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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo compreender melhor a questão da equidade de gênero 
nos cargos de liderança, motivo pelo qual, busca-se identificar as principais 
situações que dificultam o acesso da mulher aos cargos de liderança, além dos 
fatores influenciadores destas questões para que a mulher consiga se manter no 
cargo. A pesquisa tomou por base as lideranças femininas de 05 (cinco) 
cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná, no intuito de buscar identificar a 
realidade destas lideranças no agronegócio. Além da pesquisa direcionada às 
lideranças femininas, os gestores de recursos humanos também responderam um 
questionário apontando como a questão da equidade de gênero é tratada na 
cooperativa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual, por meio de estudos de 
casos coletivos, foi possível inferir analiticamente que as lideranças femininas, na 
sua maioria, buscam a equidade de gênero, por meio do reconhecimento e 
credibilidade ao trabalho realizado, além da capacitação para os cargos de 
liderança. Elas apontaram ainda que a legislação trabalhista, sendo deficitária, não é 
fator de relevância para a busca da equidade, talvez pelo fato de que a igualdade já 
esteja contida na legislação, faltando na prática ações que busquem a equidade. Da 
aferição dos dados também foi possível constatar que na sua maioria elas não 
entram na cooperativa como liderança, elas conquistam essa liderança no decorrer 
de suas carreiras, sendo mais um aspecto prático da luta das mulheres pela busca 
da equidade. Por fim, além deste panorama sob o aspecto das lideranças femininas, 
os gestores de Recursos Humanos também reconheceram a importância da busca 
pela equidade de gênero, destacando que os impactos são extremamente positivos 
perante clientes, fornecedores e parceiros de negócios e que constantemente são 
questionados sobre ações que a cooperativa executa para este fim, devendo ainda, 
além de um reflexo positivo perante cooperados, colaboradores e comunidade em 
geral. 
 
Palavras-chave: Igualdade, gênero, cooperativa, mulher, agronegócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This academic paper has as as goal to better comprehend the matter of gender 
equity in leadership positions, reason why, it looks to identify the main situations 
which hinder the access of women to leadership positions, furthermore the impact of 
these matters so that the woman can keep the position. The research has built on 
female leadership of 05 (five) agricultural cooperatives in the State of Paraná, in 
order to identify the reality of these leaderships in agribusiness. In addition to the 
reserach targeted to the female leadership, the human resources managers also 
answered to a survey pointing out how the matter of gender equity is handled in the 
cooperative. This reserach is both qualitative and quantitative, in which, through 
collective case studies, was possible to infer that female leaderships, most of them, 
seek gender equity, through recognition and reliability in the accomplished work, in 
addition to the training for leadership positions. They also pointed out that the labor 
legislation, being deficient, is not a relevant factor on the search for equity, perhaps 
because equality is already included in legislation, but lacking actions which seek 
equity in practical applications. From the measurement of the data was also possible 
to determine that most of them do not join the cooperative as leaderships, they 
conquer this position in the course of their carriers, being this another practical 
aspect of the female struggle for equity. At last, in addition to this overview under the 
aspect of female leaderships, the human resources managers also recognize the 
importance of the search for gender equity, highlighting that the impacts are 
extremely positive in front of clients, suppliers and business partners and that they 
are constantly questioned about actions that the cooperative performs to achieve this 
goal, owing yet, a positive image in front of cooperates, employee and the whole 
community. 

 
Key-words: Equality, gender, cooperative, woman, agribusiness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As mulheres representam metade da população mundial e mais da terça 

parte da população ativa no mundo. A questão da igualdade abrange o direito à 

igualdade de oportunidades, equidade de tratamento no emprego e reforça a 

importância de condições de trabalho compatíveis com sua condição biológica e 

social, bem como, acesso à formação profissional. 

Mulheres com maior nível educacional têm mais capacidade de melhorar 

sua qualidade de vida e de sua família, estão mais preparadas para se beneficiar 

das oportunidades de mercado. Os efeitos da educação no empoderamento da 

mulher se manifestam de formas variadas, seja pelo aumento da geração de renda, 

autonomia nas decisões pessoais, controle sobre a própria fertilidade e da maior 

participação na vida pública (BARROSO, 2004, p.1). 

Alcançar a equidade de gênero é um árduo desafio. A solução do problema 

não é simples e deve ser cobrada de toda a sociedade, não apenas do Estado. É 

importante que a sociedade se mobilize e dê ao assunto a prioridade necessária, 

seja nos noticiários, em debates públicos, seminários, palestras, meio acadêmico ou 

mercado de trabalho. 

O engajamento da sociedade nesta luta se mostra essencial. Infelizmente é 

possível notar que ações como a simples declaração da igualdade de todos perante 

o texto constitucional ou a mera criminalização das práticas discriminatórias, por si 

só, não são suficientes para atender e reduzir os problemas em volta da 

discriminação de gênero (ZARPELON, 2006, p.22). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) identificou um aumento nos 

estudos sobre a mão de obra feminina no mercado de trabalho, principalmente nos 

cargos de liderança, crescimento esse que não acompanha os resultados da 

presença feminina nestes cargos. O Informe Mundial de 2015 da OIT procura 

incentivar uma mudança nesse cenário e mostrar as vantagens estratégicas de 

proporcionar maior espaço e mais oportunidades às mulheres nos cargos de 

liderança.  

No decorrer do trabalho o objetivo é evidenciar através do referencial, 

inúmeras medidas e ações que vem sendo adotadas em âmbito global visando à 
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equidade de gênero e sua influência nas cooperativas, principalmente nos cargos de 

liderança. 

Considerando o foco do programa em gestão de cooperativas o presente 

trabalho tem por objetivo identificar a presença da mão de obra feminina nos cargos 

de liderança e ao mesmo tempo avaliar os fatores influenciadores da equidade de 

gênero nas empresas. A pesquisa foiaplicada em 05 (cinco) cooperativas 

agropecuárias do Estado do Paraná. 

O modelo de organizações cooperativistas difere das demais organizações 

no mercado, assim seus princípios e características particulares fazem com que este 

estudo tenha ambiente diferenciado para trabalhar.  

A relação do tema com o cooperativismo é de grande proporção. De acordo 

com a Organização das Cooperativas Brasileiras a 64ª. Assembleia Geral das 

Nações Unidas (ONU) declarou 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas, 

com o objetivo de destacar a contribuição das cooperativas para o desenvolvimento 

econômico e social, reconhecendo sua importância para a redução da pobreza, 

geração de emprego, renda e integração social. 

Neste contexto, observa-se a total conexão entre o tema equidade de 

gênero com os propósitos das organizações cooperativas que possuem uma missão 

social no meio em que atuam, pois integram pessoas e geram renda. Na sua 

doutrina tem como objetivo principal buscar a correção das distorções econômicas e 

sociais. Os princípios que norteiam todas as ações cooperativistas, quando 

aplicados, facilitam significativamente a disseminação do bem e do interesse comum 

(CARVALHO, 2011, p.27). 

Além disso é possível observar que a questão da equidade de gênero é uma 

preocupação não apenas da sociedade, mas também da maioria das empresas e 

respectivamente de seus parceiros de negócios. Nota-se na prática que as 

empresas somente conseguirão alcançar a evolução de Mercado se passarem a ser 

responsáveis socialmente e dentre os pontos observados, estão as efetivas ações 

das empresas no que diz respeito à implantação de políticas e diretrizes voltadas ao 

assunto. 

Constata-se assim, a relevância de buscar identificar os principais fatores 

influenciadores da busca da equidade de gênero nos cargos de liderança das 

cooperativas, procurando entender de que maneira essa questão é vista não 
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somente sob os olhos da cooperativa, mas principalmente a visão da própria 

liderança feminina sobre os aspectos que interferiram na sua ascensão. 

 

1.1. Justificativa 

 

Tendo em vista a área de concentração deste Programa em Gestão de 

Cooperativas e a linha de pesquisa de gestão estratégica, propõe-se este estudo 

sobre os fatores influenciadores da busca da equidade de gênero nos cargos de 

liderança das cooperativas. 

As mulheres vêm de um longo processo de discriminação que desencadeou, 

nos últimos 50 anos, ações importantes para reduzir as desigualdades. Homens e 

mulheres devem empenhar-se em reconhecer que a igualdade de gênero é uma 

necessidade atualíssima para o desenvolvimento das organizações (BRASIL, 2009). 

De acordo com o Informe Mundial da Organização Internacional do Trabalho 

(organismo internacional encarregado de elaborar instrumentos referentes aos 

direitos humanos fundamentais do trabalhador) de 2015, que aborda o tema “A 

mulher na gestão empresarial”, é crescente o número de estudos sobre a presença 

da mulher nos cargos de gestão das empresas, tema muito debatido, tendo em 

vista, que a diversidade de gênero agrega valor ao negócio. 

Embora haja um crescimento da presença feminina no mercado de trabalho, 

constata-se em pesquisas e artigos que a presença em cargos de liderança não 

temcrescido nesta proporção. O mesmo documento da OIT aponta uma presença 

escassa de mulheres como Chief Executive Officer (CEO), sigla utilizada para definir 

diretores executivos ou membros de conselhos ou altos níveis da política. O relatório 

do Fórum Econômico Mundial, citado no Informe, evidencia que, em 2010, a 

disparidade de gênero ainda era grande, sendo que as mulheres representam 

menos de 5% dos CEOs em empresas de maior dimensão dos países da 

Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE). 

Na prática é possível observar que as empresas estão sendo impelidas, 

cada vez mais, pelos seus parceiros de negócios e pela própria pressão pública a 

implantar políticas e diretrizes organizacionais voltadas à igualdade de gênero. As 

organizações têm buscado investigar, através de questionários sociais se a empresa 

é uma organização responsável e preocupada com a inserção da mulher no 

mercado de trabalho. 
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A cobrança estabelecida pela sociedade e pelo Mercado para que as 

empresas cumpram com sua função social está cada vez mais aparente. De acordo 

com Almeida (2003) a função social da empresa representa um conjunto de 

fenômenos importantes para coletividade e é indispensável para a satisfação dos 

interesses inerentes à atividade econômica, representa uma força sócio econômico-

financeira com uma enorme potencialidade de emprego e expansão que pode 

influenciar, de forma decisiva, o local em que se encontra (ARNOLDO; MICHELAN, 

2000, p. 88). 

O conceito de função social da empresa engloba a ideia de que esta não 

deve visar somente o lucro, mas também preocupar-se com os reflexos que suas 

decisões têm perante a sociedade, seja de forma geral, incorporando ao bem 

privado uma utilização voltada para a coletividade; ou de forma específica, trazendo 

realização social ao empresário e para todos aqueles que colaboraram para 

alcançar tal fim (CARNEIRO, 2015, p.1). 

Cada vez mais, fala-se de uma maior consciência social que vai além da 

adequação das atividades empresariais ao interesse da empresa. Trata-se da 

responsabilidade social que pode ser assumida por cada empreendedor como um 

objetivo extra, estabelecendo relações não ligadas a esta atividade. Tal 

responsabilidade deve estar associada ao interesse maior de proteger a sociedade, 

buscando legitimar a forma de gestão da empresa (SILVEIRA, 2015, p.3). 

Neste sentido, a empresa precisa agir com foco na responsabilidade social 

que, segundo Polacchini (2008), “é uma construção histórica da sensibilização do 

mundo empresarial frente às necessidades das comunidades que estão em seu 

interior ou em seu entorno”. 

O agir com responsabilidade social é preocupar-se com a coletividade, 

respeitar os direitos humanos, ter uma relação ética com todos os stakeholders 

envolvidos, abolir a corrupção de suas ações diárias, lidar com a saúde e segurança 

nas relações de trabalho e ser transparente e preciso nas informações transmitidas 

aos seus parceiros; apesar de exemplificativas, estas são maneiras de se promover 

e disseminar a responsabilidade social como instrumento de mudança das 

sociedades empresárias (MAESTRI, 2011, p.94). 

Assim, como poderosos agentes de mudança, as empresas, em parcerias 

com o Estado e a sociedade civil, são propulsoras na construção de uma sociedade 
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mais próspera e mais justa e, portanto, figuras importantes na busca pela redução 

da desigualdade de gênero. 

As razões de ordem teórica que justificam a realização do presente estudo 

podem ser observadas no bojo da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 que no caput do artigo 5º. e inciso I, estabelece os pilares do princípio da 

igualdade, destacando que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição. 

 

No mesmo sentido, o artigo 7º. da Constituição da República Federativa do 

Brasil (CRFB) de 1988, incisos XX e XXX, reforça a igualdade de gênero em norma 

voltada a regulamentar o mercado de trabalho feminino: 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

 

Neste contexto, o artigo 170 da CRFB/88 reforça a intenção do legislador de 

adequar nossa legislação às diretrizes internacionais que visam à redução das 

desigualdades, conforme abaixo: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais. 

 

Na reunião de Cúpula do Milênio, no ano 2000, os líderes máximos dos 

países do mundo inteiro comprometeram-se, por meio da Declaração do Milênio e 

os objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a envidar todo tipo de esforços para 

atingir oito metas de desenvolvimento até o ano 2015, sendo que a meta de número 

03 (três) tem por objetivo a igualdade entre sexos e a valorização da mulher 

(UNICEF BRASIL, 2015). 

Ocorre que, apesar dos compromissos firmados em muitos acordos e 

tratados internacionais que visam a atender o princípio da igualdade de gênero, 

mulheres, no mundo todo, continuam enfrentando opressão e discriminação. No 

mercado de trabalho, a desigualdade ainda é muito presente seja quanto à 
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oportunidade como, também, quanto à qualidade de emprego, conforme consta do 

informativo mundial de 2015 da OIT. 

O mesmo documento afirma que, em média, homens ganham mais que as 

mulheres, ainda que realizem trabalhos equivalentes, embora a Convenção nº.100 

da OIT já tenha tratado sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres 

por trabalho de igual valor em 1951, com o propósito de conseguir uma cooperação 

internacional para resolver a desigualdade de remuneração entre a mão de obra 

masculina e feminina por um trabalho de igual valor (PIOVESAN, 2008, p.512). 

