarem de 
forma a caber naquele ambiente 

e serem respeitadas.

10

 "Eu já enfrentei várias dificuldades e sinto 
preconceito sim. O que eu percebi ao 
longo da minha carreira é que para a 
mulher ganhar respeito, ela precisa falar 
forte, bater na mesa, ser grossa. Se ela não 
fizer isso ela não impõe o "respeito". E eu 
sou um perfil completamente diferente, 
sempre acreditei que para impor respeito 
você não precisa ser grossa. Parece que 
meu perfil não casou com esse estilo da 
liderança da empresa."

 "Acho que a gente acaba assumindo 
determinadas posturas por exemplo jeitos 
de vestir para poder se proteger do mundo. 
Eu vejo que me distanciei um pouco o que 
era a minha essência ao longo da minha 
carreira e me agarrei numa visão que eu 
teria que ser forte e isso significava ser 
masculina. Tudo começou em um projeto 
em um cliente, onde eu usava saias e 
camisetas e fui chamada numa reunião 
com todos os diretores que me falaram que 
eu não podia me vestir daquele jeito pois 
eu distraia as pessoas. Depois disso, eu 
mudei muito meu guarda-roupa porque eu 
queria estar naquele espaço e, para isso, 
precisava me vestir de forma diferente: 
calça social longa, terninho, camisa longa 
de terninho."

"Eu praticamente estou num ambiente de 
somente homens brancos. É o tempo todo 
como se eu tivesse que ficar em estado de 
alerta e pensando como eu me porto, 
como eu sento, como eu falo, qual o tom 
da minha voz. "

 "Existe um dress code corporativo. E 
conversando com uma amiga advogada, 
ela disse que a primeira coisa que fez 
quando começou a carreira foi cortar o 
cabelo curtinho pra ser respeitada como 
profissional. Você usa um terninho, uma 
roupa que as vezes você nem gosta, pra 
ninguém te olhar como mulher, uma roupa 
que mostre que você é uma profissional 
competente. Outro exemplo, você não 
pode ser sensível, diante de uma situação 
você não pode se emocionar, você tem que 
ser dura, porque os homens são assim. E 
isso é injusto com os homens também, 
porque eles precisam ser um personagem, 
uma persona, para serem bem sucedidos."

TIP

Há julgamento negativo de 
mulheres que se posicionam de 
forma mais firme no ambiente 

corporativo.

11

 "Se a mulher tinha a fala mais dura na 
reunião, falavam xingamentos e adjetivos 
pejorativos sobre ela e o homem não tinha 
isso, ele era foda."

"Se você chega numa reunião só com 
homens, eles não te dão abertura e é 
preciso ser incisiva. Mas, se fosse um 
homem ele estava sendo "só severo" e 
como mulher vão falar que sou "mal 
amada"."

TP

P

Há julgamento negativo de 
mulheres que ainda não são 

casadas e não tem filhos. 

13

 "Nunca foi um objetivo meu ser mãe cedo 
e eu sofro alguns julgamentos pelo fato que 
eu não sou casada, não tenho filho... Para 
a mulher ter sucesso basta ela ser ela. É dar 
oportunidade, criar um ambiente cultural 
receptivo e que não seja machista e que 
seja de fato meritocratico e não tenha 
preconceito em relação à mulher ter filho 
ou não..."

P

Sentimento da sindrome do 
impostor (uma crença interior de 

que não é boa o suficiente, 
subestimando habilidades e 

realizações próprias) por parte das 
mulheres.

"Eu sempre acho que não vou conseguir, 
sinto que é uma coisa minha. Sempre acho 
que eu não seja boa suficiente, que preciso 
ser mais genial do que eu sou."

"Eu sempre to achando que eu não sei 
100% das coisas. Eu sempre penso que 
preciso pesquisar mais ou ler mais pra estar 
preparada pra uma reunião, uma palestra, 
uma apresentação. Recentemente fiz um 
tanto de live e sempre fico nervosa na 
véspera, tendo que ler as coisas."

"Minha relação com a minha confiança é 
horrível. Eu duvido muito de mim. Eu fico 
me sabotando o tempo todo. Eu entro 
numa reunião já achando que não fui bem. 
A falta de confiança me leva a ter pouca 
coragem. Isso é uma coisa que eu tenho 
trabalhado o tempo todo. Quando eu falo 
com as pessoas que eu sou insegura as 
pessoas falam que não veem isso, pois é 
algo muito interno."

"A maior dificuldade que eu ainda sinto é 
relacionada à minha insegurança. A 
síndrome da impostora é uma realidade 
sempre que uma oportunidade me é 
oferecida, principalmente por estar em 
início de carreira. Tendo a ficar muito 
ansiosa e muitas vezes chego a acreditar 
que não sei nada sobre determinado 
assunto, mesmo tendo experiência e tendo 
dedicado tempo de estudo."

09 TIPS

S

TI

Disparidade de salários entre 
homens e mulheres do mesmo 

nível.

"Quando assumi minha área e tive 
acesso à folha de pagamento vi que das 
duas pessoas abaixo de mim a mulher 
ganhava menos, mesmo executando a 
mesma função. Assim eu fui procurar o 
RH para falar que achava isso 
inadmissível."

"Não adianta ter meta de contratação de 
50% de mulheres se a empresa não 
garante a igualdade salarial."

 "Eu tinha um par e ele era um degrau 
acima de senioridade. Mas o gap foi 
muito grande durante muitos anos, eu 
ganhava 50% a menos do que ele. No 
último ano equipararam meu salário e ele 
deu "piti". Isso era verdade pra diversos 
outros pares. Esse gap de remuneração 
eu acho que ainda é bem verdade."

63 TI

"As mulheres vão ter que fazer muito mais 
para serem tratadas como os homens são, 
ela vai fazer o dobro."

"Quando eu fui aprensentada para o CFO e 
ele nem olhou para mim direito e 
questionou minha idade com um tom 
depreciativo. Aquele dia me bateu uma 
vontade de me provar, de marcar território, 
de mostrar que eu era forte." 

"Sofri o desafio de ser levada a serio na 
primeira vista por novos colegas de 
trabalho, tendo que provar duas vezes mais 
que você merece estar ali."

Necessidade das mulheres 
precisarem se provar mais e 
mostrar que são capazes em 

ambientes não diversos.

12

"Quando entrei de estagiária na empresa 
eu vi de tudo, já fui assediada e eu lembro 
de ficar pensando onde eu tinha errado.  Eu 
sou uma pessoa simpática e eu sofri muito 
com isso pois as pessoas tinham uma visão 
que ou eu era simpática ou eu era 
inteligente. Então eu sentia que tinha que 
me esforçar demais e me provar, só quando 
fiz um ótimo trabalho, fui contratada e 
fiquei respeitada." 

TIS

PS

Baixa representatividade e 
inclusão de pessoas PcD em 

ambientes corporativos.

 "Gostaria de ter um maior número de PcDs 
na empresa, me sinto sempre meio 
deslocada e meio chateada em relação à 
isso."
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que evidenciam as dores listadas. As citações 

identidade das mulheres.

Macroetapas: representam as grandes etapas percorridas pelas mulheres em 
sua jornada rumo à liderança das empresas. Não necessariamente a mulher percorre 

a mulher se movimentar, desligar ou tirar licença continua sua jornada, seja buscando 

nova oportunidade, sendo contratada por nova empresa, etc. 

Marcadores sociais Representam as diversidades que permeiam a

de mulheres.

algumas dores. 

Dores: representam os principais 

vivenciadas pelas mulheres em suas 
jornadas.

dores que resultam das expectativas culturais em relação ao papel 

No passado, havia uma construção social de que as mulheres eram incapazes de lidar com o mundo público e político. 

voto para as mulheres.

que citaram aquela dor durante as 

não citaram a dor não sentem aquela 
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Citação

Gestora de topo

Gestora intermediária

Gestora de primeiro nível

Sem cargo de gestão

Mãe

Negra
PcD

LGBTQIA+

50+

Classe Social

Citação

Questões culturais
(crenças, estereótipos, valores)

Questões estruturais
(políticas e práticas empresariais)
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GERAIS

Discussões sobre diversidade 
ficam restritas a grupos específicos 

que já possuem afinidade pelo 
assunto.

"Pessoas que estão nesses grupos já estão 
inclinadas para aquilo, muitas vezes as 
pessoas que fazem diferença não estão 
envolvidas. É preciso garantir que esse 
discurso seja de todos na empresa."

01 S

 "De tempos em tempos ocorre alguma 
palestra sobre diversidade e inclusão. Do 
mais, acho que todas as ações são 
superficiais para cumprir protocolos."

Não há programas estruturados e 
com ações efetivas para trabalhar 

a temática, havendo apenas 
iniciativas pontuais.

"Ao invés de iniciativas pontuais, 
precisamos de programas estruturados, 
com ações efetivas e medir os resultados."

02 IS

Falta de visibilidade, por parte das 
colaboradoras, de ações efetivas e 

seus resultados na temática de 
equidade de gênero.

 "Tem comitês de diversidade, e eu sei que 
tem de gênero (...) Por exemplo, a gente já 
teve uma palestra da ONU Mulher, mas 
iniciativas específicas para a equidade de 
gênero, se fizeram eu não tive acesso."

03 S

"Já tive um chefe que falava que a questão 
de gênero e negros nas organizações era 
"mimimi"."

"Tem uma questão de identificação da 
cultura da empresa. No caso do *Nome da 
Empresa*, (...) quando você fala da 
executiva, você está falando de 25 homens 
70+, a mensagem não chega, são muitos 
layers, é muito ruído no caminho para 
empoderar mulheres, dar posição de fala, 
ferramentas."

Liderança pouco diversa não 
compreende totalmente os 
desafios que as mulheres 

enfrentam, sendo assim, menos 
comprometidos para a mudança.

04

"Uma barreira é o fato da liderança ser 
formada praticamente somente por 
homens, pois eles acabam tendo visões 
antiquadas, sem perceber. Uma liderança 
só de homens impede que seja construida 
uma cultura para empoderamento 
feminino."

TS

"Gostaria que a empresa passase a se 
importar com as questões da diversidade 
de fato não só pelos números ou pelo 
marketing."

Visão de que, em alguns casos, a 
temática de diversidade é 

trabalhada meramente por uma 
questão de marketing da empresa. 

 "Essa pauta só aparece em vídeos 
comemorativos. No dia a dia não." 

07 T

"Eu acho que ainda tem esse viés 
inconsciente. Às vezes os homens nem 
reparam mas dizem "nossa, mas pode ter 
uma mulher VP Comercial?", a gente não 
está somente em áreas de RH, de 
Comunicação... Acho que é a principal 
barreira."

Sensação de que algumas 
indústrias ou áreas específicas 

apresentam maiores desafios para 
as mulheres se desenvolverem na 

carreira.

08

"Por exemplo, você vê que indústrias como, 
por exemplo, beleza e cuidados pessoais ou 
até joias, você vê que mais mulheres 
conseguem subir e chegar em posições de 
liderança de forma estruturada e mais 
rápida talvez. E isso é uma coisa que 
dificilmente você tem pra todos segmentos, 
como esse esportivo ou de futebol onde vai 
ser muito difícil."

T

Empresas estão confortáveis com 
o status quo no que diz a respeito 

à equidade de gênero.

"Para que tenhamos uma igualdade de 
gênero, precisaremos pagar "um pedágio",  
mas organizações não estão dispostas. 
sinto que as tem receio a abrir mão do 
status quo."

06 T

"Precisamos trazer o homem para essa 
discussão de gênero. É para os homens que 
temos que falar sobre masculinidade 
tóxica, violência masculina..." 

Não há conscientização da 
liderança da empresa sobre a 

relevância e prioridade do tema.

"Sinceramente hoje essa não é uma pauta 
que os executivos enxergam como 
relevante. Em primeiro momento 
precisamos garantir uma conscientização 
sobre o tema, estamos tentando construir 
essas iniciativas, mas hoje não temos nada 
estruturado."

05 TS

Cultura empresarial machista faz 
com que as mulheres se sintam 

na postura de mudar sua 
essência e se masculinizarem de 
forma a caber naquele ambiente 

e serem respeitadas.

10

 "Eu já enfrentei várias dificuldades e sinto 
preconceito sim. O que eu percebi ao 
longo da minha carreira é que para a 
mulher ganhar respeito, ela precisa falar 
forte, bater na mesa, ser grossa. Se ela não 
fizer isso ela não impõe o "respeito". E eu 
sou um perfil completamente diferente, 
sempre acreditei que para impor respeito 
você não precisa ser grossa. Parece que 
meu perfil não casou com esse estilo da 
liderança da empresa."

 "Acho que a gente acaba assumindo 
determinadas posturas por exemplo jeitos 
de vestir para poder se proteger do mundo. 
Eu vejo que me distanciei um pouco o que 
era a minha essência ao longo da minha 
carreira e me agarrei numa visão que eu 
teria que ser forte e isso significava ser 
masculina. Tudo começou em um projeto 
em um cliente, onde eu usava saias e 
camisetas e fui chamada numa reunião 
com todos os diretores que me falaram que 
eu não podia me vestir daquele jeito pois 
eu distraia as pessoas. Depois disso, eu 
mudei muito meu guarda-roupa porque eu 
queria estar naquele espaço e, para isso, 
precisava me vestir de forma diferente: 
calça social longa, terninho, camisa longa 
de terninho."

"Eu praticamente estou num ambiente de 
somente homens brancos. É o tempo todo 
como se eu tivesse que ficar em estado de 
alerta e pensando como eu me porto, 
como eu sento, como eu falo, qual o tom 
da minha voz. "

 "Existe um dress code corporativo. E 
conversando com uma amiga advogada, 
ela disse que a primeira coisa que fez 
quando começou a carreira foi cortar o 
cabelo curtinho pra ser respeitada como 
profissional. Você usa um terninho, uma 
roupa que as vezes você nem gosta, pra 
ninguém te olhar como mulher, uma roupa 
que mostre que você é uma profissional 
competente. Outro exemplo, você não 
pode ser sensível, diante de uma situação 
você não pode se emocionar, você tem que 
ser dura, porque os homens são assim. E 
isso é injusto com os homens também, 
porque eles precisam ser um personagem, 
uma persona, para serem bem sucedidos."

TIP

Sentimento da sindrome do 
impostor (uma crença interior de 

que não é boa o suficiente, 
subestimando habilidades e 

realizações próprias) por parte das 
mulheres.

"Eu sempre acho que não vou conseguir, 
sinto que é uma coisa minha. Sempre acho 
que eu não seja boa suficiente, que preciso 
ser mais genial do que eu sou."

"Eu sempre to achando que eu não sei 
100% das coisas. Eu sempre penso que 
preciso pesquisar mais ou ler mais pra estar 
preparada pra uma reunião, uma palestra, 
uma apresentação. Recentemente fiz um 
tanto de live e sempre fico nervosa na 
véspera, tendo que ler as coisas."

"Minha relação com a minha confiança é 
horrível. Eu duvido muito de mim. Eu fico 
me sabotando o tempo todo. Eu entro 
numa reunião já achando que não fui bem. 
A falta de confiança me leva a ter pouca 
coragem. Isso é uma coisa que eu tenho 
trabalhado o tempo todo. Quando eu falo 
com as pessoas que eu sou insegura as 
pessoas falam que não veem isso, pois é 
algo muito interno."

"A maior dificuldade que eu ainda sinto é 
relacionada à minha insegurança. A 
síndrome da impostora é uma realidade 
sempre que uma oportunidade me é 
oferecida, principalmente por estar em 
início de carreira. Tendo a ficar muito 
ansiosa e muitas vezes chego a acreditar 
que não sei nada sobre determinado 
assunto, mesmo tendo experiência e tendo 
dedicado tempo de estudo."

09 TIPS

Há julgamento negativo de 
mulheres que se posicionam de 
forma mais firme no ambiente 

corporativo

11

 "Se a mulher tinha a fala mais dura na 
reunião, falavam xingamentos e adjetivos 
pejorativos sobre ela e o homem não tinha 
isso, ele era foda."

"Se você chega numa reunião só com 
homens, eles não te dão abertura e é 
preciso ser incisiva. Mas, se fosse um 
homem ele estava sendo "só severo" e 
como mulher vão falar que sou "mal 
amada"."

TP

Há julgamento negativo de 
mulheres que ainda não são 

casadas e não tem filhos. 

13

 "Nunca foi um objetivo meu ser mãe cedo 
e eu sofro alguns julgamentos pelo fato que 
eu não sou casada, não tenho filho... Para 
a mulher ter sucesso basta ela ser ela. É dar 
oportunidade, criar um ambiente cultural 
receptivo e que não seja machista e que 
seja de fato meritocratico e não tenha 
preconceito em relação à mulher ter filho 
ou não..."

P

"As mulheres vão ter que fazer muito mais 
para serem tratadas como os homens são, 
ela vai fazer o dobro."

"Quando eu fui aprensentada para o CFO e 
ele nem olhou para mim direito e 
questionou minha idade com um tom 
depreciativo. Aquele dia me bateu uma 
vontade de me provar, de marcar território, 
de mostrar que eu era forte." 

"Sofri o desafio de ser levada a serio na 
primeira vista por novos colegas de 
trabalho, tendo que provar duas vezes mais 
que você merece estar ali."

Necessidade das mulheres 
precisarem se provar mais e 
mostrar que são capazes em 

ambientes não diversos.

12

"Quando entrei de estagiária na empresa 
eu vi de tudo, já fui assediada e eu lembro 
de ficar pensando onde eu tinha errado.  Eu 
sou uma pessoa simpática e eu sofri muito 
com isso pois as pessoas tinham uma visão 
que ou eu era simpática ou eu era 
inteligente. Então eu sentia que tinha que 
me esforçar demais e me provar, só quando 
fiz um ótimo trabalho, fui contratada e 
fiquei respeitada." 

TIS

Disparidade de salários entre 
homens e mulheres do mesmo 

nível.

"Quando assumi minha área e tive 
acesso à folha de pagamento vi que das 
duas pessoas abaixo de mim a mulher 
ganhava menos, mesmo executando a 
mesma função. Assim eu fui procurar o 
RH para falar que achava isso 
inadmissível."