A Organização Internacional do Trabalho se preocupou também em tratar 

sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão em sua Convenção nº. 

111, de 1958, reforçando em seu artigo 1º. que se compreende como 

“discriminação” toda distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, 

religião, opinião, política, nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anular 

ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão 

(PIOVESAN, 2008, p.525). 

A igualdade de gênero no mercado de trabalho significa igualdade de 

oportunidades e de tratamento, remuneração equiparada, ambiente seguro e 

saudável para trabalhar, igualdade no desenvolvimento da carreira e ainda um 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. 

No que diz respeito à presença feminina nos cargos de liderança, Nogueira 

(2006) afirma que chegar aos cargos de alto nível é muito mais fácil para os homens 

do que para as mulheres, mesmo quando eles estão menos preparados do que elas. 

O autor afirma, ainda, que a presença feminina decresce progressivamente 

conforme ascendem os mais altos níveis da hierarquia. Vale destacar que, mesmo 

quando chegam a ocupar postos de liderança, é frequente que seja em setores de 

atividade econômica tradicionalmente femininos. 

Considerando a importância do assunto, a partir de 1995, a Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI) criou o Programa de Ação Regional para as 

Mulheres da América Latina e do Caribe. Com oito áreas estratégicas neste 

Programa, a ACI vem desempenhando um papel fundamental e estratégico no 

desenvolvimento eficaz das relações de gênero em busca de agregação de valor, 

seja na agricultura, seja nas cooperativas, gestão cooperativa ou capacitação, 

centrando-se nas necessidades e prioridades das mulheres. 
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De acordo com OIT, as cooperativas são consideradas as organizações de 

vanguarda na busca pela igualdade de gênero, tendo em vista, estarem calcadas em 

princípios que buscam a igualdade entre os indivíduos, respeitando, sexo, raça, cor, 

religião e etc, motivo também pelo qual o trabalho será realizado observando a 

realidade de algumas cooperativas no Estado do Paraná. 

Seguindo a tendência do cooperativismo internacional, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) implantou a partir de 2004, através 

da Portaria Ministerial nº. 156, o programa Gênero e Cooperativismo 

(COOPERGÊNERO), com o objetivo de contribuir para a construção da equidade/ 

equilíbrio de gênero no âmbito do cooperativismo e do associativismo brasileiro 

(MAPA, 2009, p.49). 

Por fim, identificada a problemática envolvendo a igualdade de gênero, 

preocupação de âmbito global, denota-se a importância de estudar o assunto. Um 

tema que já é de antiga preocupação dos órgãos internacionais, tem tornado-se 

cada vez mais preocupação da sociedade em geral, das pessoas, como indivíduos 

preocupados com as desigualdades presentes à sua volta, como, também, das 

organizações que procuram atender os interesses dos seus stakeholders. 

Assim, com o objetivo de trabalhar a igualdade de gênero e considerando 

que uma das principais preocupações da Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 2015 é impulsionar a presença feminina nos cargos de liderança, propõe-se esse 

trabalho que terá como foco, identificar os fatores influenciadores da busca pela 

igualdade de gênero nos cargos de liderança nas cooperativas agropecuárias do 

Estado do Paraná. 

 

1.2. Metodologia 

 

A pesquisa em questão não tem a pretensão de ser verdade absoluta, mas 

sim um ponto de partida para futuros estudos. “Uma pesquisa é válida quando suas 

conclusões são corretas e é fidedigna quando seus resultados são replicáveis 

(MASCARENCO, 2006, p. 44)”.   

Normalmente uma pesquisa se dá sobre um objeto de estudo desconhecido, 

pouco explorado ou que necessite revisão. Neste sentido, "a pesquisa ganha 

contornos naquilo que incomoda, naquilo sobre o que pouco se sabe e que, por isso 

mesmo, pode levar o pesquisador a lugares e conexões imprevisíveis". (MANSANO, 
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2012). É com base nestes fundamentos que a presente pesquisa se justifica. 

Estudar o fenômeno da inserção feminina nos cargos de liderança traz o desafio de 

uma temática pouco estudada e de ínfima presença na área acadêmica. Pouco se 

sabe, se conhece desta realidade, principalmente, sob o aspecto do cooperativismo. 

Esta pesquisa, classificada como qualitativa é focada na mensuração de 

fenômenos e pode ser qualificada como o experimento de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentados pelos 

entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de qualidades ou 

comportamentos (RICHARDSON, 2008). 

Embora o pesquisador se depare sob duas perspectivas, não 

necessariamente está obrigado a optar por uma ou outra. De acordo com Günther 

(2006), o pesquisador, enquanto consumidor de pesquisa, não se deve restringir a 

resultados frutos de uma determinada abordagem, ignorando ou, até, vilificando as 

demais, muitas vezes por falta de conhecimento. 

O mesmo autor complementa ainda afirmando que, enquanto participante do 

processo de construção de conhecimento, idealmente, o pesquisador não deveria 

escolher entre um método ou outro, mas utilizar as várias abordagens, qualitativas e 

quantitativas que se adequam à sua questão de pesquisa. Do ponto de vista prático 

existem razões de ordens diversas que podem induzir um pesquisador a escolher 

uma abordagem, ou outra. 

Na sequência será possível observar as fundamentações teóricas que 

enquadram a pesquisa como sendo um estudo de caso, bem como, as 

características de uma pesquisa quantitativa. 

Como características da pesquisa qualitativa Godoy (1995) descreve o 

seguinte conjunto: 

1) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

2) O caráter descritivo; 

3) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; 

Em geral as investigações que se voltam para uma análise qualitativa têm 

como objetivo situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que 

empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
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classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar em maior nível de profundidade o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos 

(RICHARDSON, 1999, p. 80). 

O estudo compreende as seguintes técnicas de coleta de dados: pesquisa 

bibliográfica e questionário. Nesse contexto são abordados os seguintes conceitos: 

1)   Pesquisa bibliográfica: Para a coleta de dados, utilizou-se inicialmente de 

pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos científicos. Segundo Gil 

(2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituídos principalmente de livros e artigos científicos, 

identificados como dados secundários. 

2)   Questionário: Gil (2002) conceitua questionário como um conjunto de 

questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado. Segundo o autor 

o questionário deve seguir uma progressão lógica, seguindo os seguintes 

critérios: a) o questionário deve ser conduzido a responder pelo interesse 

despertado, sendo as perguntas atraentes e não controvertidas, b) deve 

também ser respondido das perguntas mais fáceis para as mais complexas, 

c) não deve conter questões pessoais ou delicadas em seu início, devendo 

esse tipo de questionamento vir ao final do questionário, d) deve ser levado 

gradativamente de um quadro de referência a outro, visando facilitar o 

entendimento das respostas. 

Quanto ao estudo de caso, Prodanov (2013), explica que este método 

consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma 

família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua 

vida, de acordo com o assunto da pesquisa. É uma categoria de investigação que 

tem como objetivo o estudo de uma unidade de forma aprofundada, podendo tratar-

se de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, etc. São 

necessários alguns requisitos básicos para sua realização, entre os quais, 

severidade, objetivação, originalidade e coerência. 

De acordo com Yin (2015), a evidência do estudo de caso pode vir de várias 

fontes: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, entre 

outras. Cada fonte está associada com uma série de dados ou evidências. O estudo 

se inicia com a elaboração da estrutura do estudo de caso, pois este orienta o 
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pesquisador com relação à coleta de evidências e garante a confiabilidade da 

pesquisa. 

O estudo de caso possui uma metodologia de pesquisa classificada como 

aplicada, na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de 

problemas sociais (BOAVENTURA, 2004). Gil (2008) complementa afirmando que 

as pesquisas com esse tipo de natureza estão voltadas mais para a aplicação 

imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial, relevando o 

desenvolvimento de teorias. 

Stake (1995) identificou três tipos de estudo de caso, que podem apresentar 

diferentes orientações metodológicas. O primeiro é o estudo de caso intrínseco, que 

é recomendado quando o pesquisador tem um interesse intrínseco naquele caso em 

particular. O segundo tipo é o estudo de caso instrumental, que é utilizado quando o 

interesse do pesquisador pode ser uma questão que um caso particular vai ajudar a 

elucidar. Já a última tipologia se refere ao estudo de caso coletivo que é 

recomendado quando o pesquisador não se concentra num só caso, mas em vários. 

Portanto, esse trabalho é um estudo de caso que analisou a realidade de 05 

(cinco) cooperativas do Estado do Paraná no que diz respeito aos fatores 

influenciadores da busca da igualdade de gênero nos cargos de liderança. 

As cooperativas do Paraná foram escolhidas para a pesquisa, diante da 

importância deste Estado no cenário econômico e cooperativista nacional. O Estado 

do Paraná, com uma área de 199,7 mil quilômetros quadrados, equivalente a cerca 

de 2,3% do território brasileiro, apresenta um dos melhores índices de 

desenvolvimento humano entre os Estados brasileiros. O Produto Interno Bruto é de 

289,2 bilhões de reais, respondendo por 18% de toda safra brasileira. Ocupa o 

primeiro lugar entre os estados brasileiros na produção de frango, milho, trigo, feijão 

e cevada; o segundo lugar na produção de soja e o terceiro lugar na produção de 

suínos e leite (PARANÁ COOPERATIVO, 2016). 

De acordo com os últimos informes do Sistema Ocepar de agosto de 2015, 

estão registradas no Estado 223 cooperativas, dentre elas, 74 são agropecuárias, 

portanto, mais de 30% das cooperativas do Estado, motivo pelo qual, opotou-se por 

direcionar este estudo para o ramo agropecuário. 

Diante da necessidade de se estabelecer uma amostragem para a pesquisa 

acadêmica, foram selecionadas 05 (cinco) cooperativas agropecuárias que em 2014 

apresentaram receita líquida acima de R$ 1 (um) milhão de reais. As 05 (cinco) 
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cooperativas escolhidas além de se enquadrarem no critério acima, foram as que 

deram acesso desde logo aos dados necessários para pesquisa. Abaixo a relação 

apresentada pela Revista 1000, edição 2015, contendo a relação das cooperativas 

presentes no ranking das 1000 (mil) maiores empresas do Brasil, desta relação, 

foram selecionadas 05 (cinco) cooperativas agropecuárias para a presente pesquisa. 

Tabela 1 - Cooperativas do Paraná entre as 1000 maiores empresas do Brasil 

Cooperativa Posição 2014 Posição 2013 
Receita Líquida (em 

milhões de R$) 

Coamo 58 62 8.155,6 

C.Vale 111 117 4.611,4 

Lar 175 181 3.020,0 

Cocamar 194 195 2.744,4 

Copacol 224 242 2.338,8 

Agrária 246 219 2,107,3 

Castrolanda 270 283 1.883,5 

Integrada 271 279 1.880,1 

Frimesa 288 314 1.734,1 

Coopavel 304 301 1.636,1 

Frisia (Batavo) 319 326 1.540,0 

Copagril 420 441 1.140,2 

Coasul 461 469 1.044,2 

Capal 574 559 788,6 

Coagru 765 711 544,5 

Fonte: Valor 1000 

 

Importante destacar algumas informações das cooperativas escolhidas na 

amostra da pesquisa. A primeira cooperativa participante conta atualmente com 

mais de 1500 colaboradores, 600 associados e faturou em 2015, 2,5 bilhões de 

reais. A segunda cooperativa com faturamento de 2,2 bilhões de reais, contempla 

em seu quadro, 849 associados e mais de 2.300 colaboradores. A terceira 

cooperativa, localizada na região oeste do Estado, conta com um grupo de mais de 

8.000 colaboradores e mais de 5.000 associados e faturou em 2015, 2,9 bilhões de 

reais. Em seguida, outra cooperativa participante conta com 898 colaboradores, 795 

associados e faturamento em 2015 de 1,9 bilhões de reais e por último uma 

cooperativa que contempla 4300 associados, mais de 5100 colaboradores, 

contribuindo para um faturamento de mais de 1,9 bilhões de reais em 2015. 
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Foram então elaborados dois questionários. O primeiro foi aplicado ao 

responsável da área de recursos humanos de cada uma das 05 (cinco) cooperativas 

via e-mail com o objetivo de identificar a temática da inserção feminina nos cargos 

de liderança sob a perspectiva da cooperativa. Foram esses gestores que definiram 

quais cargos se enquadrariam na pesquisa para responder o segundo questionário, 

oportunidade dada às lideranças femininas para apontar as situações que mais 

impactam sua ascensão e permanência nos cargos de liderança. 

No segundo questionário um total de 57 (cinquenta e sete) lideranças 

femininas responderam sobre o tempo de ingresso na cooperativa e tempo de 

permanência do cargo de liderança, além disso, apontaram critério de relevância 

para 10 (dez) situações que impactam, ou não, na ascenção das mulheres nos 

cargos de liderança e que podem, ou não, influenciar sua permanência no cargo. 

Para cada situação apresentada a mulher apontou um critério de relevância numa 

escala de 01 a 10, sendo 01 pouca relevância e 10 muita relevância. 

A questão tem implicações de natureza prática, empírica e técnica. 

Considerando os recursos materiais, temporais e pessoais disponíveis para lidar 

com uma determinada pergunta científica, coloca-se para o pesquisador e para a 

sua equipe a tarefa de encontrar e usar a abordagem teórico-metodológica que 

permita, num mínimo de tempo, chegar a um resultado que melhor contribua para a 

compreensão do fenômeno e para o avanço do bem-estar social (GÜNTHER, 2006). 

Também foi realizada análise do conteúdo nos achados coletados, por meio 

das entrevistas e análise documental. A análise de conteúdo é uma técnica para 

estudar a comunicação de maneira sistemática e objetiva. Ela busca a essência de 

um texto nos detalhes das informações. Segundo Bardin (2006), a análise do 

conteúdo é um conjunto de ferramentas de cunho metodológico em constante 

aprimoramento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados. Sendo 

assim, a análise de conteúdo configura-se como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. 

A aplicação dos questionários possibilitará uma análise da realidade das 

cooperativas que serão estudadas. Vale ressaltar que a questão da igualdade de 

gênero nos cargos de liderança não se trata de uma hipótese, mas sim da realidade 

das organizações e consequentemente, também das cooperativas. O que dá mais 

força e crédito à pesquisa. 
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2. OBRIGAÇÃO LEGAL DAS EMPRESAS QUANTO À IGUALDADE DE GÊNERO 

 

Inúmeras declarações, pactos e convenções internacionais já foram 

produzidos pelas Nações Unidas e Organismos Internacionais com traços comuns a 

todos eles: a preocupação e o respeito ao princípio ético-jurídico da igualdade, com 

o intuito de fazer valer os direitos humanos das mulheres em condições de 

igualdade e livre de toda forma de discriminação. 

Antes de falar em igualdade, mais adequado seria relacionar o tema 

igualdade de gênero ao conceito de equidade.  

Do ponto de vista da equidade de gênero, as especificidades das mulheres 

são todas relacionadas com diferenças sexuais que, elaboradas no social, irradiam 

desde as vivências sexuais e reprodutivas mais íntimas, até a arquitetura de redutos 

do poder como congressos nacionais onde não há provisão de banheiros femininos, 

passando por identidades pessoais, símbolos culturais, normas e instituições 

sociais, leis, etc. No entanto, como nos lembra Almeida (2000), equidade se refere 

não a toda diferença, mas a diferenças que são consideradas injustas; ou seja, a 

identificação de iniquidades é baseada em valores. 

A equidade do ponto de vista de Moreira (2007, p. 215) se refere ao 

“princípio de equidade, traduz-se na necessidade tão antiga quanto Aristóteles de 

retificação para julgar, não com base na lei, mas com base na justiça que a própria 

lei deve realizar”. 

Campos (2006) diz que a equidade seria a “justiça aplicada no cotidiano”, ou 

seja, a ponderação de tradições e vivências pessoais ao julgar. Em suma, Campos 

(2006) diz que “a equidade seria o exercício vivo da justiça”, buscando como 

referência Aristóteles, que considera esta a única forma de ter uma justiça realmente 

justa. 

A equidade sob o ponto de vista social denota a construção de uma 

sociedade justa e igualitária, em que os direitos se formulam de acordo com 

necessidades a cada gênero respeitando suas diferenças. Por outro lado, percebe-

se a luta das mulheres na conquista destes direitos e sua evolução.   

A inserção da mulher no mercado de trabalho passou por vários desafios, 

desde a revolução industrial, e tem despertado muitas discussões desde o âmbito 

legal até as estratégias empresariais. Sobre isso, é possível averiguar o quanto o 
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governo busca a solução deste problema social que impacta várias pessoas e 

empresas. 

Na busca pela equidade, foi nos anos 80, que as mulheres intelectuais 

criaram a categoria “gênero”, pois até então não havia instrumento metodológico 

para dar conta dessa entrada das mulheres no domínio público. E o resultado foi 

quase que imediato. A mudança ocorreu no mundo todo, iniciou-se um trabalho 

meticuloso, pontual, de crítica de todas as estruturas do patriarcado e da sociedade 

de classes, seja do ponto de vista prático, vivencial, como da perspectiva teórica 

(MURARO, PUPPIN, , 2001). 

Segundo Novais (2005, p. 43) “Gênero provém do latim ‘genus’ e refere-se 

ao código de conduta que rege as relações entre homens e mulheres, ou seja, o 

modo como as diferentes culturas interpretam e organizam a diferença sexual entre 

ambos”. É certo dizer que o conceito de gênero é a caracterização de indivíduos que 

mesmo diferentes fisicamente, principalmente em relação ao sexo, constroem uma 

história de força e trabalho no seu modo de agir e ser. Para Gosdal (2007, p. 77) “o 

gênero é a construção social relativa à diversidade biológica [...] o gênero não é uma 

essência, mas uma organização social da diferença sexual”. 

Não é de se surpreender, portanto, que nestes circuitos as ideias de 

liberdade, igualdade e direitos sejam, hoje, ambíguas (LAURELL, 2000), e a noção 

de equidade restrita aos mais necessitados, em vez de expressar um conceito 

inclusivo de cidadania e justiça social (ALMEIDA, 2000). 

Neste contexto é importante observar as considerações doutrinárias a 

respeito do termo, ou melhor dizendo, princípio da igualdade. De acordo com 

Canotilho (2003), ser igual perante a Lei não significa apenas aplicação igual da lei. 

A lei, ela própria, deve tratar por igual todos os cidadãos. Numa fórmula sintética, 

sistematicamente repetida, escrevia Anschutz: as leis devem ser executadas sem 

olhar às pessoas.  

Canotilho (2003) explica que o princípio da igualdade, reduzido a um 

postulado de universalização, pouco adiantaria, já que ele permite discriminação 

quanto ao conteúdo (exemplo: todos os indivíduos de raça judaica devem ter 

sinalização na testa, todos os indivíduos de raça negra, devem ser tratados 

igualmente em escolas separadas das escolas reservadas a brancos). A lei tratava 

igualmente todos os judeus e todos os pretos mesmo que criasse para eles uma 

disciplina intrinsecamente discriminatória.  
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 Neste sentido, quando falamos de igualdade não se pode afirmar que a 

proibição de diferenciação com base em determinado critério (idade, gênero, 

orientação religiosa, etc.) impede, de modo absoluto, que algum tratamento desigual 

seja justificado, sendo até mesmo exigido, a depender do caso. Assim, se em geral 

sobre qualquer diferença estabelecida entre homens e mulheres paira, desde logo, 

uma forte suspeita de inconstitucionalidade, isso não significa que não possam 

existir razões suficientes também a justificar alguma diferença de tratamento nesse 

âmbito, como por exemplo, a proibição da mulher de exercer durante a gravidez 

determinadas funções que possam colocar em risco a vida do nascituro ou a sua 

própria. Da mesma forma não se pode caracterizar como ilegítima eventual 

diferenciação entre pessoas com deficiência quando a natureza do problema físico 

ou psíquico impede o exercício de determinada atividade, como é o caso do cego 

que não poderá ser piloto de uma aeronave (MARINONI, MITIDIERO, SARLET, 

2012). 

O sexo feminino esteve sempre inferiorizado na ordem jurídica, e só mais 

recentemente vem ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na vida social 

e jurídica, à do homem. A Constituição como vimos deu largo passo na superação 

do tratamento desigual fundado no sexo, ao equiparar os direitos e obrigações de 

homens e mulheres (SILVA, 2008). 

 A questão da igualdade de homens e mulheres já se contém na normal geral 

da igualdade perante a lei, contemplada nas normas constitucionais que vedam 

discriminação de sexo (arts. 3º, IV, e 7º, XXX), sem deixar destaque deste direito no 

art. 5º, I da CRFB/88 que prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição.  

Essa regra resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. 

Mais relevante ainda é que não se trata de mera isonomia formal. Não é igualdade 

perante a lei, mas igualdade em direito e obrigações. Onde houver um homem e 

uma mulher, qualquer tratamento desigual entre eles, a propósito de situações 

pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma infrigência constitucional (SILVA, 

2008). 

  Importante elevar o tema ao âmbito da relação de trabalho, mesmo porque, 

faz total relação com o tema aqui trabalhado.  

Com olhar voltado à Constituição Federal, a Lei maior define que a 
liberdade de exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, pertine a 
qualquer pessoa em igualdade de condição. Assim o acesso ao emprego 



28 

 

privado como aos cargos, funções e empregos públicos há de ser igual para 
homens e mulheres que demonstrem igualdade de condição.A paridade de 
tratamento diz respeito às condições de exercício de funções e de critério 
de admissão que tem que ser as mesmas para todos, quanto ao valor do 
trabalho, não se exigindo a paridade de resultado produtivo. Enfim, lembra 
Pontes de Miranda: Todos os diretos que tiverem os trabalhadores manuais 
tê-lo-ão os trabalhadores intelectuais, ou vice-versa. Dentre os 
trabalhadores manuais, o princípio da isonomia também prevale” (SILVA, 
2008). 
 

No início da Idade Contemporânea, final do século XVIII a luta pelo 

reconhecimento dos direitos individuais produzia a consagrada Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Neste importante momento histórico, Olimpe de 

Gouges redigiu a pouco conhecida Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 

motivo pelo qual morreu guilhotinada acusada de “ter querido ser um homem de 

Estado e equecido as virtudes próprias do sexo” (IKAWA, PIOVESAN, 2009). 

As palavras pronunciadas por Chaumette, numa sessão da Comuna, em 

Paris, em 15 de novembro de 1793 (27 brumário, conforme o Calendário 

Republicano), manifestam a ânsia de impedir aquela que é caracterizada como uma 

perigosa inversão de papéis sexuais: 

[...] desde quando é decente ver mulheres que abandonam o zelo piedoso 
de seu núcleo familiar,’ 
o berço de seus filhos, para aparecer nas praças públicas, nas tribunas 
oratórias, nas barras do Senado? Será que a natureza confiou aos homens 
os cuidados domésticos? Não, ela disse ao homem: ‘És homem: a caça, o 
trabalho, os assuntos políticos, as fadigas de toda a espécie, eis o teu 
apanágio’. E disse à mulher: ‘És mulher: os ternos cuidados devidos à 
infância, as preocupações do núcleo familiar, as doces inquietudes da 
maternidade, eis os teus trabalhos. 
Mas estas assíduas ocupações merecem uma recompensa: tu a terás, tu 
serás a divindade do santuário doméstico, reinarás sobre tudo o que te 
circunda com a fascinação invencível de tuas graças e virtudes’ (GROPPI, 
1995, p. 19). 

 

As mulheres foram por muito tempo excluídas da cidadania não só por 

causa dos interesses da comunidade familiar, mas também pela sua diferença em 

relação aos “iguais” – os homens. A diferença em relação aos homens cidadãos foi 

política e simbolicamente construída com a noção de cidadania, de tal modo que a 

exclusão feminina aparece na própria origem dessa noção. A imagem simbólica das 

mulheres como esposas e mães abnegadas foi construída como não-cidadã ou 

como não capazes de cidadania porque seu papel estava destinado a ser 

eminentemente familiar, ou seja, o de responsável pela unidade familiar. Desta 

forma, “as necessidades” das mulheres demoraram a ser reconhecidas como 

direitos individuais e, ao contrário, foram definidas como um limite para a capacidade 
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de cidadania; por sua vez, os deveres das mulheres foram utilizados como razão da 

sua exclusão da própria cidadania. 

A evolução do direito da mulher assegurado pela legislação, frente às ações 

das empresas, busca garantir o direito protetor e promocional. Ou seja, a proteção 

as condições de proibições, e se volta à igualdade, permitindo a mulher exercer 

atividades antes proibidas, sobre a garantia do seu bem estar (NASCIMENTO, 

2010).   

Novais (2005, p. 56) argumenta que “no âmbito internacional, os direitos das 

mulheres passam a receber especial proteção, através de mecanismos gerais ou 

específicos, que integram os sistemas global e regional de proteção aos direitos 

humanos”. 

De acordo com Ferreira (1986, p. 915), igualdade deriva do latim aequalitate 

e significa uma “qualidade ou estado de igual; paridade; uniformidade; identidade; 

justiça; propriedade de ser igual”. 

O princípio da igualdade de gênero, no que se refere à fruição dos direitos 

humanos, baseia-se na Carta das Nações Unidas e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, sendo depois explicitado na I Conferência Mundial sobre a 

Mulher (Cidade do México, 1975) e na Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra Mulheres (1979). 

A Carta das Nações Unidas, elaborada logo após o término da Segunda 

Guerra Mundial (1945), é considerada de extrema importância para a consolidação 

dos Direitos Humanos. Estabelece como um de seus princípios promover a 

cooperação internacional para a solução de problemas sociais, econômicos, 

culturais ou de caráter humanitário. Sua principal diretriz de atuação é encorajar o 

respeito aos Direitos Humanos e liberdades fundamentais para todos, 

independentemente de raça, sexo, língua ou religião. 

De acordo com Calil (2008, p. 2) “a proteção ao mercado de trabalho da 

mulher está prevista na Constituição Federal de 1988 e visa garantir que mulheres 

tenham o mesmo acesso e igual oportunidade de trabalho que homens, buscando 

afastar toda e qualquer forma de discriminação em relação à mulher”. No que 

concerne o ato de proteger, se discute o papel social em se manter a igualdade em 

relação aos direitos e preservar a cidadania entre todos, também em situações 

trabalhistas reconhecendo que o bem estar individual deve ocorrer 

independentemente de cor, raça ou sexo.    
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Neste sentido, o artigo 55 da Carta das Nações Unidas, promulgado pelo 

Decreto nº. 19.841, de 22 de outubro de 1945, afirma: 

Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às 
relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao 
princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as 
Nações Unidas favorecerão: 
a) [...] 
b) [...] 
c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 
 

Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) esta foi 

aprovada em 1948 na Assembleia Geral da ONU. O documento é a base da luta 

universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade 

das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

devem ser aplicados a cada cidadão do planeta (PORTAL BRASIL, 2009, p.1). 

A I Conferência Mundial sobre a Mulher reconheceu o direito da mulher à 

integridade física, inclusive a autonomia de decisão sobre o próprio corpo e o direito 

à maternidade opcional. No contexto da Conferência, foi declarado o período de 

1975-1985 como "Década da Mulher". (OBSERVATÓRIO DE GÊNERO, 2015). 

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher foi ratificada pelo Congresso Nacional com algumas reservas, em 

1984 e somente com o Decreto nº. 4.377 de 13 de setembro de 2002, houve adesão 

integral à Convenção. 