"Não adianta ter meta de contratação de 
50% de mulheres se a empresa não 
garante a igualdade salarial."

 "Eu tinha um par e ele era um degrau 
acima de senioridade. Mas o gap foi 
muito grande durante muitos anos, eu 
ganhava 50% a menos do que ele. No 
último ano equipararam meu salário e ele 
deu "piti". Isso era verdade pra diversos 
outros pares. Esse gap de remuneração 
eu acho que ainda é bem verdade."

63 TI

Baixa representatividade e 
inclusão de pessoas PcD em 

ambientes corporativos.

 "Gostaria de ter um maior número de PcDs 
na empresa, me sinto sempre meio 
deslocada e meio chateada em relação à 
isso."

14 S

Falta de oportunidade de se 
formar em uma graduação 
impactando na inserção e 

crescimento no mercado de 
trabalho.

"O fato de eu não ter tido a oportunidade 
de ter graduação antes de cerca de 30 
anos foi prejudicial para mim no mercado 
de trabalho." 

"A maioria da minha equipe é negra e não 
teve tanta oportunidade, são mulheres que 
engravidaram cedo, a maioria não tem 
faculdades das consideradas melhores no 
currículo e fez tecnologo ou tá fazendo 
superior agora. Vem muito da oportunida-
de que é dado para essas pessoas lá trás. 
Como era a família delas e se tiveram 
referências no meio do caminho." 

Jornada dupla por necessidades 
financeiras impacta a performance 

da mulher na universidade. 

"Comecei a trabalhar com 16 anos por 
uma questão de necessidade financeira da 
família. Quando eu entrei na universidade, 
continuei trabalhando e essa situação 
para mim foi muito difícil pois estudar e 
trabalhar acabava comigo, era muito 
pesado."

16
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Vivência de assédios e situações 
machistas durante a formação e 

participação em experiências 
acadêmicas.

 "Quando eu estava na empresa júnior, 
sofri algumas situações fortes como 
descrétido, já fui bastante ignorada e já 
sofri assédio por parte de clientes.”

"Na escola técnica e na engenharia o 
ambiente tinha bem mais homens, 
falavam comigo "vai estudar prendas 
domésticas, onde tem as mulheres", 
piadinhas desse tipo."

18

Vivências de experiências ruins em 
estágios dado culturas tóxicas e 
machistas, impactando na visão 
da mulher sobre o mercado de 

trabalho e ambições de carreira. 

"Um estágio que fiz foi uma experiência 
horrível na minha vida. Eu não tinha 
autonomia para nada, eu tentava propor 
projetos e meu chefe não falava comigo. 
Sentia que eu não estava aprendendo 
nada, foi uma experiência tão ruim que foi 
por pouco que eu não voltei para 
trabalhar em outras empresas depois." 

"Em um dos meus estágios comecei a 
entender essa questão mais do machismo 
trabalhando mais próximo da operação. 
Aconteceram situações machistas que me 
afetaram. Naquele momento eu pensava 
que precisava agir de forma mais fechada 
para ser respeitada e eu fui me fechando 
para poder me adaptar com isso. 
Engraçado pensar nisso pois na época eu 
não fiz nada, mas hoje eu teria agido 
diferente." 
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Necessidade de trabalhar 
prejudica preparação para 

processos seletivos disputados.

"Em certo momento, eu tive que abrir mão 
e adiar o meu sonho de trabalhar em um 
ramo específico e disputado e fui trabalhar 
numa outra empresa para juntar dinheiro."

19

Percepção de que há menos 
oportunidades para as mulheres 
negras e periféricas no mercado 

de trabalho.

"O fato de ser negra e da periferia sempre 
foi sinal de subemprego... Quando me 
tornei mãe a situação foi agravada, o que 
também acontece com diversas mulheres."

20

Inseguranças de mulheres PcD em 
relação à acessibilidade do 

ambiente da empresa.

"Quando você é PcD, você fica pensando 
quais trabalhos eu posso fazer e onde 
posso trabalhar? No meu caso as escadas 
precisam ter corrimão, se o chão foi mt 
quebrado é dificil, pegar transporte público 
é uma barreira. Você fica ansioso sem 
saber ao certo o que consegue fazer." 

21

Julgamento e desaprovação de 
família e amigos sobre escolha da 

mulher de empreender.

"Foi quando eu decidi sair do mercado 
tradicional para empreender que quase 
todo mundo ao meu redor me olhou com 
um olhar de desaprovação."

22 P
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Faltam iniciativas focadas em 
mulheres nos processos seletivos.

"Sei que chamar de cota e discutir cota é 
polêmico, mas esse tipo de iniciativa de 
você sempre forçar ter mulheres como 
finalistas dos processos seletivos, 
conscientemente aumenta e dá mais 
chances da mulher chegar no cargos de 
lideranças."

25

Visão de que a liderança e o RH 
não compreendem e endereçem 

totalmente  o problema dos vieses 
incoscientes no recrutamento e 

crescimento de carreira das 
mulheres.

"Os vieses em seleções e os crescimentos 
na carreira precisam ser vistos como um 
problema para o RH e para os gestores. É 
importante que, principalmente as pessoas 
que tem o poder da decisão, entendam os 
vieses incoscientes e entendam que essa 
questão é estrutural."

 "Talvez falte diversidade nas equipes que 
estão fazendo a seleção das pessoas. Até 
chegar em mim os candidatos já passaram 
por várias pessoas. É um funil até chegar 
em mim, então se não tá chegando na 
pessoa que toma a decisão não adianta - o 
que está acontecendo na ponta, no 
começo do funil?"

26

Baixa confiança e insegurança 
impedindo que se candidate a 

processos seletivos. 

 "Já tinha sido reprovada no primeiro 
processo e fui fazer novamente muito pelo 
incentivo de um amigo, se não fosse ele eu 
não teria tentado de novo. E fui aprovada." 

"Eu tenho essa insegurança, daquela coisa 
das mulheres que não se candidatam. 
Acho que os homens são mais treinados a 
tomar esse tipo de risco."

23

Baixa confiança e insegurança 
impactando na performance nos 

processos seletivos.

"Eu me preparei muito para o processo 
seletivo e tinha muita confiança dos outros 
de que eu conseguiria. Percebi que, no dia, 
eu não estava confiante comigo mesma e 
isso me prejudicou." 

24

TS

TS

S

S I

Perder oportunidade de emprego 
por estar na "idade fértil", grávida 

ou ser mãe. 

"Eu já perdi oportunidades de trabalho por 
ser jovem e na idade de ser mãe."

 "Eu já sofri preconceito em entrevistas por 
ter filhos por acharam que eu não teria 
competência para exercer minhas 
atividades por ter filhos. Em algumas 
entrevistas começam a te questionar 
quantos filhos você tem e começam a 
simular situações de o que você faria caso 
eles passasem mal por exemplo. A empresa 
não percebe que isso, na verdade, é muito 
fácil de ser tratado quando se tem uma boa 
rede de apoio..."

27

Discriminação das empresas em 
contratar mulheres transexuais.

"Eu fui negada em lugares por ser trans. Foi 
bem chato, foi no escritório de uma grande 
empresa (...) o RH falou que era um 
ambiente muito tradicional."

28

Dificuldade das mulheres 50+ em 
encontrarem oportunidades em 

empresas.

"Já enfrentei grandes dificuldades 
relacionadas à idade para encontrar um 
emprego."

29

Dúvidas e inseguranças se 
mulheres com PcD serão bem 

acolhidas em novo ambiente de 
trabalho.

 "Eu cresci achando que as pessoas iam 
continuar fazendo piadas comigo. Quando 
eu chego em lugares novos fico 
preocupada se as pessoas vão me acolher 
e me aceitar. As coisas vem mudando e as 
pessoas tem me acolhido cada vez mais."

30

Mulheres jovens enfrentam 
dificuldades e resistências da 
equipe ao assumir cargos de 

gestão.

"Eu aceitei uma nova vaga há alguns dias e 
estou sentindo uma resistência enorme dos 
meus pares que estão há muitos anos em 
suas vagas. As pessoas não estão me 
dando espaço e sinto que eles me olham 
pensando "quem é essa menina aqui"."

 "Durante um programa de trainee fui 
coordenadora de vendas de uma equipe e 
eu, como mulher nova, tive muita 
dificuldade com o time. Eu liderava uma 
equipe de vários gerentes e a média de 
experiência deles era de 7 anos e eu era 
recém formada. Foi muito difícil no início."

31 P
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Se formar 
Buscar 
oportunidade

Se candidatar ou 
ser recrutada

Ser contratada 
e realizar onboarding
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 "Sofri em momentos de mais pressão e quando 
estava com muito trabalho. Ficava sentindo que 
estava somente focada no trabalho e não focando 
em outras coisas da vida." Mulheres LGBTQIA+ muitas vezes não se 

sentem confortáveis para assumir sua 
sexualidade no ambiente profissional.

 "Eu só abri sobre meu casamento quando a gente 
teve que se mudar por causa do trabalho, antes eu 
simplesmente não falava e não falar é ruim."

44

 "E na área que eu estava antes surgiu a 
oportunidade de ocupar a vaga do diretor, só que 
ele na época falava que mulher depois que 
engravida não serve pra trabalhar. Por eu estar 
grávida ele não quis que eu assumisse a posição. Eu 
perdi a posição por causa disso, mesmo eu sendo a 
mais indicada pra vaga."

Autosabotagem e falta de confiança em 
suas competências para assumir posições 

de maior responsabilidade. 

 "Quando me falaram que me queriam como 
gerente fiquei me questionando e autosaborando. O 
RH insistiu e falou que eu tinha competência e foi 
isso que me fez pensar que se a empresa acha que 
eu tenho competência, preciso olhar para isso." 

69 P

T32 S

Percepção de que mulheres no ambiente 
de trabalho não recebem tanta 
credibilidade quanto os homens.

 "Quando você é uma mulher jovem entre 
engenheiros homens, a primeira coisa que veêm é a 
sua imagem de mulher, jovem, menina. Então as 
pessoas em geral demoram um pouquinho pra dar 
credibilidade para o que você fala. Você tem que 
amadurecer pra se provar muito rápido. Essa força, 
esse aprendizado que tem que ser muito rápido pra 
vc conseguir se posicionar e isso é algo bem 
relevante e que está relacionado com o gênero."

"Já vivi situações em que homens que se reportam à 
mim tiveram melhor tratamento por parte da 
liderança do que eu, só por serem homens..." 

Vivência de Gaslightining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

violência emocional por meio de 
manipulação psicológica, que leva a 

mulher e todos ao seu redor acharem que 
ela enlouqueceu ou que é incapaz.

"Já ouvi clientes -sempre homens - dizendo para as 
mulheres da empresa "você é burra, você é idiota, 
você é louca, não entende o que eu tô falando". Mas 
nunca ouvi esses clientes tratando os homens da 
empresa assim..."

33

Vivência de Mansplaining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem explica algo obvio 
para uma mulher como se ela não fosse 

capaz de compreender.

"Comecei a perceber tratamentos diferentes comigo 
por eu ser mulher. Quando eu comecei a entender 
que as regras do jogo eram diferentes, minha 
confiança foi abalada. Sofria vários episódios de 
mansplaining (homens explicando algo óbvio para 
mim como se eu não entendesse)"

"Como mulher sinto que tenho que provar muitas 
coisas (...) e ainda ouvir explicações de assuntos que 
domino, como se eu fosse iniciante..." 

34

Vivência de Manterrupting  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 
quando uma mulher não consegue 

concluir sua fala porque é constantemen-
te interrompida pelos homens.

"Eu enfrentei várias dificuldades e sinto muito 
preconceito. A minha empresa possui a maioria dos 
cargos de gestão com homens a maioria dos 
gestores são homens. Sinto isso muito no olho, nas 
reunião. Por exemplo, eu puxo uma reunião, começo 
a falar e sou interrompida. "

"Uma vez eu estava apresentando um projeto que 
eu havia liderado. Um dos homens que estava na 
sala, interrompeu a minha apresentação e me pediu 
para buscar água para ele."

35
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Vivência de Bropriating  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem se apropria da ideia 
de uma mulher e leva o crédito por ela.

"Uma das coisas que partiu meu coração foi uma 
situação de num workshop com a alta liderança, a 
sala estava cheia de homens e haviam apenas 4 
mulheres na sala. Uma das mulheres era a 
especilista no assunto, liderou a organização do 
workshop e ninguém deixava ela falar. Quando ela 
falou algo ninguém prestou atenção e algum 
homem reformulou o que ela disse e todo mundo 
achou maravilhoso."

"Já vivi situações em que quando eu dava uma 
ideia eu era ignorada e um homem repetia a ideia e 
era parabenizado." 

"É um desafio ter voz e espaço em reuniões 
lideradas por homens. Muitas vezes as minhas 
ideias tiveram que ser repetidas por colegas do sexo 
masculino para serem de fato ouvidas."

"Você precisa ter um interlocutor, pra sua ideia 
funcionar. Era um interlocutor que levava a minha 
ideia, o meu pensamento. E essas pessoas vão levar 
o mérito, não de maldade, mas porque elas estão 
envolvidas nisso."

36

Vivência de situações racistas em 
ambientes de trabalho. 

"Tem o racismo tem de qualquer forma... Já vivi 
situações que eu chegava numa reunião, me 
apresentava como gestora e a pessoa me olhava 
surpresa, provavelmente por causa da minha cor."

 "Tem a questão do colorismo. Para as pessoas eu 
nunca sou preta, eu sou morena, eu sou a morena 
"bonita"."

37

Vivência de piadas homofóbicas nos 
ambientes de trabalho. 

"Faziam piadas machistas e homofóbicas, de como 
você se veste, se o cabelo está arrumado." 

"Quando alguém acabava sabendo da minha 
sexualidade as frases como: “Você nem parece”, “o 
que seu pai diz”, “o que sua família pensa”, sempre 
são assuntos na mesa do café. Vivenciei algumas 
situações desagradáveis como: Superior imediato 
que faz comentários sobre outras mulheres, me 
sinto sexualizada e sinto falta de cordialidade em 
algumas pessoas."

38

Vivência de piadas machistas nos 
ambientes de trabalho. 

"Tive algumas experiências machistas em uma 
empresa, era bastante tóxico e exatamente esse foi 
um dos motivos que eu sai antes do que eu queria, 
ouvia coisas do tipo "Amanhã vou ver se venho de 
saia curta também para ver se a TI resolve minhas 
coisas mais rápido"."

"Eu sofro comentários frequentes objetificando a 
mulher, como "olha só quem eu trouxe pra 
embelezar a nossa reunião"

"Uma vez eu e uma outra trainee estávamos em 
uma reunião com um gerente e ele ligou para um 
colega na nossa frente e falou "Estou com uma loira 
e uma morena aqui na minha sala, qual você quer? 
Minha colega pediu demissão depois desse fato e eu 
passei a ficar dentro do carro com algumas colegas 
todos os dias no horário de almoço dado o 
ambiente tóxico." 

39
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Ambiente com pouca diversidade afeta a 
confiança, senso de pertencimento e de 

potencial de minorias.

 "É aquela frase não vale ser racista tem que ser 
antirracista. Na minha experiência na empresa não 
vi e não senti nada que ativamente me impedisse 
para chegar lá mas também nenhuma boa prática 
para chegar lá e, ao ver o organograma me assusto, 
pois há muitos homens brancos e pouca 
diversidade." 

"Faltam mais mulheres em cargos de liderança e 
faltam muito mais negras."

 "Desde que entrei na minha empresa - há cerca de 5 
anos - eu conto nos dedos as mulheres com quem 
eu já trabalhei. Hoje eu já tive 8 reuniões e eu sou 
praticamente a única ou uma das únicas mulheres 
em todas elas."

45

Liderança tóxica e agressiva gera 
sensação e ambiente de medo para as 

colaboradoras. 

 "O diretor era grosso, eu o escutava gritando, 
aquela tensão, aquele ambiente pesado, eu não 
podia ir ao banheiro, porque a telefonista que 
atenderia no meu lugar tinha medo de ter que 
transferir pra ele."

46

Mulheres, muitas vezes, não se sentem 
incluídas ou confortáveis para participa-

rem de momentos fora do horário de 
trabalho. 

 "Se a mulher for jogar videogame com os amigos 
do trabalho, por exemplo, vai ser mal vista e ficar 
falada." 

"Tem um outro aspecto que é complicado que 
muitas coisas acontecem, muitas decisões, 
aproximações, no futebol, na cerveja do happy 
hour. E como sempre trabalhei com homens, é mais 
difícil."

47

Experiências negativas com colegas e 
clientes de regiões específicas e/ou 

internacionais de países nos quais não há 
valorização da mulher.

"Fui morar um ano em um país no exterior pela 
empresa e lá era uma cultura totalmente diferente, 
não há valorização de mulher. (...)  Também já tive 
que viajar para a países que não pude ir, pois as 
mulheres que trabalham não são bem vistas lá."

 "No meu trabalho não pude atender uma regional 
específica pois eles preferiam homens, não 
aceitavam mulheres."

48

Rotina de trabalho pesada impacta nas 
outras esferas da vida da mulher gerando 

pressão e sentimento de culpa.
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Vivência de assédio nos ambientes de 
trabalho.

"Fiquei alguns anos em uma empresa e passei por 
diversas situações que não me agradaram. Um dos 
motivos que me fizeram sair foi um assédio que uma 
pessoa trabalhava lá."

 "Trabalho com atendimento ao cliente e já sofri 
assédio pelo chat... sendo que lá somente aparece 
uma foto minha bem pequena.."

40

Empresas, muitas vezes, falham em dar 
respostas efetivas à situações de assédio. 

"Em uma empresa, eu ouvia falar muito de 
diversidade mas era puro "blabla", sentia falta da 
empresa se responsabilizar em casos de assédio. Já 
tentei denunciar duas vezes, da primeira chegou até 
um Diretor que riu e falou que era brincadeira, da 
segunda chegou até o comitê de diversidade e não 
deu em nada. Bom, se não for para botar quem 
assediou para fora e se ninguém ficar sabendo, todo 
mundo vai achar que assédio não existe. Isso 
inclusive desencoraja as mulheres a ficarem na 
empresa.”