Em 06 de outubro de 1999, foi adotado, em Nova York, o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher. O protocolo determina a forma de atuação e define as 

competências do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher na 

recepção e análise das comunicações recebidas dos Estados Partes. O protocolo foi 

aprovado pelo Brasil em 06 de junho de 2002, por meio do Decreto Legislativo nº. 

107. Sua promulgação se deu em 30 de julho de 2002, por meio do Decreto nº. 

4.316 (OBSERVATÓRIO DE GÊNERO, 2015). 

Todas essas garantias foram detalhadas através de uma série de 

conferências mundiais, incluindo as do Cairo, de Viena e de Beijing. Tais 

detalhamentos realmente constituíram avanços conceituais, pois expandiram os 

direitos humanos para além dos seus parâmetros iniciais, que marginalizavam os 

abusos de direitos relacionados ao gênero que atingissem especificamente as 

mulheres (CRENSHAW, 2012, p.171). 
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A igualdade vem sendo almejada durante os últimos séculos, segundo Léa 

Elisa Silingowschi Calil (2015, p. 01): “O século passado – o século XX – foi o século 

da igualdade”. Desde suas primeiras décadas, houve movimentos pelo 

reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, conforme é possível 

constatar nas Cartas de 1824 (tempo de império) e 1891 (Estado independente), 

assim como em todo o decorrer do histórico constitucional que se estende ao longo 

do século XX, com singular propriedade na CRFB/88, que dá ênfase a um conceito 

mais protecionista, antagônico a quaisquer formas de discriminação e preconceito, 

elencando a igualdade como pilar no Estado Democrático de Direito. 

A igualdade entre homens e mulheres no trabalho é uma questão que vem 

merecendo especial atenção da Organização Internacional do Trabalho e do 

governo brasileiro. Trata-se de uma questão de direitos humanos e requisito 

indispensável ao regime democrático.  

As Convenções nº. 110 e n°. 111 da Organização Internacional do Trabalho, 

ratificadas pelo Brasil, tratam, respectivamente, da igualdade de salários entre 

homens e mulheres e da discriminação em matéria de emprego e profissão. 

A convenção de 1979 declara as formas de discriminação contra a mulher e 

que tais atitudes afetam toda uma sociedade. Nota-se que a discriminação contra a 

mulher ultrapassa princípios e compromete a vida social, o bem-estar e 

desenvolvimento. De acordo com Novais (2005, p. 60) a discriminação “impede a 

participação da mulher, em iguais condições que o homem, na vida política, social, 

econômica e cultural do seu país, obsta o crescimento do bem-estar social e da 

família e dificulta o desenvolvimento pleno das virtualidades”.     

Por discriminação se entende, tal como definido na Convenção nº.111 da 

OIT, que foi ratificada pelo Brasil em 1965, tratar as pessoas de forma diferenciada e 

menos favorável, a partir de determinadas características pessoais, tais como, entre 

outras, o sexo, a raça, a cor, a origem étnica, a classe social, a religião, as opiniões 

políticas, a ascendência nacional, que não estão relacionadas com os seus méritos 

e nem com as qualificações necessárias ao exercício do seu trabalho (PIOVESAN, 

2008, p.525). 

Os casos de discriminação contra a mulher se configuraram geralmente em 

relação à gestante, exames médicos genéticos, situação familiar e estado civil, no 

qual é descrito por Simón (2007, p. 43) “os casos que envolvem discriminação 



32 

 

aviltante e de fácil comprovação são os mais genéricos, como a exigência de teste 

de gravidez ou de esterilização”.  

A discriminação em alguns casos chega a causar tão grande transtorno 

sobre o estado psicológico e consequentemente afeta o ambiente e o clima de 

trabalho em uma organização. Este assunto vem tomando destaque sobre a 

legislação, pois muitos são os casos de assédio moral ou sexual, sobre os quais 

principalmente mulheres têm sofrido em seu ambiente de trabalho (SIMÓN, 2007). 

Ainda Gosdal (2007, p. 82) trata sobre a Convenção das Nações Unidas de 1979 

sobre “eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, como 

resultado da Conferência Internacional da Mulher, realizada em 1975, que deu inicio 

a década da mulher”.   

Os direitos cíveis e políticos presentes no Pacto Internacional, de acordo 

com Novais (2005, p. 59) “assegura a homens e mulheres igualdade no gozo de 

todos os direitos civis e políticos ali enunciados e, no seu art. 26, declara a igualdade 

de todos perante a lei e assegura proteção eficaz contra qualquer forma de 

discriminação”. 

Os inúmeros documentos internacionais já citados embasaram e 

fortaleceram a busca pela equidade de gênero ao longo das últimas décadas, 

realidade possível de se observar diante da grande exigência apresentada pelas 

empresas em buscar parceiros preocupados e engajados na causa. Até pouco 

tempo, a questão era problema social e, portanto, problema do Estado, no entanto, 

essa visão mudou muito, motivo pelo qual, grandes empresas, responsáveis 

socialmente, não atuam em parceria com empresas que não tenham em sua política 

essa preocupação pela equidade de gênero. 

A discriminação pode ser praticada pelo Estado ou pelos particulares e, não 

raro, antecede a própria relação de emprego, pois atinge certos grupos, classes ou 

categorias de pessoas, cujo acesso aos postos de trabalho em geral, ou a certos 

postos de trabalho, é obstado ou dificultado pelos mais variados motivos, tais como 

raça, cor, idade, sexo, religião, ideologia política (ZARPELON, 2006, p.21). 

Quanto à legislação, a Lei nº. 5.473/68 determina a nulidade de toda 

disposição ou providência que resulte em discriminações entre brasileiros de ambos 

os sexos, para o provimento de cargos sujeitos a seleção nas empresas privadas e 

no serviço público federal, estadual ou municipal, incluídas as entidades autárquicas, 

sociedades de economia mista e empresas concessionárias de serviço público. 
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Há de se observar ainda a Lei nº. 9.029/95 que veda a adoção de qualquer 

prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou 

sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar 

ou idade. De acordo com Calil (2007, p. 4) “a Lei nº. 9.029/95 combateu, tornando 

crime, a prática nas duas frentes em que ela se manifestava: proibindo a exigência 

de atestados de gravidez ou de esterilização e o incentivo à esterilização ou controle 

de natalidade que não seguisse as normas do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

Apesar da redução da desigualdade de gênero, inclusive com promulgação 

da Lei Federal nº. 9.799, de 26 de maio de 1999, que trata sobre o acesso da mulher 

ao mercado de trabalho, e de programas próprios do Governo Federal, inclusive com 

a criação, em 2003, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), a 

qual integra o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), é fato que as 

mulheres encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho e, quando 

inseridas nesse contexto, recebem menos do que os homens, ocupando, 

normalmente, cargos hierarquicamente inferiores (PEREIRA, SANTOS, 2015). 

Para Calil (2007, p. 56) sobre a Lei nº. 9.799/99 um dos escopos “é garantir 

o igual acesso de mulheres às vagas [...] uma série de atividades que se promovidas 

pelo empregador, dificultariam ou impediriam a consecução do emprego pela 

trabalhadora”. Neste sentido a lei proíbe que em publicações de emprego haja 

qualquer insinuação a idade, sexo ou condições.  

No tratamento judicial, Gosdal (2007, p. 86) “a primeira alteração das 

questões de gênero merece ser destacada é a possibilidade de coletivização das 

demandas, por meio das ações civis públicas, ações anulatórias de instrumentos 

coletivos e execuções de termos de ajuste de conduta”. 

Várias convenções internacionais tratam sobre as normas de trabalho e 

garantem a igualdade de gênero, algumas tratam especificamente sobre gênero 

outras fazem algumas considerações. Conforme Ilo (2007, p. 7) descreve que: 

As Convenções sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres, 
de 1951 (Nº 100), protecção da maternidade, de 2000 (Nº 183), cessação 
do contrato de trabalho, de 1982 (Nº 158), e política de emprego, de 1964 
(Nº 122). As Convenções sobre trabalhadores com responsabilidades 
familiares, de 1981 (Nº 156), eliminação das piores formas de trabalho 
infantil, de 1999 (Nº 182), trabalhadores a tempo parcial, de 1994 (Nº 175), 
e trabalhadores no domicílio, de 1996 (No. 177), bem como uma série de 
normas que tratam de condições de trabalho, como segurança, e segurança 
e transporte. A Convenção fundamental Nº 111 abrange estes dois grupos, 
uma vez que aborda a discriminação e, consequentemente, a igualdade de 
género, embora não trate exclusivamente da discriminação com base no 
sexo. Um terceiro grupo de Convenções abrange normas técnicas, cujos 
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textos são relativamente neutros, ainda que possam conter especificidades 
quanto ao género na sua aplicação, como, por exemplo, na recolha e 
utilização de estatísticas. Abrangem áreas como o pagamento de salários, 
os acidentes de trabalho e as lesões profissionais, a duração de trabalho e 
a segurança social. 
 

Calil (2007, p 3) diz que “a primeira lei de cunho protecionista à mulher 

operária surgiu na esfera estadual em São Paulo. A Lei n.º 1.596, de 29 de 

dezembro de 1.917, que instituiu o Serviço Sanitário do Estado, proibiu o trabalho de 

mulheres em estabelecimentos industriais no último mês de gravidez e no primeiro 

puerpério”. A proteção ao direito do trabalho feminino também contribuiu para o seu 

fortalecimento e expansão do número de mulheres no mercado, ainda através do 

apoio e todo aparato legal estabelecido frente à situação, as mulheres além de 

adquirir direitos, caíram proibições, como a do trabalho noturno, possibilitando as 

mulheres o seu crescimento e desenvolvimento. Ainda, a convenção n°. 4 da OIT 

trouxe uma regulamentação sobre a proibição do trabalho noturno de acordo com 

Silva e Schneider (2012, p. 6) “o trabalho realizado entre o período de 22h de um dia 

até às 05h do dia seguinte, tendo permitido, inclusive, que esse período de onze 

horas fosse reduzido em uma hora durante 60 dias por ano”.A Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) remete a igualdade no trabalho, em condições de salário, 

incentivos e exercício de funções. Mas, garante o direito a licença maternidade, sem 

prejuízo a gestante, sobre seu emprego e salário, garantindo a licença de cento e 

vinte dias e proíbe sua dispensa desde a confirmação da gravidez até cinco meses 

após o parto. A CLT trata diretamente em suas seções a duração e condições de 

trabalho; o trabalho noturno, os períodos de descanso; métodos e locais de trabalho; 

da proteção a maternidade e penalidades (SILVA e SCHNEIDER, 2012). 

A legislação por vezes, demonstra sua capacidade em se preocupar com os 

trabalhadores, de forma a garantir seus direitos, tratando de condições especiais e 

específicas de cada sexo, mulher ou homem, considerando os seus aspectos 

físicos, de saúde e licença maternidade. Para Mandalozzo (1996, p. 22): 

A proteção ao trabalho da mulher tem finalidades nobres e vitais à 
preservação da humanidade. Quer pelo aspecto físico, quer pela tão 
comentada dupla jornada – trabalho fora de casa e afazeres domésticos -, 
quer pela necessidade econômica, quer, principalmente, pelo cuidado 
especial à maternidade, a proteção se justifica, merecendo pontos 
específicos na legislação.   
 

Para Ikawa, Piovesan (2009), mesmo a discriminação sendo proibida na 

legislação nacional, poucas vezes encontra reflexo na sociedade. Há uma clara 
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diferença do que está exposto na legislação e o que existe na realidade, causando 

um abismo entre o dever e o ser. Essa análise comparativa não teria sentido em 

uma teoria do direito como a de Kelsen, pois os dispositivos legais seriam efetivos 

porque válidos. A hipótese é que os dreitos da mulher assegurados na legislação 

nacional e muito provavelmente também na internacional, não são eficazes 

socialmente porque há uma baixa adequação entre o cometimento (relação) e o 

relato (conteúdo) das normas. O pouco sucesso dessas normas faz que alguns 

autores as denominem de programáticas. 

Sobre os aspectos legais que tratam as condições adversas entre homens e 

mulheres, a condição do trabalho feminino possui seu destaque e ao mesmo tempo 

conquista de igualdade. Nesse sentido observa-se geralmente a capacidade física e 

maternal da mulher, ou seja, a legislação e as empresas têm buscado a igualdade 

entre pessoas, observando o ser individual, mas ressaltando as características 

físicas pertinentes a cada um.  

No decorrer da história percebe-se que houve evolução no direito do 

trabalho, e que tais modificações não visam de certa forma apenas a proteção do 

homem ou da mulher, mas independentemente do seu gênero as políticas de direito 

preveem a construção e promoção da igualdade no trabalho, no sentido de eliminar 

condições desfavoráveis a ambos, e assim promover sua igualdade, ao mesmo 

tempo considerando suas desigualdades. Pierdoná (2007, p. 156) ressalta o papel 

da seguridade social sobre as condições de vida e trabalho “uma delas visa garantir 

saúde a todos; a outra tem por objetivo a garantia de recursos para a sobrevivência 

digna das pessoas, nas situações de necessidade, os quais não podem ser obtidos 

pelo esforço próprio”.    

Logo, se verifica na Constituição que a lei deve atender a necessidades 

pertinentes às atividades desempenhadas por um trabalhador, que incorporem 

condições de doença, invalidez, morte, idade, maternidade, e segurança 

(PIERDONÁ, 2007). Ao passo que a intervenção do direito na proteção à mulher é 

representada por dois fundamentos: fisiológico e social. De acordo com Nascimento 

(2010) o fundamento fisiológico se caracteriza como “a mulher não é dotada da 

mesma resistência física do homem e sua constituição é mais frágil, de modo a 

exigir do direito uma atitude diferente e compatível com seu estado”. O mesmo autor 

discute sobre o fundamento social, que trata sobre a proteção à família, garantindo 

os direitos de maternidade que estão intrinsecamente relacionados à família, em seu 
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papel fundamental de cuidado e manutenção, ou seja, no sentido de que a mulher 

trabalhadora ao ter seu filho precisa de repouso após o parto, além disso, possui a 

função de amamentar, e criança em período escolar não pode dispensar auxilio de 

sua mãe, por estes e outros motivos a legislação trabalha, com intuito de garantir 

que o trabalho não venha ser o impedimento ao cuidado familiar (NASCIMENTO, 

2010). 

De acordo com Mandalozzo (1996, p. 37):   

No artigo 7° da constituição da República, inciso XVIII do capítulo dos 
Direitos Sociais, previu-se o direito de licença a gestante, com duração de 
120 dias. No inciso XIX ficou estabelecida a licença à paternidade. No inciso 
XX, ficou consignada a proteção ao mercado de trabalho da mulher. E 
ainda, no inciso XXX foi proibida a diferenciação de salários, funções e 
critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor e estado civil.   

 

A compreensão sobre o objetivo de proteção por parte da previdência social 

se configura independente do gênero, mas de que todo trabalhador possui seus 

direitos bem como seus deveres. Sabendo que a legislação se faz presente em 

qualquer empresa a garantia aos direitos permanece, no que tange a saúde, renda e 

bem estar principalmente. Para Novais (2005, p. 54) “as recentes mudanças no 

muno do trabalho, como a inserção de novas técnicas de organização da produção, 

pouco alteram a divisão sexual do trabalho”. 

Para Calil (2007, p. 58) “a maternidade foi, por muito tempo, usada como 

argumento para que a mulher não trabalhasse, já que deveria ficar em casa 

cuidando dos filhos”. 

A mulher sofreu discriminação, em decorrência do seu afastamento para o 

período de maternidade, assim, seu salário na maioria das vezes, se torna 

relativamente menor. Sobre isso, Nascimento (2010, p. 899) discorre que “a mulher 

terá direitos aos mesmos salários do homem, se o trabalho que exercer for de igual 

valor [...] também a Constituição Federal Brasileira de 1988, acolhe o mesmo 

princípio”. 

Quanto à jornada de trabalho para ambos os sexos a carga horária é a 

mesma. Sobre o papel da empresa quanto a seu estabelecimento e suas 

instalações, é de responsabilidade que possua e disponibilize condições mínimas 

para a permanência do trabalhador, contendo em sua estrutura física sanitários, 

bebedouros e vestiários. Quanto ao carregamento de peso a mulher não poderá 
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estar exposta a força maior do que 20 kg em trabalho contínuo ou de 25 kg 

ocasionais (NASCIMENTO, 2010). 

  Sobre a maternidade o empregador frente às normas de proteção a 

gestante ou a trabalhadora possui certas vezes o receioem contratar, Calil (2007, p. 

58) aborda que “ainda hoje existem defensores de que a maternidade é um 

empecilho para a contratação de mulheres em idade reprodutiva; porém, o poder 

público arca integralmente com o pagamento do salário-maternidade”. 

Novais (2005, p. 54) “o custo adicional de contratação dos trabalhos de uma 

mulher, incluindo os gastos de proteção à maternidade e os cuidados com as 

crianças, corresponde a menos de 2% dos ganhos brutos mensais das mulheres 

empregadas”. Mandalozzo (1996, p. 37) complementa que “a preocupação do 

legislador com a proteção a maternidade, não só em relação aos empregadores, 

mas também em relação ao estado”. 

Nascimento (2010, p. 902) menciona a convenção n.3, de 1919, da OIT, que 

os aspectos recaem sobre: “a licença antes e depois do parto [...] descanso prévio 

facultativo e posterior obrigatório; a garantia do emprego [...] assistência à 

maternidade [...] facilidades durante amamentação do filho”. 

Tratando ainda sobre o período de licença maternidade Gosdal (2007, p. 81) 

“o artigo 393 da CLT contempla a responsabilidade do empregador pelo pagamento 

dos salários integrais durante as seis semanas anteriores e seis posteriores ao 

parto, independentemente do auxílio-natalidade”. 

 A licença maternidade é a continuidade do vínculo e relação de emprego 

entre empresa e a mulher trabalhadora. Aquele empregador que não cumpre com 

preceitos da legislação e o direito à licença da sua funcionária comete infração 

trabalhista. Pois, é direito da mulher e continuidade de toda uma população, notando 

o papel fundamental exercido por mulheres de diferentes idades em todos os 

estabelecimentos comerciais, industriais e governamentais.  

Quanto aos valores pagos à trabalhadora, no período de gozo de licença à 

maternidade permanece inalterado. Calil (2007, p. 60) diz que “a Constituição 

Federal garante o recebimento integral dos valores correspondentes ao salário da 

trabalhadora durante a licença-maternidade”. 

Nascimento (2010) descreve que: 
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Um instituto correlato, criado pela Constituição de 1988 (art. ° 7, XIX), é a 
licença-paternidade, cuja duração, fixada pelas disposições transitórias (art. 
10,   § 1º), é de 5 dias. A finalidade é permitir o acompanhamento da mulher 
e do filho recém-nascido pelo pai. É encargo do empregador, ao contrário 
da licença-maternidade, que, embora sendo salário pago pelo empregador 
diretamente à empregada, é deduzível dos recolhimentos previdenciários a 
que a empresa estiver obrigada. O sistema é, assim, sob forma de 
reembolso, numa tentativa de evitar discriminação contra a mulher. 
 

Desde o momento da confirmação da gravidez, a empresa fica proibida de 

dispensar a gestante, ou seja, de acordo com Nascimento (2010, p. 903) “a 

estabilidade é a proibição da sua dispensa sem justa causa em determinado 

período, que era prevista pelas convenções coletivas de trabalho”. 

Tratar sobre a maternidade quando se vê uma gestante que em todo seu 

período de gestação aguarda por seu filho e o momento do parto, e assim, 

compreende-se o esforço físico para que este momento se finde, ainda nota-se o 

quanto necessário se faz o seu repouso e recuperação, por isso, a grande 

importância de a empresa permitir este momento e compreender que o elo de 

relacionamento de empregado e empregador ainda deve continuar. Mas e quando 

trata-se de um processo de adoção, para Calil (2007, p. 60): 

A lei n. 10.421 de 15 de abril de 2002, que inseriu o art. 392-A na CLT, 
estendeu às mães adotivas o direito à licença –maternidade já garantido 
pela Carta Magna às mães biológicas, em claro atendimento ao principio da 
igualdade e também ao mandamento constitucional que garante que filhos 
havidos dentro ou fora do casamento e os adotivos têm os mesmos direitos.  
 

Quando se observa a relação de adoção e da garantia do direito, logo, nota-

se que além da mãe em um processo de gestação há uma criança, um bebê, da 

mesma forma no processo de adoção. Neste sentido entende-se a necessidade que 

esta criança terá de sua mãe, considerando sua pequenez, como também sua 

adaptação à nova família. Para Mandalozzo (1996, p. 54) “A finalidade da licença-

maternidade não visa somente à mãe, mas também e principalmente o filho. Os 

primeiros momentos de convivência entre mãe e filho são primordiais ao 

desenvolvimento pleno deste”. 

A Lei nº. 10.421, de 2002, garante à mãe adotiva a licença e salário 

maternidade, no entanto o tempo de licença dependerá da idade da criança, se for 

ainda bebê em período de amamentação a mãe adotiva terá direito igual a 120 dias 

de licença-maternidade. De acordo com Calil (2007, p. 61) “No caso de criança até 1 

ano, a mãe adotiva terá direito a 120 dias de licença; crianças entre 1 e 4 anos 

geram direito de 60 dias; as crianças de 4 a 8 anos, 30 dias de licença”. 



39 

 

A licença maternidade deixa de existir se houver falecimento do filho ou da 

mãe. Em relação ao benefício pago pela previdência de acordo com Novais (2005) 

“será devido apenas em relação às crianças adotadas até os oito anos de idade”. Ou 

seja, as mães que adotarem crianças com idade maior há oito anos não terão direito 

ao benefício. 

Todas as normas e regulamentações criadas a fim de favorecer a inserção 

da mulher no mercado de trabalho hoje têm possibilitado a sua permanência e 

ascensão. Ainda, nota-se que as discussões a respeito da valorização equivalente e 

equitativa entre homens e mulheres, possibilitaram seu crescimento, apesar de 

ainda, por vezes notar que certas vagas de trabalho pagam valores diferenciados 

conforme o sexo. No entanto, a lei assegura que características referentes ao 

gênero devem ser respeitadas, pois as pessoas como um todo possuem suas 

características e podem desenvolver um excelente trabalho independente de cor, 

raça, sexo e idade. De acordo com Pinto, Junior e Luz (2009, p. 401) “O processo de 

inclusão no mercado trabalhista contribuiu para tornar mais visível à divisão do 

trabalho, constatada por meio dos critérios de acesso, remuneração e oportunidades 

de ascensão”.  

Em certos setores o desenvolvimento do trabalho feminino se desenvolveu 

baseado nas condições favoráveis às empresas, que pensando nos gastos com mão 

de obra, optaram por contratar mulheres, pois para elas os valores pagos eram 

menores. Até hoje nota-se que muitos cargos são ocupados em sua maioria por 

mulheres, mesmo considerando que os aspectos da vaga podem ser supridos por 

pessoas de diferente sexo, ou seja, sem levar em conta se são mulheres ou homens 

(CALIL, 2007). 

 Algumas condições de trabalho são estabelecidas sobre a permanência da 

mulher no trabalho e no desenvolvimento de suas funções, ao qualtêm se discutido 

questões de assédio moral. No trabalho o assédio moral causado por diversas 

situações, uma delaso preconceito, que pode ser expresso por pessoas contra as 

mulheres. Pode ser definido e caracterizado por gestos, palavras, comportamento e 

atitudes que vá contra o bem-estar, a dignidade, o caráter da vítima. Este tipo de 

situação pode coibir e transformar um ambiente de trabalho, por isso as empresas 

diante do que esta descrito nas normas legais buscam interromper e cercear entre 

aqueles que são parte integrante do corpo de trabalho da mesma. De acordo com 

Araújo (2007, p. 123): 
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Os critérios frequentemente utilizados para a identificação do assédio moral 
no trabalho são: a repercussão da conduta abusiva na saúde física e 
psicológica da vítima, a periodicidade e durabilidade do ato faltoso, as 
espécies de condutas abusivas, a sua finalidade, o perfil e a 
intencionalidade do agressor. 
 

O assédio moral pode acarretar ao empregador que responda sobre o ato, 

causando-lhe um processo que denota a sua responsabilização em termos de 

quitação em um processo de que envolvem danos morais, o qual deverá ser arcado 

pelo empregador, mesmo que não tenha sido ele diretamente o agressor. A partir 

disso, é compreensível que em questões de gênero, tanto mulheres quanto homens, 

possuem condições legais que os respaldam frente a situações que venham a coibir 

ou causar desconforto dentro do seu ambiente de trabalho (NOVAIS, 2005).  De 

acordo com Simón (2007, p. 37) a discriminação do gênero no trabalho “pode ser 

encontrada sob diversas formas: na admissão, na progressão funcional, no 

momento da promoção, na diferença de salários entre homens e mulheres, no 

assédio moral, assédio sexual [...] utilização indevida da imagem feminina”. 

O decorrer dos anos trouxe mudanças na legislação, nas empresas, no 

poder público e nota-se que principalmente em relação às próprias mudanças no 

trabalho, observa-se que as mulheres têm assumido cargos maiores, como também, 

o número de mulheres que têm buscado aliar a dupla jornada de trabalho dentro e 

fora de casa se tornou muito maior do que quando se compara a uma faixa de vinte 

anos atrás. Novais (2005, p. 54) afirma que “as recentes mudanças no mundo do 

trabalho, como a inserção de novas técnicas de organização da produção, pouco 

alteram a divisão sexual do trabalho”. As diferenças de gênero são reavaliadas e 

associadas à reestruturação organizacional frente a tais mudanças, na busca de 

flexibilidade seguindo um novo padrão mundial de trabalho (OLIVEIRA, GAIO, 

BONACIM, 2009). 

As diferenças de gênero estão presentes no mercado de trabalho, e são 

superadas com o decorrer dos anos, no que se permite dizer, que a mulher possui 

uma proteção especial em relação à maternidade, mas se encara como positivo e 

constitucional, pois deve haver o respeito à condição de vida e aos pilares da 

continuidade da vida.      

Eis uma parte do arcabouço legal que justifica a busca da igualdade de 

gênero que é um dos pilares da pesquisa que se pretende desenvolver. De acordo 
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com Novais (2005, p. 55) “o conjunto de indicadores comprovam a existência de 

desigualdades entre homens e mulheres [...] seja na constituição da mulher como 

força de trabalho, seja nas dificuldades por ela encontradas para obter uma 

ocupação”.  

Em suma de acordo com Silva e Schneider (2012, p. 7): 

Após ter sido assegurada a igualdade entre homens e mulheres, desabaram 
proibições absurdas como, por exemplo, as que proibiam o trabalho noturno 
da mulher. Alguns dos direitos assegurados são: licença-maternidade, 
estabilidade à gestante, proteção do mercado de trabalho da mulher, 
proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo. 
 

No Brasil, a legislação que compreende o ambiente de trabalho e a 

permanência da mulher no mesmo, ainda deve ser melhorada, garantindo e visando 

sempre a equidade e igualdade sobre oportunidades entre homens e mulheres. 

Entretanto, a equidade de gênero, para Gosdal (2007, p. 87) demonstra que 

“decisões que merecem ser invocadas para demonstrar a importância do poder 

judiciário na efetividade das normas constitucionais e infraconstitucionais que 

permitem o combate à discriminação de gênero”. 