"Sinto que as pessoas responsáveis por tomar as 
decisões nesses casos são omissas. Já ouvi de casos 
de assédio que foram tratados com descaso. Em um 
dos casos de assédio o responsável do RH disse: 
‘Você é uma mulher bonita, então essas coisas 
acontecem mesmo’. Causa tristeza ver que os 
problemas estão de baixo dos nossos narizes e 
ignoramos eles."

41

Existência de pressão social em relação à 
aparência da mulher no ambiente de 

trabalho.

 "A questão da beleza, do parâmetro de beleza. 
A mulher tem que estar com o cabelo bem feito 
sempre, maquiada, unhas feitas. Quando você 
é homem você tem uma liberdade maior de 
vestimento. Como mulher você tem que se 
fantasiar mais, e conforme o cargo vai subindo 
mais aumenta essa pressão." 

"Tem uma mulher executiva na minha empresa 
que é um exemplo de estar bem vestida, a 
aparencia dela e a postura que ela tem dá 
confiança suficiente para os homens darem 
espaço pra ela. Se ela tivesse sentada de moletom 
(como eles todos fazem) ela não seria respeitada, 
a indústria ainda é muito machista."

42

Pressão em relação à estética de 
mulheres negras em ambientes de 

trabalho. 

 "Eu já ouvi pedidos de gestores para eu alisar o 
cabelo devido ao ambiente de trabalho. A pressão 
estética é muito grande. O meu processo de 
transição capilar foi essencial. No início eu ia de 
cabelo preso para as reuniões e uma amiga falou 
que eu deveria soltar e dar exemplos. As pessoas 
ficavam muito surpresas de eu usar meu cabelo 
natural."

43

T

TS P

TS P

TI

P

Sensação de que a maior parte das 
tarefas domésticas, tarefas relacionadas à 

cuidado de pessoas e, de forma geral, a 
carga mental fica mais com as mulheres.

 "Uma coisa que eu conversei com meu parceiro 
recentemente, é sobre a carga mental que fica na 
mulher, é infinitamente maior. Eu durmo pensando 
na louça que não ficou lavada, eu acordo 
preocupada com o que eu preciso adiantar para o 
almoço. E não vejo isso no meu parceiro. Eu não sei 
se é uma questão de gênero ou de educação."

"Moro com meu parceiro e, para ser sincera, sinto 
que fica tudo comigo. Quem precisa fazer a lista do 
que comprar sou eu, eu que ponho e tiro a roupa 
para lavar, etc."

 "Tem uma coisa que é a carga mental, por mais que 
a execução seja meio a meio, as preocupações de se 
vai pro médico, tomar vacina, quando come ou 
dorme, essas decisões em relação ao bebê são 
comigo. Talvez por a gente ter a licença 
maternidade e estabelecer isso desde o começo, 
acaba ficando com a mãe. É uma carga "invisível", 
mas essa sobrecarga mental é o que mais pesa 
dentre as tarefas domésticas aqui de casa."

50

Maior complexidade de conciliar trabalho 
e tarefas domésticas no cenário de home 

office na pandemia do COVID-19.

 "Eu to sentindo hoje, por causa da pandemia, 
algumas coisas que estão ficando mais fortes. Por 
exemplo, os calls no zoom ou no hangouts com as 
pessoas da equipe ou a diretoria mesmo. A gente vê 
muito mais as crianças chorando ou gritando nos 
vídeos das mulheres do que dos homens. Os 
homens ficam fechados nas salas."

 "Minha relação com as tarefas de casa mudou com 
o contexto da pandemia. Antes a gente tinha uma 
ajudante que ajudava todos os dias e o que eu fazia 
era o básico, como cozinhar final de semana. Hoje 
mudou muito, é tudo 100% eu e o meu parceiro."

51

Sentimento de que há uma maior 
cobrança da sociedade para com a 

mulher na maternidade, ao contrário da 
paternidade.

"Acho que maternidade é um desafio muito grande 
em relação ao formato como as empresas lidam 
com isso e em relação ao que é esperado da mulher 
na maternidade. Muitas das mães com quem eu já 
conversei falam de uma cobrança da sociedade 
sobre como devem ser mães e eu acho que muitos 
homens não se sentem tão cobrados. É um passo 
que deve ser olhado com muito carinho na carreira."

"Eu acho que não existe uma compreensão do papel 
da mulher como mãe, da importância desse papel 
na sociedade em geral. E isso acaba não se 
refletindo nas organizações e nos formatos de 
trabalho também. Por mais que uma mulher que é 
mãe consiga ter a mesma produtividade que uma 
mulher que não é mãe ou que um homem (seja ele 
pai ou não) isso vai ser mais sacrificante pra ela. Ela 
vai somar isso na vida que ela já tinha e isso vai 
ficar mais cansativo. Eu sinto falta de modelos de 
organizações e modelos de trabalho que acolham a 
importância do papel da mãe, pra que ela consiga 
de fato exercer a maternidade."

52

Necessidade de maior esforço de pessoas 
com PcD para realização de algumas 

atividades.

"Quando você é PcD você tem que se esforçar o 
dobro para fazer algo, se torna um desafio fazer 
algo que uma pessoa que não é PcD faz com 
facilidade."

53

Percepção de resistência e preconceito de 
homens em relação à gestoras que são 

mulheres. 

 "Um dos meus maiores desafios foi quando assumi 
um cargo de liderança em uma área que ainda 
nunca tinnha tido uma mulher como gestora e 
ainda era área muito desorganizada. Eu era muito 
desafiada porque as pessoas não acreditavam 
muito na minha competência."
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Executar atividades do dia a dia Ser reconhecida ou 
promovida

Se movimentar, desligar ou 
tirar licença

Participar de avaliação 
de desempenho

Se desenvolver 
profissionalmente 

Não existência de uma cultura em que a 
mulher se sinta incluída e segura pra 

crescer, se desnvolver e ficar na empresa.

"Eu fui trainee em uma empresa com um ambiente 
masculino de extremo assédios. Eu e uma colega 
enfrentamos uma situação de assédio com um 
gerente e ela pediu demissão logo depois. Quando 
eu iria ser efetivada eu abri mão porque não queria 
estar ali. Então fui procurar uma empresa que 
tivesse de acordo com os meus valores. Na minha 
empresa hoje, me sinto confortável e segura."

 "No meu primeiro emprego eu tinha dois chefes 
homens e era um ambiente bastante tóxico e esse 
foi exatamente um dos motivos que eu sai antes do 
que eu queria.."

55

Existência de poucas mulheres na 
liderança cria a impressão de que existe 
um limite de crescimento e dificulta com 

que as mulheres da empresa se 
identifiquem e se enxergem como líderes.

"A questão da diversidade era muito escancarada 
na empresa, se você olhasse o organograma, 
passou de analista plena não tinham mais 
mulheres."

"Eu olhava e falava "caramba, uma mulher chefe", 
ela foi a primeira e única mulher que eu olhei e falei 
"quero ser igual ela". Foi a primeira vez que percebi 
o preconceito que mulheres tem em alta liderança."

 "A empresa é bastante diversa eu diria, mas a 
camada de diretoria não. A gente tem 3 mulheres na 
diretoria (RH, jurídico e eu). Então eu acho que as 
coisas vão melhorar, mas que estão muito no 
comecinho."

"Eu acho que a gente precisa mais role models em 
posições de liderança pra poder se inspirar. Então 
por exemplo, número de conselheiras nos boards 
das empresas são poucas. CEOs mulheres, agora 
começaram a colocar na capa das revistas que é 
uma coisa tão boba mas faz a diferença. Pra você 
se inspirar e falar "se ela tá lá eu posso também". "

"Apesar das empresas pelas quais já passei terem 
metas e vários programas para equidade de gênero, 
os níveis de liderança executiva eram 90% de 
homens..."

56

Baixa representatividade de pessoas PcD 
em cargos de liderança nas empresas.

"Sinto falta de pessoas PcDs em cargos mais altos. 
Eu nunca vi um coordenador, gerente ou diretor 
PcD. Sinto falta e parece algo muito distante para 
mim."

57

Alocação em projetos desafiadores ainda 
estar vinculada à questões de 

proximidade com chefes e presenças em 
eventos fora do horário de trabalho, 

prejudicando as mulheres.

"Lembro que eu já consegui um projeto fantástico 
pq eu fui num Happy Hour em um bar e fui 
conversar com o CFO e ele me "deu" um projeto. No 
dia seguinte já estava tudo decidido que eu iria 
liderar o projeto. Então, isso das mulheres não 
estarem no futebol, no bar (...) elas estarão cada vez 
mais distantes."

59

Não contabilização de atividades em 
ações paralelas na empresa (Ex: grupos 

de diversidade) para avaliações e 
crescimento de carreira.

 "Eu tenho algumas questões pelo fato que eu não 
sou avaliada nas minhas atuações em atividades 
extras da empresas (Ex: atuação nos comitês de 
diversidade), os resultados e impacto que tiver lá 
não influenciarão nas minhas avaliações e 
crescimento."

60

Sentimento de aumento de competivida-
de entre as mulheres ao longo que vão 

subindo na carreira.

"Tinha uma colega que era muito minha amiga e do 
momento que ela foi promovida e virou minha chefe 
ela se transformou e ela fez tudo contrário do que 
sempre fez, complicava minha vida para ela se 
validar de alguma forma. A partir da forma que ela 
me tratou, eu achava que era muito mais difícil 
trabalhar com mulheres". 

 "Sinto que as mulheres competem muito uma com 
as outras. O discurso na prática é muito lindo, 
quando você vai subindo na carreira, a visão que eu 
tenho é de que as mulheres tentam se parecer com 
os homens e tendem a excluir outras mulheres." 

 "As mulheres estão pouco acostumadas em estar 
em lugares de destaque parece que é como se 
tivesse uma "cota" e elas tivessem que concorrer por 
aquele espaço. Parece que você não pode estar 
numa posição de contribuição com outra mulher, 
parece que tem que disputar."
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Sentimento de que a cobrança e os 
feedbacks são diferenciados para as 
mulheres e os homens, sendo que a 
mulher é comumente exigida para 

apresentar características mais 
masculinas, como ser mais dura e firme.

"Quando eu liderava uma equipe, uma das críticas 
que eu recebia constantemente era que eu não 
estava sendo dura suficiente com a equipe (...) eu 
acabei pedindo demissão e expliquei para minha 
liderança que eles estavam pedindo que eu fosse 
algo que eu não era.Sentia que a cobrança era 
veladamente diferente para mim pois eu era mulher, 
senti que não cobravam isso dos homens."

"Como líder, já recebi feedbacks como ‘o que o jeito 
que você fala incomoda’ , ‘você não pode fazer essa 
cara’ e eu nunca vi nenhum homem isso falar com 
nenhum homem..."

61

Existência de maior dificuldade da mulher 
em pedir e negociar aumento e 

oportunidades. 

"Tenho a dificuldade clássica da mulher de brigar 
pelo que é meu, de pedir aumento e expatriação. 
Por exemplo, quando eu estava elegível para uma 
promoção meu mentor brigou mais por mim do que 
eu mesma." 

 "Sempre tive receio de chegar e pedir aumento. Mas 
aprendi que você tem que valorizar seu passe. 
Vergonha não é pedir aumento, vergonha é estar no 
seu cargo, exercendo funções além dele e não pedir 
aumento." 

"Na minha entrada na empresa eu não negociei 
salário e isso é um arrependimento meu. Depois que 
entrei vi que tinha margem e que haviam pessoas 
que entregavam menos do que eu ganhando o 
dobro. Demorei para pedir meu aumento 
justamente por achar que não estava entregando 
suficiente e eu estava entregando muito bem. Hoje 
eu ganho o que eu acho que deveria ser meu salário 
de entrada e isso ainda me incomoda."
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Pouca valorização do estilo de liderança 
feminino e menor reconhecimento das 

mulheres.

 "Já ouvi coisas do tipo ‘A fulana é muito emotiva, 
ela não serve para cargos de gestão’, ‘Ela não vai 
conseguir dar conta de um time só de homens’... E 
eu fico me perguntando o porquê disso? Não 
podemos ser boas gestoras e ser emotivas? Não 
podemos gerir times só de homens? Sinto que falta 
as pessoas abrirem a mente, olhar para as mulheres 
mais com empatia."

64

Falta de clareza nos requisitos para saltar 
para o próximo nível e promoção ainda 

estar vinculada à questões de 
proximidade com chefe e presenças em 
eventos fora do escritório abre margem 

para mulheres serem desfavorecidas.

"Eu ainda vejo que, às vezes, a promoção está 
ligada ao fato da pessoa ser amiga do chefe e ir no 
jogo de futebol com o chefe. Uma vez, a minha 
empresa deu ingresso de um jogo de futebol 
somente para os homens, eu não fui convidada 
mesmo eu sendo fanática por futebol. O curioso é 
que mesmo se eu fosse convidada não sei se eu me 
sentiria confortável para ir. As mulheres estão cada 
vez mais distantes se elas não vão nesses eventos."

"Hoje para ser sincera eu não sei o que me impede 
do próximo passo. Teoricamente todos os requisitos 
eu cumpro. Não sei se é uma questão de gênero."

 "É necessária a construção de uma cultura em que 
a mulher se sinta empoderada e segura pra crescer 
com politica de promoções claras, não só baseada 
em resultados e horas trabalhadas.”

65

Sentimento de que a promoção de 
mulheres é mais lenta em comparação 

com promoção de homens.

"Apesar de eu já ter exercido diversas posições 
sênior dentro da empresa nunca me consideram 
pronta para um cargo de diretoria." 

 "Eu represento ótimos resultados, tomo conta de 
uma regional grande e representativa e as pessoas 
tem dúvida se vão me promover ou não. 
Promoveram meu colega que é par e isso eu não 
entendo direito. Quando eu falei para meus gestores 
que o meu resultado tava ótimo ninguém ouviu, 
quando procuraram meus mentores ai sim eles 
foram entender. Parece que alguém tem que validar 
o que você está falando."

66

Sensação de que as mulheres ficam 
estacionadas no "meio da carreira", nos 

primeiros cargos de gestão.

“A gente tem o problema que as mulheres tão 
paradas no meio, as empresas tem que dar espaço 
para as mulheres crescerem, conduzir programas 
específicos de desenvolvimento focado e 
especializado para as mulheres e criar um ambiente 
confortável para que elas se sintam seguras e sejam 
quem são." 

67

Visão da empresa e de profissionais de 
que a gravidez impossibilita ou prejudica 

a mulher de assumir posições maiores.
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Medo em relação à gravidez pelas 
limitações físicas de mulheres PcD.

"Eu sempre falei que queria ter dois filhos. Mas eu 
tenho muito medo disso pois eu seria uma pessoa 
PcD grávida. Eu penso como vou pegar um onibus 
gravida? Como vou conseguir viver no dia a dia, 
vou conseguir andar normalmente? Eu sei que já 
tenho minhas limitações e eu vou ter que superá-las 
para cuidar de uma criança." 

74

Muitas vezes não há modelos flexíveis de 
trabalho que condizem e contribuam com 

a realidade de profissionais mães.

 "Uma vez precisei viajar em um domingo à 
trabalho. Quando retornei, fui pedir para um líder 
para que eu pudesse tirar um dia livre para 
compensar e ficar com meu filho. Senti preconceito 
e nenhuma empatia na resposta dele." 

 "Precisa ter uma parceria maior entre as empresas e 
as funcionárias. Flexibilizar os horários. Essa 
questão do home office pode ser uma grande 
oportunidade de contratar mães. Pensando mais 
nas pessoas as empresas vão lucrar mais.”

"Em certo momento dedici empreender para ter 
horário flexível e conseguir estar com o meu filho."

75

Sentimento que a licença paternidade é 
muito curta e que o papel do homem 

como pai deveria ser rediscutido.

 "Uma das coisas que eu particularmente sempre 
venho discutindo em um nível mais alto é a questão 
da paternidade e maternidade serem algo 
igualitário, que é um sonho grande e um pouco 
distante."

"Precisamos parar de falar que a mulher é 
responsável pelos filhos, precisamos de parar de 
falar de licença maternidade ou paternidade e sim 
falar de licença parental." 

 "Passa por você ter ambientes mais igualitários 
dentro de casa. Acho que tem que incentivar o 
homem a tirar licença paternidade, botar em pé de 
igualdade e forçar o cara a não estar lá, acho que 
isso a instituição tem um papel a fazer sim."
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 "Sofri em momentos de mais pressão e quando 
estava com muito trabalho. Ficava sentindo que 
estava somente focada no trabalho e não focando 
em outras coisas da vida." 
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Se formar Buscar 
oportunidade

Se candidatar ou 
ser recrutada

Ser contratada 
e realizar onboarding Executar  trabalho do dia a dia

Ser reconhecida ou 
promovida

Se movimentar, desligar ou 
tirar licença

Participar de avaliação 
de desempenho

Faltam iniciativas focadas em 
mulheres nos processos seletivos.

"Sei que chamar de cota e discutir cota é 
polêmico, mas esse tipo de iniciativa de 
você sempre forçar ter mulheres como 
finalistas dos processos seletivos, 
conscientemente aumenta e dá mais 
chances da mulher chegar no cargos de 
lideranças."

25

Visão de que a liderança e o RH 
não compreendem e endereçem 

totalmente  o problema dos vieses 
incoscientes no recrutamento e 

crescimento de carreira das 
mulheres.

"Os vieses em seleções e os crescimentos 
na carreira precisam ser vistos como um 
problema para o RH e para os gestores. É 
importante que, principalmente as pessoas 
que tem o poder da decisão, entendam os 
vieses incoscientes e entendam que essa 
questão é estrutural."

 "Talvez falte diversidade nas equipes que 
estão fazendo a seleção das pessoas. Até 
chegar em mim os candidatos já passaram 
por várias pessoas. É um funil até chegar 
em mim, então se não tá chegando na 
pessoa que toma a decisão não adianta - o 
que está acontecendo na ponta, no 
começo do funil?"