A proteção ao trabalhador, mulheres e homens, a constituição retrata esta 

necessidade, ainda remete de acordo com Pierdoná (2007, p. 165):  

“A Constituição destinou uma de suas áreas para proteger o trabalhador e 
seus dependentes quando, em razão de incapacidade laboral, as 
necessidades não poderão ser atendidas com o fruto do trabalho. No 
entanto, mais de 1/3 dos trabalhadores brasileiros não estão incluídos no 
sistema de proteção a eles dirigidos. Assim, embora seja uma questão que 
envolva todos os trabalhadores informais (homens e mulheres), pensamos 
que não poderemos deixar de tecer considerações sobre as causas da 
referida exclusão, em um trabalho destinado a abordar a proteção 
previdenciária às mulheres, já que elas também fazem parte deste 
contingente excluído de proteção”.   

 

Logicamente, as empresas trabalham a favor da legislação, cumprindo com 

o estabelecido mediante as normas referente à igualdade de gênero. 

Estrategicamente, muitas organizações têm visualizado o trabalho feminino com 

base em suas características próprias, deixando de lado o olhar de desigualdade 

entre homens e mulheres no cumprimento de suas responsabilidades. Não se pode 

negar a diferença física, porém ambos podem desenvolver funções correlatas e que 

o seu físico suporte, sem falar na capacidade intelectual, além do crescimento e 

desenvolvimento que muitas mulheres têm alcançado. Enfim, o potencial humano 

tem transformado uma realidade de trabalho e difundido um novo conceito de 
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respeito e igualdade, sobre o qual, as mulheres podem ser vistas com um novo 

olhar, em sua capacidade de trabalho.    

A verdade é que na busca pelo crescimento, as empresas precisam 

considerar os interesses de todos à sua volta: fornecedores, empregados, 

comunidade, consumidores e sociedade. A própria noção de sucesso empresarial 

está sendo questionada, trocando-se o pano de fundo dos resultados apenas 

econômicos para um cenário que exige resultados também sociais, dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento sustentável (RAY, RINZLER, 1993). 

As cooperativas em especial, possuem uma missão social, no meio em que 

atuam, fortalecem o fraco, integram pessoas e geram renda, pois em sua doutrina o 

objetivo principal visa à correção das distorções, mediante as desigualdades do 

meio econômico e social. Os princípios que norteiam todas as ações cooperativas, 

quando observados, facilitam significativamente a disseminação do bem e do 

interesse comum (CARVALHO, 2011, p.27). 

Por esse motivo, considerando as características especiais das cooperativas 

e com base em seus princípios, que espera-se uma atuação ainda mais efetiva no 

que diz respeito à equidade de gênero, com ações de maior representatividade se 

comparada a outras empresas. 

 

3. A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 
 

A luta constante da mulher em busca de um espaço no ambiente 

empresarial foi e continua sendo uma árdua batalha, marcada por uma série de 

acontecimentos que mudaram conceitos na sociedade. O crescimento da 

participação feminina no mercado de trabalho brasileiro foi uma das mais marcantes 

transformações sociais da história. 

Oliveira (2014, p.90), ao discorrer sobre a trajetória das mulheres, inclusive 

indicando participação política, admite que, em que pese às intensas atividades 

realizadas por elas, “as mesmas não foram suficientes para garantir uma liberdade e 

igualdade plenas, pois a liberdade mesmo quando civil era quase inexistente e, a 

igualdade formal não foi suficiente para evitar as desigualdades”. 

A mulher das camadas sociais diretamente ocupadas na produção de bens e 

serviços nunca foi alheia ao trabalho. Em todas as épocas e lugares tem ela 
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contribuído para a subsistência de sua família e para criar riqueza social (SAFFIOTI, 

2013, p.61). Para melhor compreender essa evolução da mulher no mercado de 

trabalho, vale observar os ensinamentos de Saffioti (2013, p. 62) que afirma: 

Nas economias pré-capitalistas, especificamente no estágio imediatamente 
anterior à revolução agrícola e industrial, a mulher das camadas 
trabalhadoras era ativa: trabalhava nos campos e nas manufaturas, nas 
minas e nas lojas; nos mercados e nas oficinas, tecia e fiava, fermentava a 
cerveja e realizava outras tarefas domésticas. Enquanto a família existiu 
como uma unidade de produção, as mulheres e as crianças 
desempenharam um papel econômico fundamental (SAFFIOTI, 2013, p.62). 
 

Quando a Revolução Industrial se iniciou, mudanças drásticas ocorreram 

nas relações de trabalho. De acordo com Oliveira (2014, p. 92) “os impactos 

causados pela Revolução Industrial comprometeram a grande massa de 

trabalhadores que se viu obrigada a deixar suas atividades para incorporar-se nas 

fábricas, cuja estrutura e divisão social do trabalho eram totalmente desconhecidas”. 

Antes desse período, as pessoas inclusive as mulheres, viviam no campo, 

produzindo em pequenos lotes de terra o suficiente para sua subsistência e de sua 

família, além de excedentes comercializados para obtenção de reservas de capital 

para os períodos de dificuldades. A produção agrícola de subsistência, ou 

campesinato (HOBSBAWM, 2000), foi gradativamente sendo substituído pela 

produção agrícola comercial, em extensas propriedades rurais, cada vez 

necessitando de menor número de mão de obra, o que levou ao deslocamento dos 

camponeses para as áreas urbanas, formando um grande contingente de reserva de 

mão de obra. Esses camponeses inicialmente foram trabalhar nas manufaturas, que 

funcionavam em linhas de produção e montagem, com cada operário cumprindo 

uma função, o que deu origem ao processo de divisão do trabalho, que diminuiu o 

tempo de sua realização e aumentou a produção.  

A mão de obra feminina, juntoao trabalho infantil, era o mais procurado pelos 

empregadores. Fonseca (1997, p.518) afirma que “em geral as mulheres não 

ganhavam nem o mínimo para se sustentar e manter seus filhos, sua mão de obra 

custava em média 30% menos que dos homens”. 

A indústria que se iniciava precisava de mão de obra, porém tal mão de obra 

deveria ter baixo custo. Isso possibilitou a contratação de mulheres e crianças na 

indústria têxtil inglesa, as quais se sujeitavam ao trabalho industrial como forma de 

complementar a renda familiar. Segundo Hobsbawm (2000, p. 64), também 
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contribuiu para a inserção da mão de obra feminina a relutância do homem inglês 

em abdicar de sua independência e submeter-se a “disciplina da mecanização”. 

Thompson (1987, p. 170), ao analisar o operariado inglês no início da 

década de 1830, afirma que: “[...] a força de trabalho adulto nas indústrias têxteis do 

Reino Unido atingia 191.671 pessoas, das quais 102.812 eram mulheres e apenas 

88.859, eram homens”. Hobsbawm (2000) constata que em 1838, do total de 

operários empregados nas fábricas de tecidos na Inglaterra 23% eram homens e 

77% eram mulheres e crianças.  

Para Perrot (2005), as operárias eram consideradas como “dóceis” pelos 

patrões, fáceis de manipular, acostumadas a obedecer. Essa visão era reforçada 

pela fraca organização sindical feminina. As tentativas de greve organizadas pelas 

operárias tinham pouca adesão feminina e quase nenhuma masculina, sendo 

rapidamente dispersadas. 

Segundo Perrot (2005), em 1866 na França a participação feminina 

representava 30% da mão de obra empregada e no ano de 1906 alcançou 37,7% de 

participação. A inserção feminina neste período, de acordo com a autora, resulta da 

estagnação populacional, o que fez com que a mão de obra feminina fosse 

requisitada. No final do século XIX, em 1896, as mulheres já eram maioria na 

indústria têxtil, representando 51% do total de operários. De acordo com Sohn 

(2000), em 1906, somando todos os setores industriais as operarias totalizavam 

cerca de um milhão. 

No Brasil desde o século XIX, o governo procurou atrair milhares de 

imigrantes europeus para trabalhar na lavoura, nas fazendas de café e nas fábricas, 

no intuito de substituir a mão de obra escrava. De acordo com o censo de 1890, as 

mulheres eram 119.581 e representavam 34% do total de operários, e estavam 

empregadas em sua maioria na indústria têxtil, isto é, trabalhavam com fiação e 

tecelagem. Em 1894 a participação de mão de obra feminina na indústria têxtil na 

cidade de São Paulo representava 67,62% do total de operários, e no levantamento 

do ano de 1901 totalizavam 49,95%, sem contar as crianças operárias do sexo 

feminino. A participação feminina na indústria têxtil continuou a crescer após a 

Primeira Guerra Mundial. No ano de 1920, foi recenseado um total de 247 indústrias 

que trabalhavam com gêneros têxteis, 34.825 operários [14.352 (41,21%) eram 

homens e 17.747 (50,96%) eram mulheres] (DEL PRIORE, 2002).  
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Durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres foram recrutadas para as 

mais diversas tarefas, como: construção de aviões, tanques e armamentos ou, 

ainda, na condução de comboios e na decodificação de comunicações inimigas; 

porém, foram despedidas em massa logo após o final da guerra para dar lugar aos 

homens (LIPMAN, BLUMEN, 2000). 

Rago (1997, p. 581-582) salienta que: 

Apesar do elevado número de trabalhadoras presentes nos primeiros 
estabelecimentos fabris brasileiros, não se deve supor que elas foram 
progressivamente substituindo os homens e conquistando mercado de 
trabalho fabril. Ao contrário, as mulheres vão sendo progressivamente 
expulsas das fabricas, na medida em que avançam a industrialização e a 
incorporação da força de trabalho masculina. 
 

A substituição da força de trabalho feminina pela masculina não deve ser 

confundida com falta de capacidade de organização e luta, pelo contrário, as 

operárias brasileiras, assim como as europeias, lutavam por melhores salários; 

redução da carga horária,trabalhavam em média 12 horas por dia; melhores 

condições de salubridade, além de se posicionarem contrariamente ao assédio 

sexual e também ao controle disciplinar. 

Sua exclusão está relacionada, para Rago (1997, p. 581 e 582), às 

dificuldades encontradas pelas operárias: 

 
As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos 
negócios eram sempre muito grandes, independentemente da classe social 
a que pertencessem. Da variaçãosalarial à intimidação física, da 
desqualificação intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar 
contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo definido –pelos 
homens –como naturalmente masculino. Esses obstáculos não se limitavam 
aoprocesso de produção; começavam pela própria hostilidade com que o 
trabalho feminino fora do lar era tratado no interior da família. Os pais 
desejavam que as filhas encontrassem um bom partido para casar e 
assegurar o futuro, e isso batia de frente com asaspirações de trabalhar fora 
e obter êxito em suas profissões. 
 

No que tange à passagem de uma sociedade pré-capitalista à sociedade 

capitalista, a mulher passa a outra condição, cuja desvantagem se manifestou sob 

duas dimensões: 

No nível superestrutural, era tradicional uma subvalorização das 
capacidades femininas trazidas em termos de mitos justificadores de 
supremacia masculina e, portanto, da ordem social que a gerara; no plano 
estrutural, à medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher 
vinha sendo progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou 
seja, perifericamente situada no sistema de produção (SAFFIOTI, 2013, 
p.66). 
 

A mulher ascende e adentra no sistema produtivo, mas há uma 

marginalização em desfavor da mulher, uma vez que a força da mão de obra 
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feminina passou a ser utilizada de forma precarizada, com destoante inferioridade 

em relação ao homem. 

Neste sentido, aponta Saffioti (2013, p.67) que: 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo feminino 
permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres o 
máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação 
do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos 
que os masculinos, uma vez que, para o processo de acumulação rápida de 
capital, era insuficiente a mais-valia relativa obtida através do emprego da 
tecnologia de então. A máquina já havia, sem dúvida, elevado a 
produtividade do trabalho humano; não, entretanto, a ponto de saciar a sede 
de enriquecimento da classe burguesa. 

 

A característica de precariedade, que atingiu claramente esse processo de 

inserção da mulher no mercado de trabalho brasileiro, atingiu importante parcela de 

trabalhadoras. No ano de 1998, 36% da força de trabalho feminina ou dez milhões 

de mulheres situavam-se em nichos precários do mercado de trabalho, seja como 

trabalhadoras domésticas, seja realizando atividades não remuneradas ou trabalhos 

destinados ao consumo próprio ou do grupo familiar. O emprego doméstico, 

ocupação feminina por excelência (90% de mulheres), absorve 17% da força de 

trabalho feminina, mais de quatro milhões de mulheres, e esta ocupação é 

considerada precária em razão das longas jornadas de trabalho desenvolvidas pela 

maioria das trabalhadoras, pelo baixo índice de posse de carteira de trabalho e pelos 

baixos rendimentos auferidos. Em 1998, 76% delas não possuíam carteira de 

trabalho e 88% ganhavam menos de dois salários mínimos por mês (BRUSCHINI, 

PUPPIN, 2004). 

Em contraponto às ocupações precárias, mulheres instruídas, além de 

continuar marcando presença em tradicionais “guetos” femininos, como o magistério 

e a enfermagem, têm adentrado também áreas profissionais de prestígio, como a 

Medicina, a Advocacia, a Arquitetura e até mesmo a Engenharia, tradicional reduto 

masculino (Bruschini, Lombardi, 1999 e 2000). É neste polo de mulheres instruídas 

que se situam também as executivas focalizadas neste texto. 

O posicionamento da mulher na sociedade mudou a partir da incorporação 

delas às atividades consideradas socialmente produtivas, proporcionando autonomia 

e reforçando sua consciência sobre seus próprios direitos. Essas mudanças 

resultaram em grande transformação social, da família, de valores e dos papéis 

usualmente a elas atribuídos, em especial a partir de meados do século XX, embora 

as reivindicações remontem à época da Revolução Francesa (TORREÃO, 2007). 
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Nas últimas décadas do século XX, ocorreram diversas mudanças na 

economia mundial causando impactos sobre as relações de comércio, de produção 

e de trabalho. No Brasil não foi diferente. A crescente urbanização e expansão da 

industrialização contribuíram para um ambiente propício à entrada de novos 

trabalhadores no mercado de trabalho, incluindo o sexo feminino. (VIEIRA, 2007, 

p.12). 

 

Segundo CARVALHO (2003, p.16) as feministas chamavam a atenção para 

as desigualdades que existiam entre os sexos e, ao mesmo tempo, reivindicavam 

direitos e posições iguais para homens e mulheres na sociedade. 