26

Baixa confiança e insegurança 
impedindo que se candidate a 

processos seletivos. 

 "Já tinha sido reprovada no primeiro 
processo e fui fazer novamente muito pelo 
incentivo de um amigo, se não fosse ele eu 
não teria tentado de novo. E fui aprovada." 

"Eu tenho essa insegurança, daquela coisa 
das mulheres que não se candidatam. 
Acho que os homens são mais treinados a 
tomar esse tipo de risco."

23

Baixa confiança e insegurança 
impactando na performance nos 

processos seletivos.

"Eu me preparei muito para o processo 
seletivo e tinha muita confiança dos outros 
de que eu conseguiria. Percebi que, no dia, 
eu não estava confiante comigo mesma e 
isso me prejudicou." 

24

Necessidade de trabalhar 
prejudica preparação para 

processos seletivos disputados.

"Em certo momento, eu tive que abrir mão 
e adiar o meu sonho de trabalhar em um 
ramo específico e disputado e fui trabalhar 
numa outra empresa para juntar dinheiro."

19

Percepção de que há menos 
oportunidades para as mulheres 
negras e periféricas no mercado 

de trabalho.

"O fato de ser negra e da periferia sempre 
foi sinal de subemprego... Quando me 
tornei mãe a situação foi agravada, o que 
também acontece com diversas mulheres."

20

Inseguranças de mulheres PcD em 
relação à acessibilidade do 

ambiente da empresa.

"Quando você é PcD, você fica pensando 
quais trabalhos eu posso fazer e onde 
posso trabalhar? No meu caso as escadas 
precisam ter corrimão, se o chão foi mt 
quebrado é dificil, pegar transporte público 
é uma barreira. Você fica ansioso sem 
saber ao certo o que consegue fazer." 

21

Julgamento e desaprovação de 
família e amigos sobre escolha da 

mulher de empreender.

"Foi quando eu decidi sair do mercado 
tradicional para empreender que quase 
todo mundo ao meu redor me olhou com 
um olhar de desaprovação."

22

Se desenvolver 
profissionalmente 

Citação

Gestora de topo

Gestora intermediária

Gestora de primeiro nível

Sem cargo de gestão

Mãe
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PcD
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50+
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Questões estruturais
(políticas e práticas empresariais)
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Perder oportunidade de emprego 
por estar na "idade fértil", grávida 

ou ser mãe. 

"Eu já perdi oportunidades de trabalho por 
ser jovem e na idade de ser mãe."

 "Eu já sofri preconceito em entrevistas por 
ter filhos por acharam que eu não teria 
competência para exercer minhas 
atividades por ter filhos. Em algumas 
entrevistas começam a te questionar 
quantos filhos você tem e começam a 
simular situações de o que você faria caso 
eles passasem mal por exemplo. A empresa 
não percebe que isso, na verdade, é muito 
fácil de ser tratado quando se tem uma boa 
rede de apoio..."

27

Discriminação das empresas em 
contratar mulheres transexuais.

"Eu fui negada em lugares por ser trans. Foi 
bem chato, foi no escritório de uma grande 
empresa (...) o RH falou que era um 
ambiente muito tradicional."

28

Dificuldade das mulheres 50+ em 
encontrarem oportunidades em 

empresas.

"Já enfrentei grandes dificuldades 
relacionadas à idade para encontrar um 
emprego."

29

Dúvidas e inseguranças se 
mulheres com PcD serão bem 

acolhidas em novo ambiente de 
trabalho.

 "Eu cresci achando que as pessoas iam 
continuar fazendo piadas comigo. Quando 
eu chego em lugares novos fico 
preocupada se as pessoas vão me acolher 
e me aceitar. As coisas vem mudando e as 
pessoas tem me acolhido cada vez mais."

30

Mulheres jovens enfrentam 
dificuldades e resistências da 
equipe ao assumir cargos de 

gestão.

"Eu aceitei uma nova vaga há alguns dias e 
estou sentindo uma resistência enorme dos 
meus pares que estão há muitos anos em 
suas vagas. As pessoas não estão me 
dando espaço e sinto que eles me olham 
pensando "quem é essa menina aqui"."

 "Durante um programa de trainee fui 
coordenadora de vendas de uma equipe e 
eu, como mulher nova, tive muita 
dificuldade com o time. Eu liderava uma 
equipe de vários gerentes e a média de 
experiência deles era de 7 anos e eu era 
recém formada. Foi muito difícil no início."

31

Percepção de que mulheres no ambiente 
de trabalho não recebem tanta 
credibilidade quanto os homens.

 "Quando você é uma mulher jovem entre 
engenheiros homens, a primeira coisa que veêm é a 
sua imagem de mulher, jovem, menina. Então as 
pessoas em geral demoram um pouquinho pra dar 
credibilidade para o que você fala. Você tem que 
amadurecer pra se provar muito rápido. Essa força, 
esse aprendizado que tem que ser muito rápido pra 
vc conseguir se posicionar e isso é algo bem 
relevante e que está relacionado com o gênero."

"Já vivi situações em que homens que se reportam à 
mim tiveram melhor tratamento por parte da 
liderança do que eu, só por serem homens..." 

32

Vivência de Gaslightining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

violência emocional por meio de 
manipulação psicológica, que leva a 

mulher e todos ao seu redor acharem que 
ela enlouqueceu ou que é incapaz.

"Já ouvi clientes -sempre homens - dizendo para as 
mulheres da empresa "você é burra, você é idiota, 
você é louca, não entende o que eu tô falando". Mas 
nunca ouvi esses clientes tratando os homens da 
empresa assim..."

33

Vivência de Mansplaining  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem explica algo obvio 
para uma mulher como se ela não fosse 

capaz de compreender.

"Comecei a perceber tratamentos diferentes comigo 
por eu ser mulher. Quando eu comecei a entender 
que as regras do jogo eram diferentes, minha 
confiança foi abalada. Sofria vários episódios de 
mansplaining (homens explicando algo óbvio para 
mim como se eu não entendesse)"

"Como mulher sinto que tenho que provar muitas 
coisas (...) e ainda ouvir explicações de assuntos que 
domino, como se eu fosse iniciante..." 

34

Vivência de Manterrupting  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 
quando uma mulher não consegue 

concluir sua fala porque é 
constantemente interrompida pelos 

homens.

"Eu enfrentei várias dificuldades e sinto muito 
preconceito. A minha empresa possui a maioria dos 
cargos de gestão com homens a maioria dos 
gestores são homens. Sinto isso muito no olho, nas 
reunião. Por exemplo, eu puxo uma reunião, começo 
a falar e sou interrompida. "

"Uma vez eu estava apresentando um projeto que 
eu havia liderado. Um dos homens que estava na 
sala, interrompeu a minha apresentação e me pediu 
para buscar água para ele."
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Vivência de Bropriating  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 

quando um homem se apropria da ideia 
de uma mulher e leva o crédito por ela.

"Uma das coisas que partiu meu coração foi uma 
situação de num workshop com a alta liderança, a 
sala estava cheia de homens e haviam apenas 4 
mulheres na sala. Uma das mulheres era a 
especilista no assunto, liderou a organização do 
workshop e ninguém deixava ela falar. Quando ela 
falou algo ninguém prestou atenção e algum 
homem reformulou o que ela disse e todo mundo 
achou maravilhoso."

"Já vivi situações em que quando eu dava uma 
ideia eu era ignorada e um homem repetia a ideia e 
era parabenizado." 

"É um desafio ter voz e espaço em reuniões 
lideradas por homens. Muitas vezes as minhas 
ideias tiveram que ser repetidas por colegas do sexo 
masculino para serem de fato ouvidas."

"Você precisa ter um interlocutor, pra sua ideia 
funcionar. Era um interlocutor que levava a minha 
ideia, o meu pensamento. E essas pessoas vão levar 
o mérito, não de maldade, mas porque elas estão 
envolvidas nisso."
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Vivência de situações racistas em 
ambientes de trabalho. 

"Tem o racismo tem de qualquer forma... Já vivi 
situações que eu chegava numa reunião, me 
apresentava como gestora e a pessoa me olhava 
surpresa, provavelmente por causa da minha cor."

 "Tem a questão do colorismo. Para as pessoas eu 
nunca sou preta, eu sou morena, eu sou a morena 
"bonita”.”

37

Vivência de piadas homofóbicas nos 
ambientes de trabalho. 

"Faziam piadas machistas e homofóbicas, de como 
você se veste, se o cabelo está arrumado." 

"Quando alguém acabava sabendo da minha 
sexualidade as frases como: “Você nem parece”, “o 
que seu pai diz”, “o que sua família pensa”, sempre 
são assuntos na mesa do café. Vivenciei algumas 
situações desagradáveis como: Superior imediato 
que faz comentários sobre outras mulheres, me 
sinto sexualizada e sinto falta de cordialidade em 
algumas pessoas."

38

Vivência de piadas machistas nos 
ambientes de trabalho. 

"Tive algumas experiências machistas em uma 
empresa, era bastante tóxico e exatamente esse foi 
um dos motivos que eu sai antes do que eu queria, 
ouvia coisas do tipo "Amanhã vou ver se venho de 
saia curta também para ver se a TI resolve minhas 
coisas mais rápido"."

"Eu sofro comentários frequentes objetificando a 
mulher, como "olha só quem eu trouxe pra 
embelezar a nossa reunião"

"Uma vez eu e uma outra trainee estávamos em 
uma reunião com um gerente e ele ligou para um 
colega na nossa frente e falou "Estou com uma loira 
e uma morena aqui na minha sala, qual você quer? 
Minha colega pediu demissão depois desse fato e eu 
passei a ficar dentro do carro com algumas colegas 
todos os dias no horário de almoço dado o 
ambiente tóxico." 
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Vivência de assédio nos ambientes de 
trabalho.

"Fiquei alguns anos em uma empresa e passei por 
diversas situações que não me agradaram. Um dos 
motivos que me fizeram sair foi um assédio que uma 
pessoa trabalhava lá."

 "Trabalho com atendimento ao cliente e já sofri 
assédio pelo chat... sendo que lá somente aparece 
uma foto minha bem pequena.."
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Empresas, muitas vezes, falham em dar 
respostas efetivas à situações de assédio. 

"Em uma empresa, eu ouvia falar muito de 
diversidade mas era puro "blabla", sentia falta da 
empresa se responsabilizar em casos de assédio. Já 
tentei denunciar duas vezes, da primeira chegou até 
um Diretor que riu e falou que era brincadeira, da 
segunda chegou até o comitê de diversidade e não 
deu em nada. Bom, se não for para botar quem 
assediou para fora e se ninguém ficar sabendo, todo 
mundo vai achar que assédio não existe. Isso 
inclusive desencoraja as mulheres a ficarem na 
empresa.”

"Sinto que as pessoas responsáveis por tomar as 
decisões nesses casos são omissas. Já ouvi de casos 
de assédio que foram tratados com descaso. Em um 
dos casos de assédio o responsável do RH disse: 
‘Você é uma mulher bonita, então essas coisas 
acontecem mesmo’. Causa tristeza ver que os 
problemas estão de baixo dos nossos narizes e 
ignoramos eles."
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Existência de pressão social em relação à 
aparência da mulher no ambiente de 

trabalho.

 "A questão da beleza, do parâmetro de beleza. 
A mulher tem que estar com o cabelo bem feito 
sempre, maquilada, unhas feitas. Quando você 
é homem você tem uma liberdade maior de 
vestimento. Como mulher você tem que se 
fantasiar mais, e conforme o cargo vai subindo 
mais aumenta essa pressão." 

"Tem uma mulher executiva na minha empresa 
que é um exemplo de estar bem vestida, a 
aparencia dela e a postura que ela tem dá 
confiança suficiente para os homens darem 
espaço pra ela. Se ela tivesse sentada de moletom 
(como eles todos fazem) ela não seria respeitada, 
a indústria ainda é muito machista."
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Pressão em relação à estética de 
mulheres negras em ambientes de 

trabalho. 

 "Eu já ouvi pedidos de gestores para eu alisar o 
cabelo devido ao ambiente de trabalho. A pressão 
estética é muito grande. O meu processo de 
transição capilar foi essencial. No início eu ia de 
cabelo preso para as reuniões e uma amiga falou 
que eu deveria soltar e dar exemplos. As pessoas 
ficavam muito surpresas de eu usar meu cabelo 
natural."
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Mulheres LGBTQIA+ muitas vezes não se 
sentem confortáveis para assumir sua 
sexualidade no ambiente profissional.

 "Eu só abri sobre meu casamento quando a gente 
teve que se mudar por causa do trabalho, antes eu 
simplesmente não falava e não falar é ruim."
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Sentimento de que a cobrança e os 
feedbacks são diferenciados para as 
mulheres e os homens, sendo que a 
mulher é comumente exigida para 

apresentar características mais 
masculinas, como ser mais dura e firme.

"Quando eu liderava uma equipe, uma das críticas 
que eu recebia constantemente era que eu não 
estava sendo dura suficiente com a equipe (...) eu 
acabei pedindo demissão e expliquei para minha 
liderança que eles estavam pedindo que eu fosse 
algo que eu não era.Sentia que a cobrança era 
veladamente diferente para mim pois eu era mulher, 
senti que não cobravam isso dos homens."

"Como líder, já recebi feedbacks como ‘o que o jeito 
que você fala incomoda’, ‘você não pode fazer essa 
cara’ e eu nunca vi nenhum homem isso falar com 
nenhum homem..."
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Existência de maior dificuldade da mulher 
em pedir e negociar aumento e 

oportunidades. 

"Tenho a dificuldade clássica da mulher de brigar 
pelo que é meu, de pedir aumento e expatriação. 
Por exemplo, quando eu estava elegível para uma 
promoção meu mentor brigou mais por mim do que 
eu mesma." 

 "Sempre tive receio de chegar e pedir aumento. Mas 
aprendi que você tem que valorizar seu passe. 
Vergonha não é pedir aumento, vergonha é estar no 
seu cargo, exercendo funções além dele e não pedir 
aumento." 

"Na minha entrada na empresa eu não negociei 
salário e isso é um arrependimento meu. Depois que 
entrei vi que tinha margem e que haviam pessoas 
que entregavam menos do que eu ganhando o 
dobro. Demorei para pedir meu aumento 
justamente por achar que não estava entregando 
suficiente e eu estava entregando muito bem. Hoje 
eu ganho o que eu acho que deveria ser meu salário 
de entrada e isso ainda me incomoda."
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Medo em relação à gravidez pelas 
limitações físicas de mulheres PcD.

"Eu sempre falei que queria ter dois filhos. Mas eu 
tenho muito medo disso pois eu seria uma pessoa 
PcD grávida. Eu penso como vou pegar um onibus 
gravida? Como vou conseguir viver no dia a dia, 
vou conseguir andar normalmente? Eu sei que já 
tenho minhas limitações e eu vou ter que superá-las 
para cuidar de uma criança." 

74

Muitas vezes não há modelos flexíveis de 
trabalho que condizem e contribuam com 

a realidade de profissionais mães.

 "Uma vez precisei viajar em um domingo à 
trabalho. Quando retornei, fui pedir para um líder 
para que eu pudesse tirar um dia livre para 
compensar e ficar com meu filho. Senti preconceito 
e nenhuma empatia na resposta dele." 

 "Precisa ter uma parceria maior entre as empresas e 
as funcionárias. Flexibilizar os horários. Essa 
questão do home office pode ser uma grande 
oportunidade de contratar mães. Pensando mais 
nas pessoas as empresas vão lucrar mais.”

"Em certo momento dedici empreender para ter 
horário flexível e conseguir estar com o meu filho."
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Sentimento que a licença paternidade é 
muito curta e que o papel do homem 

como pai deveria ser rediscutido.

 "Uma das coisas que eu particularmente sempre 
venho discutindo em um nível mais alto é a questão 
da paternidade e maternidade serem algo 
igualitário, que é um sonho grande e um pouco 
distante."

"Precisamos parar de falar que a mulher é 
responsável pelos filhos, precisamos de parar de 
falar de licença maternidade ou paternidade e sim 
falar de licença parental." 

 "Passa por você ter ambientes mais igualitários 
dentro de casa. Acho que tem que incentivar o 
homem a tirar licença paternidade, botar em pé de 
igualdade e forçar o cara a não estar lá, acho que 
isso a instituição tem um papel a fazer sim."

76

Ambiente com pouca diversidade afeta a 
confiança, senso de pertencimento e de 

potencial de minorias.

 "É aquela frase não vale ser racista tem que ser 
antirracista. Na minha experiência na empresa não 
vi e não senti nada que ativamente me impedisse 
para chegar lá mas também nenhuma boa prática 
para chegar lá e, ao ver o organograma me assusto, 
pois há muitos homens brancos e pouca 
diversidade." 

"Faltam mais mulheres em cargos de liderança e 
faltam muito mais negras"

 "Desde que entrei na minha empresa - há cerca de 5 
anos - eu conto nos dedos as mulheres com quem 
eu já trabalhei. Hoje eu já tive 8 reuniões e eu sou 
praticamente a única ou uma das únicas mulheres 
em todas elas."’

45

Liderança tóxica e agressiva gera 
sensação e ambiente de medo para as 

colaboradoras. 

 "O diretor era grosso, eu o escutava gritando, 
aquela tensão, aquele ambiente pesado, eu não 
podia ir ao banheiro, porque a telefonista que 
atenderia no meu lugar tinha medo de ter que 
transferir pra ele."
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Mulheres, muitas vezes, não se sentem 
incluídas ou confortáveis para 

participarem de momentos fora do 
horário de trabalho. 

 "Se a mulher for jogar videogame com os amigos 
do trabalho, por exemplo, vai ser mal vista e ficar 
falada." 

"Tem um outro aspecto que é complicado que 
muitas coisas acontecem, muitas decisões, 
aproximações, no futebol, na cerveja do happy 
hour. E como sempre trabalhei com homens, é mais 
difícil."
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Experiências negativas com colegas e 
clientes de regiões específicas e/ou 

internacionais de países nos quais não há 
valorização da mulher.