Homens e mulheres passaram a ser vistos como seres que não nascem 
com seus papéis e regras de comportamentos impressos em seus códigos 
genéticos, mas sim como pessoas que aprendem através da vida social 
aquilo que é mais indicado e socialmente aprovado fazer, acreditar, realizar, 
enfim, ser, de acordo com o código cultural de seu meio social. Desta forma, 
não há um único padrão de comportamento para os homens e outro para as 
mulheres, mas tantos quantos forem os números de sociedades ou de 
situação vivida. 

 

O movimento feminista se desenvolveu reivindicando direitos das mulheres 

em diferentes níveis da vida social e protagonizado, inicialmente, por uma elite 

intelectual e por militantes de partidos políticos de esquerda. Esse movimento 

primava por acentuar, no debate efervescente, o caráter das diferenciações entre 

homens e mulheres até então fortemente baseado no aspecto biológico. O conceito 

de gênero possibilitou explicitar como as características sexuais são compreendidas 

e representadas, viabilizando maneiras de conduzir o debate para o campo do 

social, por entender que é nele que os sujeitos constroem e reproduzem as relações 

(desiguais) entre si, conforme salienta LOURO (2001). 

Essa transformação aconteceu por razões inúmeras. Primeiramente a 

necessidade econômica, decorrente da deterioração dos salários dos trabalhadores, 

forçando as mulheres a buscar a complementação da renda familiar (não sendo este 

o único motivo, pois a classe média feminina também adentrou o mercado de 

trabalho). Outra mudança que as incentivou a trabalhar foi a expectativa de 

consumo, haja vista, a proliferação de novos produtos, redefinindo assim, um novo 

conceito de “necessidade econômica”, de acordo com BRUSCHINI (1994, p.2). 

O acesso das mulheres às universidades também contribuiu para o processo 

de transformação. 
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As estatísticas demonstram as ampliações do grau de instrução e da 
formação profissional induzem a maior possibilidade de obtenção e 
conservação do emprego, qualquer que seja o estado civil da mulher e 
qualquer que seja a situação econômica do país, pois, um dos fatores que 
contribuem para que a mulher seja vitima do desemprego, principalmente 
em época de crise econômica, em determinados setores, é sua formação 
profissional limitada, inadequada (BARROS, 1995, p.205). 

 

As mudanças começam a acontecer quando a mulher passa a questionar 

sua posição, seu papel, sua identidade e sua suposta fragilidade perante a 

sociedade. Exercer apenas o papel de mãe, esposa e dona de casa já não era 

suficiente para os anseios femininos.  KANAN (2010, p. 245) explica as 

consequências dessa transformação, onde a mulher passou a marcar presença nas 

organizações e conquistou alguns espaços que antes eram territórios demarcados 

exclusivamente pelos homens. Para que isso ocorresse alguns fatores foram 

contributivos, tais como: 

Modificação do ideal da mulher no lar; o fato de poder controlar e decidir o 
número de filhos (descoberta do anticoncepcional); o direito ao voto; a maior 
liberdade sexual; a necessidade de compor a renda familiar; a possibilidade 
de dissolução do vínculo matrimonial; os novos modelos de células 
familiares que romperam com o tradicional; a evolução das relações 
conjugais; a promulgação de leis protegendo a mulher trabalhadora; a 
busca pela qualificação em termos culturais, técnicos e acadêmicos; 
legitimidade do acesso ao estudo; entre outros. 
 

A década de 90 foi marcada pelo fortalecimento da participação feminina no 

mercado de trabalho e o aumento da responsabilidade no comando das famílias. 

Representando a maior parcela da população, a mulher viu aumentar seu poder 

aquisitivo, o nível de escolaridade e conseguiu reduzir a defasagem salarial que 

ainda existe em relação aos homens (PROBST, 2003, p.6). 

No que diz respeito a salários menores, ALMIRALVA FERRAZ GOMES 

(2005, p.6) afirma que “muitos problemas foram e ainda são enfrentados por 

mulheres, como por exemplo, salários menores que o dos homens pagos pelo 

mesmo trabalho, menores chances de capacitar-se profissionalmente, entre outros”. 

Como a inserção da mulher no mercado de trabalho era vista como uma 

forma complementar de renda familiar, seu trabalho era de baixa remuneração: 

 
[...] Até muito recentemente o trabalho das mulheres teve, em relação ao 
dos homens, um caráter complementar na sustentação da família, fazendo 
com que sua inserção fosse intermitente, em atividades de baixa 
qualificação e com consequente baixa remuneração. (DE AQUINO, 
MENEZES e MARINHO, 1995, p.2). 
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O rendimento médio do trabalho das mulheres em 2011 foi R$ 1.343,81, 

72,3% do que recebiam os homens (R$ 1.857,63). Esses valores indicam uma 

evolução no rendimento em relação ao ano de 2003, quando a remuneração média 

das mulheres foi de R$ 1.076,04. Entretanto, pelo terceiro ano consecutivo o 

rendimento feminino mantém a mesma proporção (72,3%) em relação ao 

rendimento dos homens, em 2003 as mulheres recebiam 70,8% do que recebia, em 

média, um homem. Entre 2003 e 2011, o rendimento do trabalho das mulheres 

aumentou 24,9%, enquanto que o dos homens apresentou aumento de 22,3% 

(IBGE, 2012). De acordo com Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados) (2015, p. 5): 

O rendimento médio real por hora das mulheres cresceu pelo sexto ano 
consecutivo e passou equivaler a R$ 9,80 em 2014, 5,3% superior ao 
registrado no ano anterior. Entre os homens o rendimento permaneceu 
praticamente estável (-0,2%), equivalendo a R$ 12,04. Esse desempenho 
alterou de forma importante a diferença entre os rendimentos dos dois 
segmentos: em 2014, os valores médios por hora auferidos pelas mulheres 
passaram para 81,4% daquele recebido pelos homens, diante da proporção 
de 77,1% registrada em 2013. 
 

Gráfico 1 - Rendimento médio real do trabalho das pessoas ocupadas, por sexo (em R$ a preços de 
dezembro de 2011) - 2003 - 2011* 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego 2003 – 2011 
*Média das estimativas mensais. 

 

Além disso, onde as mulheres, com 25 anos ou mais, estão inseridas com 

mais intensidade (educação, humanas e artes), os rendimentos mensais são 

menores. 
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A tabela abaixo traz as seguintes informações: 

 

Tabela 2 – Rendimento médio no trabalho principal, por sexo, razão de rendimento das mulheres em 
relação ao dos homens e proporção de mulheres, segundo as áreas gerais de formação da 
população de 25 anos ou mais de idade – Brasil 2010. 

Áreas gerais de 

formação da população 

de 25 anos ou mais de 

idade 

Rendimento médio no trabalho 

principal (R$) (1) 

Razão do 

rendimento 

das 

mulheres 

em relação 

ao dos 

homens (1) 

Total de 

pessoas 

Proporção 

de 

mulheres  

Total 

Sexo 

Homens Mulheres 

Educação 1810,5 2340,7 1687,4 72,1 2429763 83,0 

Humanidades e Artes 2223,9 2629,9 2064,3 78,5 894700 74,2 

Ciências sociais, 

negócios e direito 
3912,1 4650,9 3081,4 

66,3 4495191 49,4 

Ciências, Matemática e 

Computação 
3038,6 3578,2 2339,6 

65,4 839887 47,0 

Engenharia Produção e 

construção 
5565,1 5985,6 3976,1 

66,4 859659 21,9 

Agricultura e Veterinária 4310,6 4756,2 2972,2 62,5 202332 27,4 

Saúde e bem estar 

social 
3774,3 5341,7 2972,2 

55,6 1441648 68,1 

Serviços 3067,0 4078,0 2171,2 53,2 217755 54,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Com base nos dados do SEADE (2015, p. 5) “Em 2014, a presença de 

mulheres no mercado de trabalho na Região Metropolitana de São Paulo 

permaneceu estável em 55,1%, após ter diminuído no ano anterior. A taxa de 

participação dos homens pouco se alterou, passando de 70,6% para 70,5%”. Nota-

se que o número tanto de mulheresquanto de homens no mercado também é 

influenciado pelo número de vagas disponibilizadas no mercado de trabalho, sendo 

assim, a estabilidade e não retração no número de mulheres atuantes no mercado já 

se denota como um ponto favorável quanto à inserção no mercado de trabalho. 

Ainda de acordo com o SEADE (2015, p. 5) “A taxa de desemprego feminina 

aumentou, interrompendo trajetória de declínio iniciada em 2004, ao passar de 

11,7% para 12,2%, entre 2013 e 2014. Entre os homens também houve acréscimo 

(de 9,2% para 9,6%)”. 
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A expansão do desemprego para mulheres apresentou baixo desempenho 

nos últimos anos, apesar das taxas se manterem estáveis e em crescimento, porém 

com baixa expectativa, pois o número maior de contratações geralmente apresenta 

maior representatividade no grupo masculino.SEADE (2015, p. 5)  

Para as mulheres, a expansão do desemprego decorreu da relativa 
estabilidade do nível de ocupação concomitante ao pequeno crescimento da 
sua presença no mercado de trabalho. A formalização das relações de 
trabalho assalariado segue ampliando-se para ambos os sexos, mas de 
forma mais intensa para as mulheres assalariadas no setor pública. 
 

No entanto, quando trata-se da presença feminina nos negócios, dados da 

Revista Exame de 10 de abril de 2014 mostram que as mulheres estão comandando 

a abertura de novos negócios no país. Dados revelados pelo Sebrae a partir da 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostram que 52% dos novos 

empreendedores – aqueles com menos de três anos e meio de atividade – são 

mulheres. A força empreendedora feminina é maioria em quatro das cinco regiões 

brasileiras. Apenas no Nordeste elas ainda não ultrapassaram os homens, mas 

estão quase lá, com aproximadamente 49% de participação entre os novos 

empresários. 

“A cada ano, o perfil do empreendedor brasileiro se torna mais feminino e 

mais escolarizado”, destaca o presidente do Sebrae, Luiz Barretto. “As mulheres 

estão investindo em qualificação, buscam acesso às informações, não permitem 

amadorismo”, afirma. Prova disso é o índice de escolaridade: 49% dos donos de 

novos negócios – em que as mulheres são maioria – têm pelo menos o segundo 

grau completo. Já entre os donos de negócios estabelecidos (com mais de três anos 

e meio de atividade), – em que os homens são maioria – esse índice é de 41%. 

No que diz respeito à presença feminina em altos cargos associados ao 

poder político ou ao mundo econômico, NOGUEIRA (2006) afirma que: 

Ascender a postos de alto nível é muito mais fácil para os homens do que 
para as mulheres, mesmo quando eles estão menos bem preparados do 
que elas. O fosso entre a proporção de mulheres com treino e formação 
profissional adequados e aquelas que atingem posições de proeminência 
nas organizações é elevado. Todos os dados indicam que o número de 
mulheres decresce progressivamente conforme se ascendem aos mais 
altos níveis da hierarquia. E, mesmo quando as mulheres chegam a ocupar 
postos de liderança é frequente que seja em setores de atividade 
econômica tradicionalmente femininos. 
 

Fato é que as mulheres estão conseguindo mostrar seu potencial como 

profissional e ascendendo em cargos não apenas operacionais, mas também 
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aqueles de liderança. De acordo com ELISIANA RENATA PROBST e PAULO 

RAMOS (2003) “cresce exponencialmente o número de mulheres em postos 

diretivos nas empresas. Curiosamente, essa ascensão se dá em vários países, de 

maneira semelhante, como se houvesse um silencioso e pacífico levante de 

senhoras e senhoritas no sentido da inclusão qualificada no mundo do trabalho”. 

Reforçando essas características femininas que a mulher leva ao posto de 

trabalho, CARREIRA, AJAMIL, MOREIRA (2001, p.43) afirma: 

Mesmo tendo adentrado o mundo do trabalho e da vida pública 
recentemente, muitas mulheres já trazem contribuições significativas para o 
novo paradigma das organizações. Características como flexibilidade, 
sensibilidade, intuição, capacidade para trabalhar em equipe e administrar a 
diversidade, além de dizer mais vezes “nós” do que eu, estão em alta e 
assinalam, segundo alguns estudiosos, um emergente estilo feminino de 
liderança. 

 

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

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

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

administrar a diversidade, características atribuídas às mulheres. (GOMES, 2005, 

p.5). A mulher vem somando o corpo de trabalho dentro das empresas nos últimos 

anos, e alcançaram conquistas relevantes dentro das discussões sobre 

desigualdade de gênero. Muitas têm buscado o seu desenvolvimento pessoal, 

através de capacitação e aprimoramento dos seus conhecimentos, isso tem 

contribuído não apenas para com as mulheres, mas também com o desenvolvimento 

dentro das empresas, pois a capacitação técnica inspira melhores resultados.  

Em um de seus textos, Peter Warr (1980) comenta que “modelos, teorias, 

referenciais conceituais e paradigmas são termos que ajudam a organizar o 

pensamento e a ação; eles estabelecem prioridades assim como estrutura para 

ideias e práticas”. São construídos com a utilização de lentes, peneiras e moldes; as 

lentes representam o enfoque a ser adotado; as peneiras permitem que alguns itens 

passem, sejam considerados e analisados, outros não; e, finalmente, os moldes dão 

forma ao pensamento, estabelecendo padrões de significados.  

No caso de homens e mulheres, Halla Beloff (1980) coloca como primeira 

pergunta se há necessidade de um modelo especial. Se a resposta for não, diz a 

autora, as diferenças entre o masculino e o feminino não são importantes, são 

psicologicamente irrelevantes e produtos de pressões sociais. Mas se a resposta for 

sim, as divergências são observadas como positivas, relevantes para o próprio 
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avanço da sociedade. Por exemplo, se os homens são melhores em inovação e 

manipulação de materiais, as mulheres se destacam em promover a união e a 

cooperação. E um não é superior ao outro para a continuidade do ser humano. A 

proposição de um modelo feminino ou masculino é algo em construção, negociado. 