" Fui morar um ano em um país no exterior pela 
empresa e lá era uma cultura totalmente diferente, 
não há valorização de mulher. (...)  Também já tive 
que viajar para a países que não pude ir, pois as 
mulheres que trabalham não são bem vistas lá."

 "No meu trabalho não pude atender uma regional 
específica pois eles preferiam homens, não 
aceitavam mulheres."

48

Rotina de trabalho pesada impacta nas 
outras esferas da vida da mulher gerando 

pressão e sentimento de culpa.

 "Sofri em momentos de mais pressão e quando 
estava com muito trabalho. Ficava sentindo que 
estava somente focada no trabalho e não focando 
em outras coisas da vida." 
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Sensação de que a maior parte das 
tarefas domésticas, tarefas relacionadas à 

cuidado de pessoas e, de forma geral, a 
carga mental fica mais com as mulheres.

 "Uma coisa que eu conversei com meu parceiro 
recentemente, é sobre a carga mental que fica na 
mulher, é infinitamente maior. Eu durmo pensando 
na louça que não ficou lavada, eu acordo 
preocupada com o que eu preciso adiantar para o 
almoço. E não vejo isso no meu parceiro. Eu não sei 
se é uma questão de gênero ou de educação."

"Moro com meu parceiro e, para ser sincera, sinto 
que fica tudo comigo. Quem precisa fazer a lista do 
que comprar sou eu, eu que ponho e tiro a roupa 
para lavar, etc."

 "Tem uma coisa que é a carga mental, por mais que 
a execução seja meio a meio, as preocupações de se 
vai pro médico, tomar vacina, quando come ou 
dorme, essas decisões em relação ao bebê são 
comigo. Talvez por a gente ter a licença 
maternidade e estabelecer isso desde o começo, 
acaba ficando com a mãe. É uma carga "invisível", 
mas essa sobrecarga mental é o que mais pesa 
dentre as tarefas domésticas aqui de casa."
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Maior complexidade de conciliar trabalho 
e tarefas domésticas no cenário de home 

office na pandemia do COVID-19.

 "Eu to sentindo hoje, por causa da pandemia, 
algumas coisas que estão ficando mais fortes. Por 
exemplo, os calls no zoom ou no hangouts com as 
pessoas da equipe ou a diretoria mesmo. A gente vê 
muito mais as crianças chorando ou gritando nos 
vídeos das mulheres do que dos homens. Os 
homens ficam fechados nas salas."

 "Minha relação com as tarefas de casa mudou com 
o contexto da pandemia. Antes a gente tinha uma 
ajudante que ajudava todos os dias e o que eu fazia 
era o básico, como cozinhar final de semana. Hoje 
mudou muito, é tudo 100% eu e o meu parceiro."

51

Sentimento de que há uma maior 
cobrança da sociedade para com a 

mulher na maternidade, ao contrário da 
paternidade.

"Acho que maternidade é um desafio muito grande 
em relação ao formato como as empresas lidam 
com isso e em relação ao que é esperado da mulher 
na maternidade. Muitas das mães com quem eu já 
conversei falam de uma cobrança da sociedade 
sobre como devem ser mães e eu acho que muitos 
homens não se sentem tão cobrados. É um passo 
que deve ser olhado com muito carinho na carreira."

"Eu acho que não existe uma compreensão do papel 
da mulher como mãe, da importância desse papel 
na sociedade em geral. E isso acaba não se 
refletindo nas organizações e nos formatos de 
trabalho também. Por mais que uma mulher que é 
mãe consiga ter a mesma produtividade que uma 
mulher que não é mãe ou que um homem (seja ele 
pai ou não) isso vai ser mais sacrificante pra ela. Ela 
vai somar isso na vida que ela já tinha e isso vai 
ficar mais cansativo. Eu sinto falta de modelos de 
organizações e modelos de trabalho que acolham a 
importância do papel da mãe, pra que ela consiga 
de fato exercer a maternidade."

52

Necessidade de maior esforço de pessoas 
com PcD para realização de algumas 

atividades.

"Quando você é PcD você tem que se esforçar o 
dobro para fazer algo, se torna um desafio fazer 
algo que uma pessoa que não é PcD faz com 
facilidade."

53

Percepção de resistência e preconceito de 
homens em relação à gestoras que são 

mulheres. 

 "Um dos meus maiores desafios foi quando assumi 
um cargo de liderança em uma área que ainda 
nunca tinnha tido uma mulher como gestora e 
ainda era área muito desorganizada. Eu era muito 
desafiada porque as pessoas não acreditavam 
muito na minha competência."

54

Não existência de uma cultura em que a 
mulher se sinta incluída e segura pra 

crescer, se desnvolver e ficar na empresa.

"Eu fui trainee em uma empresa com um ambiente 
masculino de extremo assédios. Eu e uma colega 
enfrentamos uma situação de assédio com um 
gerente e ela pediu demissão logo depois. Quando 
eu iria ser efetivada eu abri mão porque não queria 
estar ali. Então fui procurar uma empresa que 
tivesse de acordo com os meus valores. Na minha 
empresa hoje, me sinto confortável e segura."

 "No meu primeiro emprego eu tinha dois chefes 
homens e era um ambiente bastante tóxico e esse 
foi exatamente um dos motivos que eu sai antes do 
que eu queria.."

55

Existência de poucas mulheres na 
liderança cria a impressão de que existe 
um limite de crescimento e dificulta com 

que as mulheres da empresa se 
identifiquem e se enxergem como líderes.

"A questão da diversidade era muito escancarada 
na empresa, se você olhasse o organograma, 
passou de analista plena não tinham mais 
mulheres."

"Eu olhava e falava "caramba, uma mulher chefe", 
ela foi a primeira e única mulher que eu olhei e falei 
"quero ser igual ela". Foi a primeira vez que percebi 
o preconceito que mulheres tem em alta liderança."

 "A empresa é bastante diversa eu diria, mas a 
camada de diretoria não. A gente tem 3 mulheres na 
diretoria (RH, jurídico e eu). Então eu acho que as 
coisas vão melhorar, mas que estão muito no 
comecinho."

"Eu acho que a gente precisa mais role models em 
posições de liderança pra poder se inspirar. Então 
por exemplo, número de conselheiras nos boards 
das empresas são poucas. CEOs mulheres, agora 
começaram a colocar na capa das revistas que é 
uma coisa tão boba mas faz a diferença. Pra você 
se inspirar e falar "se ela tá lá eu posso também". "

"Apesar das empresas pelas quais já passei terem 
metas e vários programas para equidade de gênero, 
os níveis de liderança executiva eram 90% de 
homens..."
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Baixa representatividade de pessoas PcD 
em cargos de liderança nas empresas.

"Sinto falta de pessoas PcDs em cargos mais altos. 
Eu nunca vi um coordenador, gerente ou diretor 
PcD. Sinto falta e parece algo muito distante para 
mim."

57

Alocação em projetos desafiadores ainda 
estar vinculada à questões de 

proximidade com chefes e presenças em 
eventos fora do horário de trabalho, 

prejudicando as mulheres.

"Lembro que eu já consegui um projeto fantástico 
pq eu fui num Happy Hour em um bar e fui 
conversar com o CFO e ele me "deu" um projeto. No 
dia seguinte já estava tudo decidido que eu iria 
liderar o projeto. Então, isso das mulheres não 
estarem no futebol, no bar (...) elas estarão cada vez 
mais distantes."

59

Não contabilização de atividades em 
ações paralelas na empresa (Ex: grupos 

de diversidade) para avaliações e 
crescimento de carreira.

60

Sentimento de aumento de 
competividade entre as mulheres ao 
longo que vão subindo na carreira.

"Tinha uma colega que era muito minha amiga e do 
momento que ela foi promovida e virou minha chefe 
ela se transformou e ela fez tudo contrário do que 
sempre fez, complicava minha vida para ela se 
validar de alguma forma. A partir da forma que ela 
me tratou, eu achava que era muito mais difícil 
trabalhar com mulheres". 

 "Sinto que as mulheres competem muito uma com 
as outras. O discurso na prática é muito lindo, 
quando você vai subindo na carreira, a visão que eu 
tenho é de que as mulheres tentam se parecer com 
os homens e tendem a excluir outras mulheres." 

 "As mulheres estão pouco acostumadas em estar 
em lugares de destaque parece que é como se 
tivesse uma "cota" e elas tivessem que concorrer por 
aquele espaço. Parece que você não pode estar 
numa posição de contribuição com outra mulher, 
parece que tem que disputar."

58

Pouca valorização do estilo de liderança 
feminino e menor reconhecimento das 

mulheres.

 "Já ouvi coisas do tipo ‘A fulana é muito emotiva, 
ela não serve para cargos de gestão’, ‘Ela não vai 
conseguir dar conta de um time só de homens’... E 
eu fico me perguntando o porquê disso? Não 
podemos ser boas gestoras e ser emotivas? Não 
podemos gerir times só de homens? Sinto que falta 
as pessoas abrirem a mente, olhar para as mulheres 
mais com empatia."

64

"Falta de clareza nos requisitos para 
saltar para o próximo nível e promoção 

ainda estar vinculada à questões de 
proximidade com chefe e presenças em 
eventos fora do escritório abre margem 

para mulheres serem desfavorecidas.

"Eu ainda vejo que, às vezes, a promoção está 
ligada ao fato da pessoa ser amiga do chefe e ir no 
jogo de futebol com o chefe. Uma vez, a minha 
empresa deu ingresso de um jogo de futebol 
somente para os homens, eu não fui convidada 
mesmo eu sendo fanática por futebol. O curioso é 
que mesmo se eu fosse convidada não sei se eu me 
sentiria confortável para ir. As mulheres estão cada 
vez mais distantes se elas não vão nesses eventos."

"Hoje para ser sincera eu não sei o que me impede 
do próximo passo. Teoricamente todos os requisitos 
eu cumpro. Não sei se é uma questão de gênero."

 "É necessária a construção de uma cultura em que 
a mulher se sinta empoderada e segura pra crescer 
com politica de promoções claras, não só baseada 
em resultados e horas trabalhadas.”

65

Sentimento de que a promoção de 
mulheres é mais lenta em comparação 

com promoção de homens.

"Apesar de eu já ter exercido diversas posições 
sênior dentro da empresa nunca me consideram 
pronta para um cargo de diretoria." 

 "Eu represento ótimos resultados, tomo conta de 
uma regional grande e representativa e as pessoas 
tem dúvida se vão me promover ou não. 
Promoveram meu colega que é par e isso eu não 
entendo direito. Quando eu falei para meus gestores 
que o meu resultado tava ótimo ninguém ouviu, 
quando procuraram meus mentores ai sim eles 
foram entender. Parece que alguém tem que validar 
o que você está falando."

66

Sensação de que as mulheres ficam 
estacionadas no "meio da carreira", nos 

primeiros cargos de gestão.

"A gente tem o problema que as mulheres tão 
paradas no meio, as empresas tem que dar espaço 
para as mulheres crescerem, conduzir programas 
específicos de desenvolvimento focado e 
especializado para as mulheres e criar um ambiente 
confortável para que elas se sintam seguras e sejam 
quem são." 

67

Visão da empresa e de profissionais de 
que a gravidez impossibilita ou prejudica 

a mulher de assumir posições maiores.

 "E na área que eu estava antes surgiu a 
oportunidade de ocupar a vaga do diretor, só que 
ele na época falava que mulher depois que 
engravida não serve pra trabalhar. Por eu estar 
grávida ele não quis que eu assumisse a posição. Eu 
perdi a posição por causa disso, mesmo eu sendo a 
mais indicada pra vaga."

68

Autosabotagem e falta de confiança em 
suas competências para assumir posições 

de maior responsabilidade. 

 "Quando me falaram que me queriam como 
gerente fiquei me questionando e autosaborando. O 
RH insistiu e falou que eu tinha competência e foi 
isso que me fez pensar que se a empresa acha que 
eu tenho competência, preciso olhar para isso." 

69

Insegurança e medo em realizar 
movimentações de carreira. 

"Eu tenho medo de tentar mudar de cargo, não dar 
certo e ficar sem emprego. "

"Agora eu estou em um momento dificil, não 
consegui dizer 'não' e pra mim é muito claro que 
não vai funcionar onde estou. Mas como negociar 
que eu quero sair e como não aceitar uma posição 
muito junior? Como eu faço uma transição sem 
perder os 12 anos de carreira que eu construi?"

70

Sentimento de 
medo perante o momento da 

maternidade dada a impressão de que 
será necessária a escolha de optar pela 

maternidade ou pela carreira.

"Tenho muita preocupação em relação a isso. Acho 
que para a mulher isso fica meio binário: ou tenho 
filho ou vou alavancar a carreira. Eu ainda tenho 
isso na cabeça, que em algum momento vou ter que 
optar por algo." 

 "Não tenho exemplos de mulheres líderes (nem 
mulheres que sejam mães e estejam na liderança) 
na minha empresa, então não sei como isso vai 
impactar minha carreira."

 "Acho que essa escolha é muito mais dificil pra 
gente como mulheres. Se dependesse do meu 
parceiro eu estaria grávida agora. Como mulher a 
gente acaba tendo que se esforçar duas vezes mais, 
tudo que vc da conta em casa, tomar conta da 
criança, tomar conta do trabalho. Desafio enorme 
conseguir equilibrar todos os pratinhos."

"Eu quando tive meu filho eram 3 meses de licença, 
no quarto mês já tive que viajar. E quando eu 
precisava fazer alguma coisa eu quase que tinha 
que esconder que eu era mãe porque "ou você 
trabalha ou você tem sua vida pessoal."

71

Sentimento de medo de tirar licença 
maternidade e perder seu cargo na 

empresa.

 "Eu tenho medo. Tenho medo de impactar na 
oportunidade que eu tiver vivendo no momento e 
me preocupo de eu estar fora de licença e alguém 
mostrar que consegue fazer minha função e pegar 
meu lugar. Por isso tenho na minha cabeça que 
quero ter filhos mais velha."

 "Hoje estou vendo uma situação muito triste na 
qual uma colega teve filho, ficou 3 meses de licença, 
ia voltar agora e a posição dela foi acabada. Se ela 
tivesse aqui nesse tempo acho que ela talvez teria 
virado esse jogo e isso não teria acontecido."

"Eu adiei meu segundo filho por medo de ser 
demitida."

72

Receio de que a liderança da empresa 
ache que a mulher terá menos 

capacidade de executar trabalhos 
quando for mãe. 

"Tenho um pouco de receio de que os outros achem 
que, quando eu for mãe, eu não vou ser capaz de 
fazer tudo que eu faço hoje."

 "Eu me lembro que quando tive meu primeiro filho 
(...) Meu chefe era de outro país e machista e, com 
ele, eu tive uma das conversas mais marcantes da 
minha vida profissional, onde ele literalmente me 
falou que preferia ter homens nessa cadeira (a 
empresa era de um segmento muito machista). "

73

Falta de oportunidade de se 
formar em uma graduação 
impactando na inserção e 

crescimento no mercado de 
trabalho.

"O fato de eu não ter tido a oportunidade 
de ter graduação antes de cerca de 30 
anos foi prejudicial para mim no mercado 
de trabalho." 

"A maioria da minha equipe é negra e não 
teve tanta oportunidade, são mulheres que 
engravidaram cedo, a maioria não tem 
faculdades das consideradas melhores no 
currículo e fez tecnologo ou tá fazendo 
superior agora. Vem muito da 
oportunidade que é dado para essas 
pessoas lá trás. Como era a família delas e 
se tiveram referências no meio do 
caminho." 

Jornada dupla por necessidades 
financeiras impacta a performance 

da mulher na universidade. 

"Comecei a trabalhar com 16 anos por 
uma questão de necessidade financeira da 
família. Quando eu entrei na universidade, 
continuei trabalhando e essa situação 
para mim foi muito difícil pois estudar e 
trabalhar acabava comigo, era muito 
pesado."

16

17

15

Vivência de assédios e situações 
machistas durante a formação e 

participação em experiências 
acadêmicas.

 "Quando eu estava na empresa júnior, 
sofri algumas situações fortes como 
descrétido, já fui bastante ignorada e já 
sofri assédio por parte de clientes.”

"Na escola técnica e na engenharia o 
ambiente tinha bem mais homens, 
falavam comigo "vai estudar prendas 
domésticas, onde tem as mulheres", 
piadinhas desse tipo."

18

Vivências de experiências ruins em 
estágios dado culturas tóxicas e 
machistas, impactando na visão 
da mulher sobre o mercado de 

trabalho e ambições de carreira. 

"Um estágio que fiz foi uma experiência 
horrível na minha vida. Eu não tinha 
autonomia para nada, eu tentava propor 
projetos e meu chefe não falava comigo. 
Sentia que eu não estava aprendendo 
nada, foi uma experiência tão ruim que foi 
por pouco que eu não voltei para 
trabalhar em outras empresas depois." 

"Em um dos meus estágios comecei a 
entender essa questão mais do machismo 
trabalhando mais próximo da operação. 
Aconteceram situações machistas que me 
afetaram. Naquele momento eu pensava 
que precisava agir de forma mais fechada 
para ser respeitada e eu fui me fechando 
para poder me adaptar com isso. 
Engraçado pensar nisso pois na época eu 
não fiz nada, mas hoje eu teria agido 
diferente." 
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Discussões sobre diversidade 
ficam restritas a grupos específicos 

que já possuem afinidade pelo 
assunto.

"Pessoas que estão nesses grupos já estão 
inclinadas para aquilo, muitas vezes as 
pessoas que fazem diferença não estão 
envolvidas. É preciso garantir que esse 
discurso seja de todos na empresa."

01 S

 "De tempos em tempos ocorre alguma 
palestra sobre diversidade e inclusão. Do 
mais, acho que todas as ações são 
superficiais para cumprir protocolos."

Não há programas estruturados e 
com ações efetivas para trabalhar 

a temática, havendo apenas 
iniciativas pontuais.

"Ao invés de iniciativas pontuais, 
precisamos de programas estruturados, 
com ações efetivas e medir os resultados."

02 IS

Falta de visibilidade, por parte das 
colaboradoras, de ações efetivas e 

seus resultados na temática de 
equidade de gênero.

 "Tem comitês de diversidade, e eu sei que 
tem de gênero (...) Por exemplo, a gente já 
teve uma palestra da ONU Mulher, mas 
iniciativas específicas para a equidade de 
gênero, se fizeram eu não tive acesso."

03 S

"Já tive um chefe que falava que a questão 
de gênero e negros nas organizações era 
"mimimi"."

"Tem uma questão de identificação da 
cultura da empresa. No caso do *Nome da 
Empresa*, (...) quando você fala da 
executiva, você está falando de 25 homens 
70+, a mensagem não chega, são muitos 
layers, é muito ruído no caminho para 
empoderar mulheres, dar posição de fala, 
ferramentas."

Liderança pouco diversa não 
compreende totalmente os 
desafios que as mulheres 

enfrentam, sendo assim, menos 
comprometidos para a mudança.

04

"Uma barreira é o fato da liderança ser 
formada praticamente somente por 
homens, pois eles acabam tendo visões 
antiquadas, sem perceber. Uma liderança 
só de homens impede que seja construida 
uma cultura para empoderamento 
feminino."

TS

"Gostaria que a empresa passase a se 
importar com as questões da diversidade 
de fato não só pelos números ou pelo 
marketing."

Visão de que, em alguns casos, a 
temática de diversidade é 

trabalhada meramente por uma 
questão de marketing da empresa. 

 "Essa pauta só aparece em vídeos 
comemorativos. No dia a dia não." 

07

"Eu acho que ainda tem esse viés 
inconsciente. Às vezes os homens nem 
reparam mas dizem "nossa, mas pode ter 
uma mulher VP Comercial?", a gente não 
está somente em áreas de RH, de 
Comunicação... Acho que é a principal 
barreira."

Sensação de que algumas 
indústrias ou áreas específicas 

apresentam maiores desafios para 
as mulheres se desenvolverem na 

carreira.

08

"Por exemplo, você vê que indústrias como, 
por exemplo, beleza e cuidados pessoais ou 
até joias, você vê que mais mulheres 
conseguem subir e chegar em posições de 
liderança de forma estruturada e mais 
rápida talvez. E isso é uma coisa que 
dificilmente você tem pra todos segmentos, 
como esse esportivo ou de futebol onde vai 
ser muito difícil."

T

T

Empresas estão confortáveis com 
o status quo no que diz a respeito 

à equidade de gênero.

"Para que tenhamos uma igualdade de 
gênero, precisaremos pagar "um pedágio",  
mas organizações não estão dispostas. 
sinto que as tem receio a abrir mão do 
status quo."

06

"Precisamos trazer o homem para essa 
discussão de gênero. É para os homens que 
temos que falar sobre masculinidade 
tóxica, violência masculina..." 

Não há conscientização da 
liderança da empresa sobre a 

relevância e prioridade do tema.

"Sinceramente hoje essa não é uma pauta 
que os executivos enxergam como 
relevante. Em primeiro momento 
precisamos garantir uma conscientização 
sobre o tema, estamos tentando construir 
essas iniciativas, mas hoje não temos nada 
estruturado."

05 T

T

S

Cultura empresarial machista faz 
com que as mulheres se sintam 

na postura de mudar sua 
essência e se masculinizarem de 
forma a caber naquele ambiente 

e serem respeitadas.

10

 "Eu já enfrentei várias dificuldades e sinto 
preconceito sim. O que eu percebi ao 
longo da minha carreira é que para a 
mulher ganhar respeito, ela precisa falar 
forte, bater na mesa, ser grossa. Se ela não 
fizer isso ela não impõe o "respeito". E eu 
sou um perfil completamente diferente, 
sempre acreditei que para impor respeito 
você não precisa ser grossa. Parece que 
meu perfil não casou com esse estilo da 
liderança da empresa."

 "Acho que a gente acaba assumindo 
determinadas posturas por exemplo jeitos 
de vestir para poder se proteger do mundo. 
Eu vejo que me distanciei um pouco o que 
era a minha essência ao longo da minha 
carreira e me agarrei numa visão que eu 
teria que ser forte e isso significava ser 
masculina. Tudo começou em um projeto 
em um cliente, onde eu usava saias e 
camisetas e fui chamada numa reunião 
com todos os diretores que me falaram que 
eu não podia me vestir daquele jeito pois 
eu distraia as pessoas. Depois disso, eu 
mudei muito meu guarda-roupa porque eu 
queria estar naquele espaço e, para isso, 
precisava me vestir de forma diferente: 
calça social longa, terninho, camisa longa 
de terninho."

"Eu praticamente estou num ambiente de 
somente homens brancos. É o tempo todo 
como se eu tivesse que ficar em estado de 
alerta e pensando como eu me porto, 
como eu sento, como eu falo, qual o tom 
da minha voz. "

 "Existe um dress code corporativo. E 
conversando com uma amiga advogada, 
ela disse que a primeira coisa que fez 
quando começou a carreira foi cortar o 
cabelo curtinho pra ser respeitada como 
profissional. Você usa um terninho, uma 
roupa que as vezes você nem gosta, pra 
ninguém te olhar como mulher, uma roupa 
que mostre que você é uma profissional 
competente. Outro exemplo, você não 
pode ser sensível, diante de uma situação 
você não pode se emocionar, você tem que 
ser dura, porque os homens são assim. E 
isso é injusto com os homens também, 
porque eles precisam ser um personagem, 
uma persona, para serem bem sucedidos."

TIP

Há julgamento negativo de 
mulheres que se posicionam de 
forma mais firme no ambiente 

corporativo.

11

 "Se a mulher tinha a fala mais dura na 
reunião, falavam xingamentos e adjetivos 
pejorativos sobre ela e o homem não tinha 
isso, ele era foda."

"Se você chega numa reunião só com 
homens, eles não te dão abertura e é 
preciso ser incisiva. Mas, se fosse um 
homem ele estava sendo "só severo" e 
como mulher vão falar que sou "mal 
amada"."

TP

P

Há julgamento negativo de 
mulheres que ainda não são 

casadas e não tem filhos. 

13

 "Nunca foi um objetivo meu ser mãe cedo 
e eu sofro alguns julgamentos pelo fato que 
eu não sou casada, não tenho filho... Para 
a mulher ter sucesso basta ela ser ela. É dar 
oportunidade, criar um ambiente cultural 
receptivo e que não seja machista e que 
seja de fato meritocratico e não tenha 
preconceito em relação à mulher ter filho 
ou não..."

P

Sentimento da sindrome do 
impostor (uma crença interior de 

que não é boa o suficiente, 
subestimando habilidades e 

realizações próprias) por parte das 
mulheres.

"Eu sempre acho que não vou conseguir, 
sinto que é uma coisa minha. Sempre acho 
que eu não seja boa suficiente, que preciso 
ser mais genial do que eu sou."

"Eu sempre to achando que eu não sei 
100% das coisas. Eu sempre penso que 
preciso pesquisar mais ou ler mais pra estar 
preparada pra uma reunião, uma palestra, 
uma apresentação. Recentemente fiz um 
tanto de live e sempre fico nervosa na 
véspera, tendo que ler as coisas."

"Minha relação com a minha confiança é 
horrível. Eu duvido muito de mim. Eu fico 
me sabotando o tempo todo. Eu entro 
numa reunião já achando que não fui bem. 
A falta de confiança me leva a ter pouca 
coragem. Isso é uma coisa que eu tenho 
trabalhado o tempo todo. Quando eu falo 
com as pessoas que eu sou insegura as 
pessoas falam que não veem isso, pois é 
algo muito interno."

"A maior dificuldade que eu ainda sinto é 
relacionada à minha insegurança. A 
síndrome da impostora é uma realidade 
sempre que uma oportunidade me é 
oferecida, principalmente por estar em 
início de carreira. Tendo a ficar muito 
ansiosa e muitas vezes chego a acreditar 
que não sei nada sobre determinado 
assunto, mesmo tendo experiência e tendo 
dedicado tempo de estudo."

09 TIPS

S

TI

Disparidade de salários entre 
homens e mulheres do mesmo 

nível.

"Quando assumi minha área e tive 
acesso à folha de pagamento vi que das 
duas pessoas abaixo de mim a mulher 
ganhava menos, mesmo executando a 
mesma função. Assim eu fui procurar o 
RH para falar que achava isso 
inadmissível."

"Não adianta ter meta de contratação de 
50% de mulheres se a empresa não 
garante a igualdade salarial."

 "Eu tinha um par e ele era um degrau 
acima de senioridade. Mas o gap foi 
muito grande durante muitos anos, eu 
ganhava 50% a menos do que ele. No 
último ano equipararam meu salário e ele 
deu "piti". Isso era verdade pra diversos 
outros pares. Esse gap de remuneração 
eu acho que ainda é bem verdade."

63 TI

"As mulheres vão ter que fazer muito mais 
para serem tratadas como os homens são, 
ela vai fazer o dobro."

"Quando eu fui aprensentada para o CFO e 
ele nem olhou para mim direito e 
questionou minha idade com um tom 
depreciativo. Aquele dia me bateu uma 
vontade de me provar, de marcar território, 
de mostrar que eu era forte." 

"Sofri o desafio de ser levada a serio na 
primeira vista por novos colegas de 
trabalho, tendo que provar duas vezes mais 
que você merece estar ali."

Necessidade das mulheres 
precisarem se provar mais e 
mostrar que são capazes em 

ambientes não diversos.

12

"Quando entrei de estagiária na empresa 
eu vi de tudo, já fui assediada e eu lembro 
de ficar pensando onde eu tinha errado.  Eu 
sou uma pessoa simpática e eu sofri muito 
com isso pois as pessoas tinham uma visão 
que ou eu era simpática ou eu era 
inteligente. Então eu sentia que tinha que 
me esforçar demais e me provar, só quando 
fiz um ótimo trabalho, fui contratada e 
fiquei respeitada." 

TIS

PS

Baixa representatividade e 
inclusão de pessoas PcD em 

ambientes corporativos.

 "Gostaria de ter um maior número de PcDs 
na empresa, me sinto sempre meio 
deslocada e meio chateada em relação à 
isso."
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 "Eu tenho algumas questões pelo fato que eu não 
sou avaliada nas minhas atuações em atividades 
extras da empresas (Ex: atuação nos comitês de 
diversidade), os resultados e impacto que tiver lá 
não influenciarão nas minhas avaliações e 
crescimento."



50 51



52 53

GERAIS Se formar 
Buscar 
oportunidade

Se candidatar ou 
ser recrutada

Ser contratada 
e realizar onboarding

Estrutura familiar contribui para 
acesso a informação e desenvolvi-

mento, permitindo que a mulher 
alcance melhores oportunidades 

no mercado de trabalho.

"Para que tenhamos uma igualdade de 
gênero, precisaremos pagar "um pedágio",  
mas organizações não estão dispostas. 
sinto que as tem receio a abrir mão do 
status quo."

06

Utilização do cargo de liderança 
atual para realizar pequenas 

mudanças no dia a dia rumo à 
maior diversidade.

"Sou a favor das pequenas rebeliões. Eu 
dou mentoria para mulheres, eu faço 
processos seletivos equânimes. Quando eu 
vejo situações injustas para mulheres eu 
falo. Eu acho que por onde eu passei eu 
mudei. Hoje onde eu estou tem alguma 
mudança como resultado das minhas 
ações. Eu busco ser quem eu sou e hoje eu 
me sinto muito mais confortável."

05

"As vezes eu duvido muito de mim, a minha 
alavanca para isso melhorar são as 
pessoas. Eu sou uma pessoa que eu preciso 
nos momentos que eu to mal, eu preciso 
escutar as pessoas do meu lado e que me 
conhecem."

Acionamento de rede de apoio (Ex: 
colegas, amigos) em momentos de 

insegurança e para apoiar na 
construção de confiança.

04

"Estou trabalhando a minha autoconfian-
ça., para isso busco feedbacks dos meu 
gestores e procuro colegas que possuem 
confiança forte para conversar."

Utilização de ferramentas de 
autoconhecimento para construir e 

fortalecer a autoconfiança.

"Uso o autoconhecimento para construir 
essa confiança interna, conheçer minhas 
fortalezas e fraquezas, saber explorá-las, 
saber quando vou precisar pedir ajuda e 
que isso não é um problema."

"Nos últimos anos de vida eu entrei num 
caminho de autoconhecimento que eu não 
volto mais pra trás. Passo por uma 
tempestade que ao inves de me 
derrubarem, me dão força. Busco sempre 
olhar para um lado positivo das coisas."

01

Referências fortes de mulheres na 
família ao longo da criação 

contribuíram para ter uma boa 
autoconfiança. 

"É aquela coisa: ‘O que você pode ver, você 
pode ser’. Eu tive duas grandes referências 
femininas muito fortes: minha avo e minha 
mãe. Ver elas conquistando as coisas me 
ajudou bastante a ter confiança em mim."

02

Boa relação com a família como 
alavanca para o sucesso 

profissional.

"Tenho uma relação muito boa com a 
minha família. Uma relação de muito 
respeito e acolhimento. A minha relação da 
minha familia com certeza foi muito 
definidora para meu sucesso profissional, 
tudo é muito conectado."

"Minha familia é maravilhosa, sempre que 
eu precisei eles tiveram do meu lado. Meu 
marido me dá super apoio e foi exatamente 
quando eu tive isso que eu consegui voar 
na minha carreira. "

"Eu não estaria hoje aqui na minha carreira 
se não tivesse apoio familiar. Eu nunca 
imagino sem eles nesse momento, eles são 
minha base."

03

Apoio e incentivo de amigos para 
inscrição em processos seletivos. 

"Eu já havia  sido reprovada uma vez em 
um processo seletivo de uma empresa e 
decidi tentar novamente muito pelo 
incentivo de um amigo, acabei sendo 
aprovada."

11

Networking influencia na 
indicação para vagas, dicas para 

entrevista e negociação de 
propostas.

"Outro momento foi vir para São Paulo, o 
networking que eu tinha. Sem ele não teria 
conseguido a indicação (de uma mulher 
que trabalhava na mesma empresa que eu) 
para a entrevista e dicas para negociar a 
proposta"

12

Apoio de gestoras mulheres, que 
atuaram como mentoras para 

próximas etapas e escolhas 
acadêmicas, na primeira 
experiência profissional.

"Comecei a trabalhar com 16 anos como 
jovem aprendiz e foi a virada de chave da 
minha vida. Na época eu tinha três 
gestoras mulheres e isso me impactou 
bastante. Elas me explicavam como 
funcionava a universidade, o que era SISU, 
me ajudaram em testes vocacionais e a me 
preparar de forma geral."

Apoio de família e psicologo na 
escolha de curso/carreira.

"Eu lembro que fui chegando dos 17 anos e 
minha irmã conversou muito comigo sobre 
o que eu queria estudar e me indicou um 
psicologo para ajudar na escolha de 
carreira."

08

09

07

Feedbacks de potencial de 
liderança marca positivamente as 

mulheres.

"Quando eu ainda estava na escola, 
participei de um trabalho do programa de 
jovens aprendizes e eu fiz um  um discurso 
para a equipe. E no momento que eu tava 
falando uma gestora do programa falou 
com a professora que eu tinha poder de 
liderança. A professora me contou e isso 
me marcou muito."

"Na faculdade, começei a fazer trabalhos 
informais (Ex: fui recepcionitsta de hostel, 
babysitter, vendora de loja, etc). Tudo isso 
foi uma ótima base de repertório e veia 
empreendedora para mim."

10

Experiências vividas na universida-
de (Ex: Empresa Júnior) ajudaram 
a criar repertório e confiança em 
pontos da carreira, assim como 

potencial de liderança.

 "Tive algumas experiências de liderança 
durante minha formação. Quando eu 
estava na empre júnior fiquei um ano 
como diretora. Gosto muito de desenvolver 
pessoas, ajudar elas nos pontos fracos e 
desenvolver os pontos fortes. Portanto 
sinto segurança que serei uma boa líder 
quando tiver a oportunidade."

Formação e auto-
conhecimento

Cultura diversa 
da empresa

Família e amigos

Liderança inclusivaNetworking +
Participação em 
Coletivos

CLASSIFICALÃO DE PERFIL

Mãe

Negra

MARCADORES SOCIAIS

J O R N A D A  D A S  M U L H E R E S  R U M O  À  L I D E R A N Ç A  E X E C U T I V A  D A S  E M P R E S A S  |  A L AVA N C A S *
*As alavancas representam questões posit ivas levantadas pelas mulheres durante as entrevistas que serviram como potencial izador es e aceleradores de suas jornadas.  Vale ressaltar que o objetivo principal  do trabalho 
foi  focar nas dores e não nas alavancas,  dessa forma, as alavancas mapeadas não são exaustivas.  Contudo, consideramos o conteúd o que surgiu nas entrevistas muito interessante e,  por isso,  está englobado no estudo.
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Executar tarefas do dia a dia
Ser reconhecida ou 
promovida

Se movimentar, desligar ou 
tirar licença

Participar de avaliação 
de desempenho

Se desenvolver 
profissionalmente 

Liderança diversa na empresa 
gera confiança e empoderamento 

nas colaboradoras.

"O ambiente profissional em que eu estou 
hoje é muito feminino. A diretoria da 
empresa é 50% diversa, quando eu olho 
para as mulheres na liderança eu sinto 
tanto empoderamento e confiança pois sei 
que elas vão estar olhando para o tema da 
diversidade."

"Minha empresa tem várias mulheres 
líderes e quando eu olho pra elas vejo que é 
possível ser líder e mãe. Sinto mais olhares 
compreensivos, sinto que ela olham para 
além dos resultados com mais empatia."

13

Ambiente inclusivo no qual há 
liberdade para mulheres serem 

quem são empodera e transforma 
positivamente a experiência das 

mulheres.  

"A gente acaba assumindo determinadas 
posturas, jeitos de vestir para poder se 
proteger do mundo. Eu me distanciei um 
pouco o que era a minha essência ao longo 
da minha carreira e me agarrei numa visão 
que eu teria que ser forte e isso significava 
ser masculina. (..) A partir do momento que 
eu comecei a me vestir da forma que eu me 
sentia mais confortável, o trabalho ganha 
um clima diferente. Você pode ser mais 
livre. Foi um empoderamento, foi muito 
importante para mim."

14

Apoio da família/parceiro(a) em 
relação a tarefas domésticas 

contribui para o desenvolvimento 
profisisonal da mulher.

"Moro com a minha mãe. Eu sou muito 
privilegiada nesse ponto. Eu não lido com 
tarefas de casa, realmente sou muito 
privilegiada."

"Para eu conseguir chegar onde eu cheguei 
tive que dedicar muito, muitas horas de 
estudo, pesquisa, trabalho e a minha mãe 
sempre foi muito compreensiva e me 
apoiou muito nas tarefas de casa."

"Moro com meu marido. Sempre sofri muito 
com antecedência e essa era uma 
preocupação muito grande. Eu não gosto 
das tarefas domesticas e cozinha, mas a 
gente tem que fazer e dividimos muito 
bem."

"Começei a morar com a minha namorada 
e dividimos todas as tarefas da casa. Está 
sendo muito interessante para mim."

15

Busca de uma empresa com 
valores aderentes aos valores 

pessoais.

"Iria ser efetivada na empresa que eu 
estava mas optei por sair pois o ambiente 
era muito tóxico. Decidi procurar uma 
empresa que tivesse de acordo com os 
meus valores. Pesquisei bastante e a minha 
empresa atual me chamou atenção por sua 
cultura. Na minha empresa hoje, me sinto 
confortável e segura."

26

Interação com pessoas de diversas 
áreas da empresa como fonte de 
oportunidades para movimenta-

ções.

"Começei a interagir com muita gente de 
várias áreas e foi assim que eu consegui 
mudar de função. Eu aprendi que ninguém 
faz nada sozinho."

23

Carreira de parceiro(a) que tem 
potencial de maior disponibilidade 
para parentalidade traz confiança 

e conforto para mulher.

"Meu marido tem uma carreira diferente da 
minha. E eu fico pensando que, quando 
tivermos filhos, talvez ele vai ter uma 
disponibilidade maior para a criança. O 
caminho que ele seguiu me da mais 
tranquilidade quando penso num futuro de 
familia."

24

Boas práticas da empresa em 
relação à mulheres grávidas/licen-
ça maternidade/mães garantem 
segurança em relação à carreira.

"Ter pessoas próximas vivendo algo muito 
parecido comigo e saber que tem uma 
empresa que vai me apoiar me fortalece 
nesse momento de gravidez. Tivemos três 
mulheres que foram promovidas durante a 
maternidade. Muitas mulheres me falam, se 
as pessoas soubessem que a capacidade 
de uma mãe recente tem capacidade de 
gerar resultados, as empresas só 
contratariam mães."

"Uma das razões que eu fiz a mudança de 
carreira foi ver o apoio que a minha 
empresa dá para a mulher mãe subir na 
carreira. Sei que tem lugares que não vai 
dar a mesma oportunidade para a mulher. 
Sei que tem empresas que pensam que não 
valem investir na mulher."

25

Feedback de gestor como 
alavanca para fortalecer a 

confiança da mulher e desenvolver 
habilidades de liderança.

"Um feedback de um líder foi decisivo e me 
ajudou a trazer um nível de confiança. Fui 
selecionada entre os melhores trainees do 
ciclo e meu líder falou para mim que meu 
ponto forte era de pegar e fazer, mas que se 
eu continuar demonstrando uma 
insegurança grande, pouca gente iria 
perceber. Aquilo me fez sair da linha de 
baixa confiança para uma confiança 
satisfatória e topar os desafios."

 "Um turning point para mim foi quando 
um gestor me deu um feedback que eu era 
uma profissional espetacular mas não 
sabia lidar com pessoas, que talvez eu 
fosse ser uma boa especialista e não seria 
uma boa gestora. Esse foi o momento que 
decidi que iria me desenvolver para isso e 
estar à altura do desafio de liderar, o que eu 
queria muito. Conversei muito com as 
pessoas que estavam próximas de mim e 
pedi apoio a todos da minha equipe".

19

Cursos de formação extra (Ex: 
finanças pessoais) como alavanca 
para negociar aumento e salário.

 "Sempre tive receio de chegar e pedir 
aumento. Mas um dia participei de um 
curso de finanças pessoais e vi que você 
tem que valorizar seu passe. Vergonha não 
é pedir aumento, vergonha é estar no seu 
cargo, exercendo funções além dele e não 
pedir aumento."

20

Reconhecimento do trabalho 
como fator de promoção de 

autoconfiança.

"Como eu estava a muito tempo no mesmo 
lugar as pessoas me elogiavam e eu 
achava que era pq eu tava a muito tempo 
lá  e não que meu trabalho era bom. 
Contudo, quando mudei de empresa e fui 
vendo que meu trabalho estava agregando 
e comecei a ser reconhecida, consegui ter 
mais confiança do meu trabalho."

"Ano passado eu entrei como assistente e 
esse ano fui elegida a uma excelência e 
fiquei muito surpresa pois eu tinha pouco 
tempo da área. E eu recebi um feedback 
muito bom. Normalmente, a gente não 
imagina que as pessoas pensam isso da 
gente. Isso foi muito importante para mim."

21

Autoconhecimento e transparência 
ao assumir novo cargo de 

liderança ajudou a experiência ser 
mais positiva.

"Esse ano comecei numa área nova, virei a 
gestora de um time. No início eu me senti 
bem insegura, pensava que eles iam me 
perguntar um monte de coisa e eu não vou 
saber. Fui tentando ir dia após dia, e a 
chave que eu vejo agora foi ter sido eu 
mesma e ter sido humilde e adotar a 
mentalidade de estar ali para ajudar o 
time. Ter tido transparência, ter assumido 
que não sei tudo."

22

Mentor(a) na empresa exercendo 
papel importante na carreira das 

mulheres. 

"Tem uma mulher que foi minha primeira 
mentora na empresa. E ela é da liderança 
executiva e eu acompanhei muitas cenas 
da vida pessoal  dela, ela é casada, gestora 
de uma área de negócio extremamente 
masculina, tem um filha, ela me inspirou 
demais. Ela me acompanhou e me ajudou 
tomar minhas deciões profissionais. Ela é 
meu exemplo.” 

17

Participação em grupos de 
mulheres fora da empresa como 

alavanca para carreira.

"Na minha cidade faço parte do grupo de 
mulhres que trabalham no meu segmento. 
Nos encontramos uma vez por mês e 
trabalhamos temas específicos. É muito 
bacana, tem material de apoio e é sem fins 
lucrativos."

18

Cursos de formação extra (Ex: pós 
graduação, especialização) como 
alavanca de novas possibilidades 

de carreira. 

"Consegui uma bolsa para fazer um curso 
de negócios e empreendedorismo e eu me 
encantei. Estava em um momento em que 
eu precisava decidir se mudava para uma 
nova área e eu estava com muitos receios e 
medos. O curso transformou minha vida, 
decidi mudar para a área nova."

16

Formação e auto-
conhecimento

Cultura diversa 
da empresa

Família e amigos

Liderança inclusivaNetworking +
Participação em 
Coletivos

CLASSIFICALÃO DE PERFIL

Mãe

Negra

MARCADORES SOCIAIS
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Boa relação com a família como 
alavanca para o sucesso 

profissional.

"Tenho uma relação muito boa com a 
minha família. Uma relação de muito 
respeito e acolhimento. A minha relação da 
minha familia com certeza foi muito 
definidora para meu sucesso profissional, 
tudo é muito conectado."

"Minha familia é maravilhosa, sempre que 
eu precisei eles tiveram do meu lado. Meu 
marido me dá super apoio e foi exatamente 
quando eu tive isso que eu consegui voar 
na minha carreira. "

"Eu não estaria hoje aqui na minha carreira 
se não tivesse apoio familiar. Eu nunca 
imagino sem eles nesse momento, eles são 
minha base."

03

Estrutura familiar contribui para 
acesso a informação e 

desenvolvimento, permitindo que a 
mulher alcance melhores 

oportunidades no mercado de 
trabalho

"Para que tenhamos uma igualdade de 
gênero, precisaremos pagar "um pedágio",  
mas organizações não estão dispostas. 
sinto que as tem receio a abrir mão do 
status quo."

06

Utilização do cargo de liderança 
atual para realizar pequenas 

mudanças no dia a dia rumo à 
maior diversidade.

"Sou a favor das pequenas rebeliões. Eu 
dou mentoria para mulheres, eu faço 
processos seletivos equânimes. Quando eu 
vejo situações injustas para mulheres eu 
falo. Eu acho que por onde eu passei eu 
mudei. Hoje onde eu estou tem alguma 
mudança como resultado das minhas 
ações. Eu busco ser quem eu sou e hoje eu 
me sinto muito mais confortável."

05

Referências fortes de mulheres na 
família ao longo da criação 

contribuíram para ter uma boa 
autoconfiança. 

"É aquela coisa: ‘O que você pode ver, você 
pode ser’. Eu tive duas grandes referências 
femininas muito fortes: minha avo e minha 
mãe. Ver elas conquistando as coisas me 
ajudou bastante a ter confiança em mim."

02

Utilização de ferramentas de 
autoconhecimento para construir e 

fortalecer a autoconfiança.

"Uso o autoconhecimento para construir 
essa confiança interna, conheçer minhas 
fortalezas e fraquezas, saber explorá-las, 
saber quando vou precisar pedir ajuda e 
que isso não é um problema."

"Nos últimos anos de vida eu entrei num 
caminho de autoconhecimento que eu não 
volto mais pra trás. Passo por uma 
tempestade que ao inves de me 
derrubarem, me dão força. Busco sempre 
olhar para um lado positivo das coisas."

01

Apoio de gestoras mulheres, que 
atuaram como mentoras para 

próximas etapas e escolhas 
acadêmicas, na primeira 
experiência profissional.

"Comecei a trabalhar com 16 anos como 
jovem aprendiz e foi a virada de chave da 
minha vida. Na época eu tinha três 
gestoras mulheres e isso me impactou 
bastante. Elas me explicavam como 
funcionava a universidade, o que era SISU, 
me ajudaram em testes vocacionais e a me 
preparar de forma geral."

Apoio de família e psicologo na 
escolha de curso/carreira.

"Eu lembro que fui chegando dos 17 anos e 
minha irmã conversou muito comigo sobre 
o que eu queria estudar e me indicou um 
psicologo para ajudar na escolha de 
carreira."

08

09

07

Feedbacks de potencial de 
liderança marca positivamente as 

mulheres.

"Quando eu ainda estava na escola, 
participei de um trabalho do programa de 
jovens aprendizes e eu fiz um  um discurso 
para a equipe. E no momento que eu tava 
falando uma gestora do programa falou 
com a professora que eu tinha poder de 
liderança. A professora me contou e isso 
me marcou muito."

"Na faculdade, começei a fazer trabalhos 
informais (Ex: fui recepcionitsta de hostel, 
babysitter, vendora de loja, etc). Tudo isso 
foi uma ótima base de repertório e veia 
empreendedora para mim."

10

Experiências vividas na 
universidade (Ex: Empresa Júnior) 

ajudaram a criar repertório e 
confiança em pontos da carreira, 

assim como potencial de 
liderança.

 "Tive algumas experiências de liderança 
durante minha formação. Quando eu 
estava na empre júnior fiquei um ano 
como diretora. Gosto muito de desenvolver 
pessoas, ajudar elas nos pontos fracos e 
desenvolver os pontos fortes. Portanto 
sinto segurança que serei uma boa líder 
quando tiver a oportunidade."

Apoio e incentivo de amigos para 
inscrição em processos seletivos. 

"Eu já havia  sido reprovada uma vez em 
um processo seletivo de uma empresa e 
decidi tentar novamente muito pelo 
incentivo de um amigo, acabei sendo 
aprovada."

11

Networking influencia na 
indicação para vagas, dicas para 

entrevista e negociação de 
propostas.

"Outro momento foi vir para São Paulo, o 
networking que eu tinha. Sem ele não teria 
conseguido a indicação (de uma mulher 
que trabalhava na mesma empresa que eu) 
para a entrevista e dicas para negociar a 
proposta"

12

Liderança diversa na empresa 
gera confiança e empoderamento 

nas colaboradoras.

"O ambiente profissional em que eu estou 
hoje é muito feminino. A diretoria da 
empresa é 50% diversa, quando eu olho 
para as mulheres na liderança eu sinto 
tanto empoderamento e confiança pois sei 
que elas vão estar olhando para o tema da 
diversidade."

"Minha empresa tem várias mulheres 
líderes e quando eu olho pra elas vejo que é 
possível ser líder e mãe. Sinto mais olhares 
compreensivos, sinto que ela olham para 
além dos resultados com mais empatia."

13

Ambiente inclusivo no qual há 
liberdade para mulheres serem 

quem são empodera e transforma 
positivamente a experiência das 

mulheres.  

"A gente acaba assumindo determinadas 
posturas, jeitos de vestir para poder se 
proteger do mundo. Eu me distanciei um 
pouco o que era a minha essência ao longo 
da minha carreira e me agarrei numa visão 
que eu teria que ser forte e isso significava 
ser masculina. (..) A partir do momento que 
eu comecei a me vestir da forma que eu me 
sentia mais confortável, o trabalho ganha 
um clima diferente. Você pode ser mais 
livre. Foi um empoderamento, foi muito 
importante para mim."

14

Apoio da família/parceiro(a) em 
relação a tarefas domésticas 

contribui para o desenvolvimento 
profisisonal da mulher.

"Moro com a minha mãe. Eu sou muito 
privilegiada nesse ponto. Eu não lido com 
tarefas de casa, realmente sou muito 
privilegiada."

"Para eu conseguir chegar onde eu cheguei 
tive que dedicar muito, muitas horas de 
estudo, pesquisa, trabalho e a minha mãe 
sempre foi muito compreensiva e me 
apoiou muito nas tarefas de casa."

"Moro com meu marido. Sempre sofri muito 
com antecedência e essa era uma 
preocupação muito grande. Eu não gosto 
das tarefas domesticas e cozinha, mas a 
gente tem que fazer e dividimos muito 
bem."

"Começei a morar com a minha namorada 
e dividimos todas as tarefas da casa. Está 
sendo muito interessante para mim."

15

Mentor(a) na empresa exercendo 
papel importante na carreira das 

mulheres. 

"Tem uma mulher que foi minha primeira 
mentora na empresa. E ela é da liderança 
executiva e eu acompanhei muitas cenas 
da vida pessoal  dela, ela é casada, gestora 
de uma área de negócio extremamente 
masculina, tem um filha, ela me inspirou 
demais. Ela me acompanhou e me ajudou 
tomar minhas deciões profissionais. Ela é 
meu exemplo.” 

17

Participação em grupos de 
mulheres fora da empresa como 

alavanca para carreira.

"Na minha cidade faço parte do grupo de 
mulhres que trabalham no meu segmento. 
Nos encontramos uma vez por mês e 
trabalhamos temas específicos. É muito 
bacana, tem material de apoio e é sem fins 
lucrativos."

18

Cursos de formação extra (Ex: pós 
graduação, especialização) como 
alavanca de novas possibilidades 

de carreira. 

"Consegui uma bolsa para fazer um curso 
de negócios e empreendedorismo e eu me 
encantei. Estava em um momento em que 
eu precisava decidir se mudava para uma 
nova área e eu estava com muitos receios e 
medos. O curso transformou minha vida, 
decidi mudar para a área nova."

16

Reconhecimento do trabalho 
como fator de promoção de 

autoconfiança.

"Como eu estava a muito tempo no mesmo 
lugar as pessoas me elogiavam e eu 
achava que era pq eu tava a muito tempo 
lá  e não que meu trabalho era bom. 
Contudo, quando mudei de empresa e fui 
vendo que meu trabalho estava agregando 
e comecei a ser reconhecida, consegui ter 
mais confiança do meu trabalho."

"Ano passado eu entrei como assistente e 
esse ano fui elegida a uma excelência e 
fiquei muito surpresa pois eu tinha pouco 
tempo da área. E eu recebi um feedback 
muito bom. Normalmente, a gente não 
imagina que as pessoas pensam isso da 
gente. Isso foi muito importante para mim"

21

Autoconhecimento e transparência 
ao assumir novo cargo de 

liderança ajudou a experiência ser 
mais positiva.

"Esse ano comecei numa área nova, virei a 
gestora de um time. No início eu me senti 
bem insegura, pensava que eles iam me 
perguntar um monte de coisa e eu não vou 
saber. Fui tentando ir dia após dia, e a 
chave que eu vejo agora foi ter sido eu 
mesma e ter sido humilde e adotar a 
mentalidade de estar ali para ajudar o 
time. Ter tido transparência, ter assumido 
que não sei tudo."

22

Feedback de gestor como 
alavanca para fortalecer a 

confiança da mulher e desenvolver 
habilidades de liderança.

"Um feedback de um líder foi decisivo e me 
ajudou a trazer um nível de confiança. Fui 
selecionada entre os melhores trainees do 
ciclo e meu líder falou para mim que meu 
ponto forte era de pegar e fazer, mas que se 
eu continuar demonstrando uma 
insegurança grande, pouca gente iria 
perceber. Aquilo me fez sair da linha de 
baixa confiança para uma confiança 
satisfatória e topar os desafios."

 "Um turning point para mim foi quando 
um gestor me deu um feedback que eu era 
uma profissional espetacular mas não 
sabia lidar com pessoas, que talvez eu 
fosse ser uma boa especialista e não seria 
uma boa gestora. Esse foi o momento que 
decidi que iria me desenvolver para isso e 
estar à altura do desafio de liderar, o que eu 
queria muito. Conversei muito com as 
pessoas que estavam próximas de mim e 
pedi apoio a todos da minha equipe".

19

Cursos de formação extra (Ex: 
finanças pessoais) como alavanca 
para negociar aumento e salário.

 "Sempre tive receio de chegar e pedir 
aumento. Mas um dia participei de um 
curso de finanças pessoais e vi que você 
tem que valorizar seu passe. Vergonha não 
é pedir aumento, vergonha é estar no seu 
cargo, exercendo funções além dele e não 
pedir aumento."

20

Busca de uma empresa com 
valores aderentes aos valores 

pessoais.

"Iria ser efetivada na empresa que eu 
estava mas optei por sair pois o ambiente 
era muito tóxico. Decidi procurar uma 
empresa que tivesse de acordo com os 
meus valores. Pesquisei bastante e a minha 
empresa atual me chamou atenção por sua 
cultura. Na minha empresa hoje, me sinto 
confortável e segura."

26

"As vezes eu duvido muito de mim, a minha 
alavanca para isso melhorar são as 
pessoas. Eu sou uma pessoa que eu preciso 
nos momentos que eu to mal, eu preciso 
escutar as pessoas do meu lado e que me 
conhecem."

Acionamento de rede de apoio (Ex: 
colegas, amigos) em momentos de 

insegurança e para apoiar na 
construção de confiança.

04

"Estou trabalhando a minha 
autoconfiança., para isso busco feedbacks 
dos meu gestores e procuro colegas que 
possuem confiança forte para conversar."

Interação com pessoas de diversas 
áreas da empresa como fonte de 

oportunidades para 
movimentações.

"Começei a interagir com muita gente de 
várias áreas e foi assim que eu consegui 
mudar de função. Eu aprendi que ninguém 
faz nada sozinho."

23

Carreira de parceiro(a) que tem 
potencial de maior disponibilidade 
para parentalidade traz confiança 

e conforto para mulher.

"Meu marido tem uma carreira diferente da 
minha. E eu fico pensando que, quando 
tivermos filhos, talvez ele vai ter uma 
disponibilidade maior para a criança. O 
caminho que ele seguiu me da mais 
tranquilidade quando penso num futuro de 
familia."

24

Boas práticas da empresa em 
relação à mulheres 

grávidas/licença maternidade/-
mães garantem segurança em 

"Ter pessoas próximas vivendo algo muito 
parecido comigo e saber que tem uma 
empresa que vai me apoiar me fortalece 
nesse momento de gravidez. Tivemos três 
mulheres que foram promovidas durante a 
maternidade. Muitas mulheres me falam, se 
as pessoas soubessem que a capacidade 
de uma mãe recente tem capacidade de 
gerar resultados, as empresas só 
contratariam mães."

"Uma das razões que eu fiz a mudança de 
carreira foi ver o apoio que a minha 
empresa dá para a mulher mãe subir na 
carreira. Sei que tem lugares que não vai 
dar a mesma oportunidade para a mulher. 
Sei que tem empresas que pensam que não 
valem investir na mulher."

25

Formação e auto-
conhecimento

Cultura diversa 
da empresa

Família e amigos

Liderança inclusivaNetworking +
Participação em 
Coletivos

CLASSIFICALÃO DE PERFIL

Mãe

Negra

MARCADORES SOCIAIS

GERAIS

Se formar Buscar 
oportunidade

Se candidatar ou 
ser recrutada

Ser contratada 
e onboarding Executar  trabalho do dia a dia

Ser reconhecida ou 
promovida

Se movimentar, desligar ou 
tirar licença

Participar de avaliação 
de desempenho

Se desenvolver 
profissionalmente 

A L AVA N C A S
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Julgamento e desaprovação de 
família e amigos sobre escolha da 

mulher de empreender.

22

4 6
Liderança pouco diversa não 
compreende totalmente os 
desafios que as mulheres 

enfrentam, sendo assim, menos 
comprometidos para a mudança.

04

Sensação de que algumas 
indústrias ou áreas específicas 

apresentam maiores desafios para 
as mulheres se desenvolverem na 

carreira.

08

Há julgamento negativo de 
mulheres que se posicionam de 
forma mais firme no ambiente 

corporativo.

11

Cultura empresarial machista faz 
com que as mulheres se sintam 

na postura de mudar sua 
essência e se masculinizarem de 
forma a caber naquele ambiente 

e serem respeitadas.

10

Sentimento da sindrome do 
impostor (uma crença interior de 

que não é boa o suficiente, 
subestimando habilidades e 

realizações próprias) por parte das 
mulheres.

09

Há julgamento negativo de 
mulheres que ainda não são 

casadas e não tem filhos. 

13

Necessidade das mulheres 
precisarem se provar mais e 
mostrar que são capazes em 

ambientes não diversos.

12

17

Vivência de assédios e situações 
machistas durante a formação e 

participação em experiências 
acadêmicas.

18

Vivências de experiências ruins em 
estágios de culturas tóxicas e 

machistas, impactando na visão 
da mulher sobre o mercado de 

trabalho e ambições de carreira. 

Baixa confiança e insegurança 
impedindo que se candidate a 

processos seletivos.

23

Baixa confiança e insegurança 
impactando na performance nos 

processos seletivos.

24

Perder oportunidade de emprego 
por estar na "idade fértil", grávida 

ou ser mãe. 

27

Discriminação das empresas em 
contratar mulheres transexuais.

28

Dificuldade das mulheres 50+ em 
encontrarem oportunidades em 

empresas.

29

Dúvidas e inseguranças se 
mulheres com deficiência serão 

bem acolhidas em novo ambiente 
de trabalho.

30

Mulheres jovens enfrentam 
dificuldades e resistências da 
equipe ao assumir cargos de 

gestão.

31

Percepção de que mulheres no 
ambiente de trabalho não 

recebem tanta credibilidade 
quanto os homens.

32

Vivência de Gaslightining  por parte 
das mulheres nos ambientes de 

trabalho: violência emocional por 
meio de manipulação psicológica, 
que leva a mulher e todos ao seu 
redor acharem que ela enlouque-

ceu ou que é incapaz.

33

Vivência de Mansplaining  por parte 
das mulheres nos ambientes de 
trabalho: quando um homem 
explica algo óbvio para uma 
mulher como se ela não fosse 

capaz de compreender.

34

Vivência de Manterrupting  por 
parte das mulheres nos ambientes 
de trabalho: quando uma mulher 
não consegue concluir sua fala 

porque é constantemente 
interrompida pelos homens.

35

Vivência de Bropriating  por parte das 
mulheres nos ambientes de trabalho: 
quando um homem se apropria da 

ideia de uma mulher e leva o crédito 
por ela.

36

Vivência de situações racistas em 
ambientes de trabalho. 

37

Vivência de piadas homofóbicas nos 
ambientes de trabalho. 

38

Vivência de piadas machistas nos 
ambientes de trabalho. 

39

Vivência de assédio nos ambientes 
de trabalho.

40

Existência de pressão social em 
relação à aparência da mulher no 

ambiente de trabalho.

42

Pressão em relação à estética de 
mulheres negras em ambientes de 

trabalho. 

43

Mulheres LGBTQIA+ muitas vezes 
não se sentem confortáveis para 

assumir sua sexualidade no 
ambiente profissional.

44

Liderança tóxica e agressiva gera 
sensação e ambiente de medo 

para as colaboradoras. 

46

Mulheres, muitas vezes, não se 
sentem incluídas ou confortáveis 
para participarem de momentos 

fora do horário de trabalho. 

47

Sensação de que a maior parte 
das tarefas domésticas, tarefas 

relacionadas a cuidado de pessoas 
e, de forma geral, a carga mental 

fica mais com as mulheres.

50

Maior complexidade de conciliar 
trabalho e tarefas domésticas no 

cenário de home office na 
pandemia do COVID-19.

51

Sentimento de que há uma maior 
cobrança da sociedade para com 

a mulher na maternidade, ao 
contrário da paternidade.

52

Experiências negativas com 
colegas e clientes de regiões 

específicas e/ou internacionais de 
países nos quais não há 
valorização da mulher.

48

Rotina de trabalho pesada 
impacta nas outras esferas da 

vida da mulher gerando pressão e 
sentimento de culpa.

49

Necessidade de maior esforço de 
pessoas com PcD para realização 

de algumas atividades.

53

Percepção de resistência e 
preconceito de homens em relação 

a gestoras que são mulheres. 

54

Sentimento de aumento de 
competividade entre as mulheres 

ao longo que vão subindo na 
carreira.

58

Sentimento de que a cobrança e os 
feedbacks são diferenciados para 
as mulheres e os homens, sendo 

que a mulher é comumente exigida 
para apresentar características 
mais masculinas, como ser mais 

dura e firme.

61

Existência de maior dificuldade 
da mulher em pedir e negociar 

aumento e oportunidades. 

62

Discussões sobre diversidade 
ficam restritas a grupos específicos 

que já possuem afinidade pelo 
assunto.

01

Falta de visibilidade, por parte das 
colaboradoras, de ações efetivas e 

seus resultados na temática de 
equidade de gênero.

03

Empresas estão confortáveis com 
o status quo no que diz a respeito 

à equidade de gênero.

06

Não há conscientização da 
liderança da empresa sobre a 

relevância e prioridade do tema.

05

Não há programas estruturados e 
com ações efetivas para trabalhar 

a temática, havendo apenas 
iniciativas pontuais.

02

Visão de que, em alguns casos, a 
temática de diversidade é 

trabalhada meramente por uma 
questão de marketing da empresa. 

07

Disparidade de salários entre 
homens e mulheres do mesmo 

nível.

63

Baixa representatividade e 
inclusão de pessoas PcD em 

ambientes corporativos.

14

Jornada dupla por necessidades 
financeiras impacta a performance 

da mulher na universidade. 

16

Falta de oportunidade de se formar 
em uma graduação impactando na 
inserção e crescimento no mercado 

de trabalho.

15

Faltam iniciativas focadas em 
mulheres nos processos seletivos.

25

Visão de que a liderança e o RH 
não compreendem e endereçam 

totalmente  o problema dos vieses 
incoscientes no recrutamento e 

crescimento de carreira das 
mulheres.

26

Necessidade de trabalhar 
prejudica preparação para 

processos seletivos disputados.

19

Percepção de que há menos 
oportunidades para as mulheres 
negras e periféricas no mercado 

de trabalho.

20

Inseguranças de mulheres PcD em 
relação à acessibilidade do 

ambiente da empresa.

21

Empresas, muitas vezes, falham em 
dar respostas efetivas  situações de 

assédio. 

41

Ambiente com pouca diversidade 
afeta a confiança, senso de 

pertencimento e de potencial de 
minorias.

45

Não existência de uma cultura em 
que a mulher se sinta incluída e 

segura pra crescer, se desenvolver 
e ficar na empresa.

55

Existência de poucas mulheres na 
liderança cria a impressão de que 
existe um limite de crescimento e 
dificulta com que as mulheres da 

empresa se identifiquem e se 
enxerguem como líderes.

56

Baixa representatividade de 
pessoas PcD em cargos de 

liderança nas empresas.

57

Alocação em projetos desafiadores 
ainda estar vinculada a questões 

de proximidade com chefes e 
presenças em eventos fora do 

horário de trabalho, prejudicando 
as mulheres. 

59

Não contabilização de atividades 
em ações paralelas na empresa (Ex: 

grupos de diversidade) para 
avaliações e crescimento de 

carreira.

60

Falta de clareza nos requisitos para 
saltar para o próximo nível e 

promoção ainda estar vinculada à 
questões de proximidade com chefe 

e presenças em eventos fora do 
escritório abre margem para 

mulheres serem desfavorecidas.

65

Sentimento de que a promoção de 
mulheres é mais lenta em 

comparação com promoção de 
homens.

66

Sensação de que as mulheres 
ficam estacionadas no "meio da 
carreira", nos primeiros cargos de 

gestão.

67

Sentimento de medo de tirar 
licença maternidade e perder seu 

cargo na empresa.

72

Medo em relação à gravidez pelas 
limitações físicas de mulheres PcD.

74

Muitas vezes não há modelos 
flexíveis de trabalho que condizem 
e contribuam com a realidade de 

profissionais mães.

75

Sentimento de que a licença 
paternidade é muito curta e de que 

o papel do homem como pai 
deveria ser rediscutido.

76

Pouca valorização do estilo de 
liderança feminino e menor 

reconhecimento das mulheres.

64

Visão da empresa e de profissionais 
de que a gravidez impossibilita ou 

prejudica a mulher de assumir 
posições maiores.

68

Insegurança e medo em realizar 
movimentações de carreira. 

70

Sentimento de medo perante o 
momento da maternidade dada a 
impressão de que será necessária 

a escolha de optar pela 
maternidade ou pela carreira.

71

Receio de que a liderança da 
empresa ache que a mulher terá 
menos capacidade de executar 

trabalhos quando for mãe. 

73

Autossabotagem e falta de 
confiança em suas competências 
para assumir posições de maior 

responsabilidade. 

69

3 0E S T R U T U R A I S
  políticas e 

práticas 
empresariais

C U L T U R A I S
 crenças, 

estereótipos, 
valores
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Liderança diversa na empresa 
gera confiança e empoderamento 

nas colaboradoras.

13

Ambiente inclusivo no qual há 
liberdade para mulheres serem 

quem são empodera e transforma 
positivamente a experiência das 

mulheres.  

14

Boas práticas da empresa em 
relação a mulheres grávidas/licen-
ça maternidade/mães garantem 
segurança em relação à carreira.

25

CULTURA 
DIVERSA DA 
EMPRESA

10

Experiências vividas na universida-
de (Ex: Empresa Júnior) ajudaram 
a criar repertório e confiança em 
pontos da carreira, assim como 

potencial de liderança.

Utilização de ferramentas de 
autoconhecimento para construir e 

fortalecer a autoconfiança.

01

Cursos de formação extra (Ex: pós 
graduação, especialização) como 
alavanca de novas possibilidades 

de carreira. 

16

Adotar postura de humildade e 
transparência ao assumir novo 

cargo de liderança ajudou a 
experiência ser mais positiva.

22

Cursos de formação extra (Ex: 
finanças pessoais) como alavanca 
para negociar aumento e salário.

20

Tomada de decisão de mudança 
para empresa com valores 

aderentes aos valores pessoais e 
valorização da mulher. Busca de 
uma empresas aderente aos seus 

valores. 

26

FORMAÇÃO 
& AUTO
CONHECI-
MENTO

Networking influencia na indicação 
para vagas, dicas para entrevista e 

negociação de propostas.

12

Participação em grupos de 
mulheres fora da empresa como 

alavanca para carreira.

18

Interação com pessoas de diversas 
áreas da empresa como fonte de 
oportunidades para movimenta-

ções.

23

NETWORKING 
+ PARTICIPA-
ÇÃO EM
COLETIVOS

Apoio de família e psicólogo na 
escolha de curso/carreira.

08

Apoio e incentivo de amigos para 
inscrição em processos seletivos. 

11

Boa relação com a família como 
alavanca para o sucesso profissio-

nal.

03

Referências fortes de mulheres na 
família ao longo da criação 

contribuíram para ter uma boa 
autoconfiança. 

02

Acionamento de rede de apoio (Ex: 
colegas, amigos) em momentos de 

insegurança e para apoiar na 
construção de confiança.

04

Estrutura familiar contribui para 
acesso a informação e desenvolvi-

mento, permitindo que a mulher 
alcance melhores oportunidades 

no mercado de trabalho.

06

Apoio da família/parceiro(a) em 
relação a tarefas domésticas 

contribui para o desenvolvimento 
profisisonal da mulher.

15

Carreira de parceiro(a) que tem 
potencial de maior disponibilidade 
para parentalidade traz confiança 

e conforto para mulher.

24

FAMÍLIA & 
AMIGOS

09

Feedbacks de potencial de 
liderança marca positivamente as 

mulheres.

Apoio de gestoras mulheres, que 
atuaram como mentoras para 

próximas etapas e escolhas 
acadêmicas, na primeira experiên-

cia profissional.

07

Utilização do cargo de liderança 
atual para realizar pequenas 

mudanças no dia a dia rumo a 
maior diversidade.

05

Mentor(a) na empresa exercendo 
papel importante na carreira das 

mulheres. 

17

Feedback de gestor como 
alavanca para fortalecer a 

confiança da mulher e desenvolver 
habilidades de liderança.

19

Reconhecimento do trabalho 
como fator de promoção de 

autoconfiança.

21

LIDERANÇA 
INCLUSIVA
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O estudo indica que...
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O estudo indica que...

do dia a dia

desligar ou

desigual: o dia a dia das
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-

preparadas para dar respos-

-

-

papeis sociais de cuidar da 
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-



68 69

O estudo apresentado, de caráter qualitativo e exploratório, nos 
permitiu 

sua jornada como diversos tipos de preconceitos, 
discriminações e agressões. 

liderança das empresas mais dolorosa, 
complexa e lenta. 

Muitas das dores mapeadas são comuns às mulheres em geral, contudo, o estudo indica que é preciso analisar cuidadosamente as diversidades

levar em consideração estas diversidades pode contribuir para a jornada de
somente algumas mulheres e não para todas elas.

Além disso, o estudo indica que as mulheres tem a visão de que os homens no 
meio corporativo, no geral, não possuem ainda um entendimento completo 

das mulheres de maneira estruturada e vinculada à estratégia das empresas.

mulheres do mundo corporativo para o empreendedorismo se relaciona com 
as dores sentidas ao longo da jornada nas empresas e com uma busca maior 

Este é o primeiro capítulo do nosso trabalho no tema. Esperamos que os 
insights que trouxemos tenham sido valiosos para todos e todas vocês. 

Para a construção da segunda parte do trabalho, convidaremos alguns 

Se você trabalha com Diversidade & Inclusão na sua uma empresa e deseja 
participar da segunda etapa do trabalho, entre em contato conosco pelos 
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empoderar empreendedoras economicamente, garantindo  independência 

integração, capacitação e troca de conhecimento entre mulheres que 
possuem ou buscam o próprio negócio, espalhadas por todo o país.

empreendedora/

A EloGroup é uma consultoria que atua como uma plataforma de 
transformação, combinando competências de tecnologia, analytics 
e gestão para tornar negócios estrategicamente digitais e destra-
var o potencial de transformação de pessoas e organizações. A em-
presa entrega soluções para desafios de negócios de múltiplas in-
dústrias, por meio de práticas integradas, que vão da estratégia à 
implementação, ajudando a construir, de forma colaborativa e pró-
xima, o futuro das organizações no novo paradigma de negócios. 