A autora propõe a metáfora do holograma tridimensional para escapar das 

explicações dicotômicas simplificadoras e ilustrar a busca por um modelo feminino 

de gestão. 

A mulher conquistou avanços no mercado de trabalho, formas flexíveis, 

maior inserção, maior possibilidade de vagas, a garantia de seus direitos. Todas as 

garantias estabelecidas pela legislação fizeram-na crescer e alcançar a realização 

profissional. Ao tratar sobre tal realização entre os gêneros Brandão, Ferraz e Lima 

(2015, p. 497):  

Quanto às relações conflitantes entre os pólos, estas seriam: Realização 
Profissional associado negativamente à Conservação, visto que o primeiro 
busca a independência de pensamento e ação e o último a auto-restrição 
dos interesses individuais em prol do grupo; Estabilidade associado 
negativamente com Abertura à Mudança, pois a busca de segurança não é 
compatível com a busca por experiências novas e variadas; Relações 
Sociais versus Autopromoção, pois a busca de relações sociais positivas 
com os outros seria incompatível com a busca de poder e promoção de si 
mesmo; e Prestígio se associaria negativamente com Autotranscendência 
devido à sua ênfase no sucesso pessoal em detrimento da busca do bem-
estar das pessoas. Eles acreditam que a expectativa-valor nas diferenças 
de gênero deriva das condições evolutivas, da socialização, de normas 
sociais e das contingências de reforçamento quanto à aquisição desses 
valores na orientação das condutas de homens e mulheres.  

 

No entanto, quando se fala em inserção é importante ressaltar alguns 

aspectos da mulher no mercado de trabalho, a estrutura organizacional é 

parcialmente determinada pelos valores dos que possuem poder para influenciá-la. 

A inserção traz consigo a necessidade de relações sociais, nesse sentido a 

discriminação das mulheres vem na contra mão da aliança entre gêneros e na busca 

de uma relação social, para tanto, deve haver colaboração e desenvolvimento entre 

todos, com fim a combater injustiças, mesmo com mulheres ou até mesmo com 

homens. A inserção do grupo feminino no mercado de trabalho desperta a sensação 

de utilidade múltipla, no sentido de que atende as responsabilidades do lar e ao 

mesmo tempo busca a complementação à renda e o auxílio financeiro dentro de 

casa. Ainda, a mulher passa a ser reconhecida também pela sua capacidade 

intelectual o que, a partir disso, gera um compromisso social. Nota-se, portanto, a 

importância que os valores têm sobre padrões de comportamentos dentro das 
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organizações, tornando pertinente uma melhor compreensão sobre os mesmos 

(BRANDÃO, FERRAZ E LIMA, 2015).  

Para enriquecer o tema é importante observar os dados estatísticos 

brasileiros. O último CENSO realizado em 2010 contabilizou 190.755.799 (cento e 

noventa milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove) 

habitantes no país, com estimativa de 205.207.061 (duzentos e cinco milhões, 

duzentos e sete mil, sessenta e um) de habitantes no ano de 2015. 

O CENSO mostrou ainda que dos 190 milhões de habitantes, 97.348.809 

(noventa e sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e nove) são 

mulheres (51%) e 93.406.990 (noventa e três milhões quatrocentos e seis mil, 

novecentos e noventa) são homens (49%). 

Gráfico 2 - População no Brasil 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

De acordo com o relatório do IBGE “Mulher no Mercado de Trabalho” em 

2011, as mulheres eram maioria na população de 10 anos ou mais de idade 

(População em Idade Ativa - PIA), cerca de (53,7%). Contudo, eram minoria (45,4%) 

na população ocupada (PO). Essa estrutura distributiva reflete-se no nível de 

ocupação, relação que mostra o contingente de ocupados em relação ao total da 

PIA. Para as mulheres, esse indicador foi de 40,5% em 2003 passando para 45,3% 

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

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

mulheres, ainda que em patamar bem inferior ao dos homens. 

A presença feminina também era majoritária na população desocupada (PD) 

e na população não economicamente ativa (PNEA), como mostrado nos gráficos a 

49%51%

População no Brasil

Homens Mulheres
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seguir. Em média, elas totalizavam 11,0 milhões de pessoas na força de trabalho, 

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

feminino era de 11,5 milhões de pessoas. Na comparação com 2003, o crescimento 

da participação das mulheres na população economicamente ativa (PEA) foi de 1,8 

ponto percentual (de 44,4% para 46,1%). No mesmo período, a proporção de 

mulheres na população desocupada e na população ocupada tiveram elevação de, 

respectivamente, 3,3 e 2,4 pontos percentuais. 

 

Gráfico 3 - Distribuição das populações, segundo o sexo (%) - (2003 e 2011)* 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego 2003 – 2011 
*Média das estimativas mensais. 

 

Com relação à população paranaense, no ano de 2010, o número era de 

10.444.526 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e 

seis) de habitantes, sendo que 51% de representação feminina e 49% de 

representação masculina (5.313.532 mulheres e 5.130.994 homens). O IBGE aponta 

nos dados também de 2010 que 5.307.831 (cinco milhões trezentos e sete mil 

oitocentos e trinta e um) de pessoas estão na lista da população economicamente 

ativa. 

Essa população economicamente ativa desenvolve suas atividades nas 

seguintes áreas: comércio e serviços (67,3%), indústria (22,3%) e agropecuária 

(10,5%). 
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Gráfico 4 - Composição do Valor Adicionado - 2012 

 

Fonte: IBGE, IPARDES 

De acordo com dados do IPARDES – Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social, o Paraná é o maior produtor nacional de 

grãos, apresentando uma pauta agrícola diversificada. A utilização de avançadas 

técnicas agronômicas coloca o Estado em destaque em termos de produtividade. A 

cana-de-açúcar, o milho, a soja, a mandioca e o trigo sobressaem na estrutura 

produtiva da agricultura local, observando-se, em paralelo, forte avanço de outras 

atividades, como a produção de frutas.  

Considerando o objetivo de unir o tema ao cooperativismo, este parece o 

momento ideal, afinal ao tratar de agropecuária é possível observar que este é um 

dos principais ramos de atividade do cooperativismo no Brasil e no Estado do 

Paraná, motivo pelo qual será realizada uma abordagem sobre cooperativismo e a 

presença da mulher no ramo. 

 

3.1 A presença da mulher no Cooperativismo 

 

A cooperação é um modelo de organização econômica muito antiga, presente 

em nossa história desde os primórdios da civilização. Os primeiros sinais de 

cooperação surgiram devido à necessidade de sobrevivência dos seres humanos, 

que se agrupavam no intuito de se defender e de obter alimentos. Alguns autores 

afirmam que o cooperativismo tem como fundamento a união dos homens em busca 

de um fim comum, no qual cada um, à sua medida e de acordo com seu empenho, 

obtém seus resultados sem que haja a necessidade de um homem se submeter a 

outro (OLIVEIRA, 2010). 
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Bialoskorski Neto (2012, p. 13), afirma que: 

No Brasil a cooperação em si é conhecida desde o tempo anterior ao 
descobrimento – por meio dos sistemas coletivos indígenas – e ganha 
grande contribuição com a “República dos Guaranis”, experiência 
associacionista promovida pelos padres jesuítas depois da chegada dos 
portugueses em nossa nação. Mas só com a chegada dos imigrantes 
europeus que são introduzidas entre nós as primeiras ideias cooperativistas 
modernas, principalmente aquelas advindas da Alemanha, e da Itália, 
sendo, por conseguinte, formadas as primeiras cooperativas. 

 

Visto como o “caminho do meio”, o cooperativismo valeu-se do capitalismo 

como base de sustentação e do socialismo como base de equilíbrio harmonioso de 

distribuição de riqueza. Junto ao o cooperativismo, nasce também uma sociedade 

mais justa e mais humana (AZAMBUJA; FRANZ, 2006). 

O cooperativismo atual é definido pela Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) como um movimento, uma filosofia de vida, um modelo 

socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, 

tendo como referenciais a participação democrática, solidariedade, independência e 

autonomia. 

Em consonância ao conceito de cooperação e com fundamento nos Princípios 

Básicos do Cooperativismo (com origem em 1844, quando nasceu também a 

Cooperativa dos Pobros Pioneiros de Rochdale), a Política Nacional do 

Cooperativismo, por meio da Lei nº. 6.764/71, define as cooperativas como 

sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica própria, de natureza civil, sem 

fins lucrativos, não sujeita à falência, constituída para prestar serviços a seus 

associados. 

Boesche (2005, p. 24) cita a definição de cooperativa formulada pela Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), em 1995: “Cooperativa é uma associação 

autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atender suas necessidades e 

aspirações econômicas, sociais e culturais, através de um empreendimento de 

propriedade coletiva e de controle democrático”. 

Integrada por no mínimo 20 pessoas, a cooperativa é uma empresa que 

contempla o lado econômico e o social de seus associados. O cooperado é ao 

mesmo tempo dono e usuário da cooperativa. Enquanto dono, ele vai administrar a 

empresa, e enquanto usuário ele utiliza os seus serviços (PINHEIRO, 2008). De 

acordo com Rios (1998, p. 33), “as sociedades cooperativas devem ser vistas, em 

termos organizacionais, como empresa moderna, mas cuja natureza é diferente da 
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empresa mercantilista, uma vez que a primeira é formada por pessoas e para 

pessoas”.  

A questão central associada à principal diferença entre as cooperativas e 

outros tipos de organizações é que os proprietários das cooperativas são ao mesmo 

tempo fornecedores e clientes. Esta questão influencia diretamente a cultura 

organizacional, ou seja, a cultura cooperativista; que se diferencia substancialmente 

das características de outros tipos de organizações e reflete ao mesmo tempo os 

interesses individuais e coletivos dos cooperados. 

As sociedades cooperativistas apresentam particularidades em sua 

constituição legal, com consequente adoção de princípios e doutrinas que exercem 

significativos reflexos na sua estrutura organizacional, na delegação e no exercício 

de poder e, consequentemente, na forma como ocorre o processo decisório. Ao 

contrário das sociedades mercantis, onde o poder é proporcional ao capital, nas 

cooperativas o poder é igualitário na medida em que cada cooperado exerce o 

direito de um único voto, independentemente do capital possuído (BIALOSKORSKI 

NETO, 2001). O resultado financeiro em uma cooperativa não é objetivo em si 

próprio. A decisão de reinvestimento ou distribuição das sobras aos cooperados fica 

à disposição da assembleia geral ordinária formada por eles próprios. 

Todas as fontes que buscam conceituar cooperativismo evidenciam tratar-se 

de um modelo que nasceu da preocupação não apenas com o econômico, mas 

também com o social, ideologia possível de ser percebida nos princípios e normas 

que dão sustentação ao cooperativismo. 

Seguindo o delineamento da pesquisa apresentada até então, optou-se por 

demonstrar um pouco do processo de inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Assim, busca-se apresentar alguns dados referentes à presença da mulher no 

cooperativismo, com o intuito de demonstrar que essa participação da mulher é 

importante para as cooperativas. 

A mulher cada vez mais ocupa espaços na direção e participação direta com 

a cooperativa. A figura da mulher dona de casa e mão de obra rural sede espaço 

para uma mulher atuante e participativa nos destinos da organização cooperativista. 

As mudanças na história e as conquistas femininas no mercado de trabalho se 

refletem em vários setores da economia e o meio cooperativista não fica de fora. As 

barreiras iniciais existiam principalmente pela falta de formação e capacitação, 

cessadas com uma série de investimento nas diversas áreas que compõem o 
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cenário cooperativo. Investimentos em forma de cursos, palestras, treinamentos, 

visitas a outras propriedades e cooperativas, imersões e integrações incentivaram a 

mulher no desenvolvimento de atitudes mais assertivas e agregadoras no meio rural, 

agronegócio e como cooperada. 

A relação do tema com o cooperativismo é de grande proporção. Em 2012, a 

64ª Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU declarou aquele como o Ano 

Internacional das Cooperativas, com o objetivo de destacar a contribuição das 

cooperativas para o desenvolvimento econômico e social, reconhecendo sua 

importância para a redução da pobreza, geração de emprego e renda e integração 

social. 

Esforços têm sido feitos no sentido de promover a inserção das mulheres no 
cooperativismo. Prova está que, em 1995, a Aliança Cooperativa 
Internacional, que representa o cooperativismo mundialmente, criou o 
Programa de Ação Regional para as Mulheres da América Latina e do 
Caribe. A partir daí a Aliança Cooperativa Internacional tem enfatizado a 
importância da participação das mulheres no cooperativismo (LEAL; 
COTRIM, 2013, p. 04). 

 

A cooperativa, sendo tomada como um espaço democrático, em que os 

envolvidos têm um objetivo em comum, torna-se um espaço importante para a busca 

da mulher pela ampliação de oportunidades e perspectivas de valorização da 

pessoa, pois o princípio que rege essas organizações é o “de que todos os 

integrantes são igualmente importantes e cada um tem sua responsabilidade” 

(SOUZA JUNIOR; BENEVENUTO, 2012, p. 5). Esse objetivo é necessário para o 

crescimento e consolidação do trabalho, partindo da valorização do potencial de 

participação e produção da comunidade. O cooperativismo também auxilia na oferta 

de oportunidade a pessoas e grupos de pessoas na produção e prestação de 

serviços, com vistas à geração de renda e desenvolvimento da localidade.  

Seguindo as diretrizes da Aliança Cooperativa Internacional, a 
Coopergênero é lançada, em 2004, no Brasil, pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, com o objetivo de contribuir para a construção 
da equidade/equilíbrio de gênero no âmbito do cooperativismo e 
associativismo brasileiro. O surgimento dessas iniciativas reforça a ideia da 
necessidade de criarmos estratégias para que as mulheres venham a ter 
uma participação mais igualitária nas atividades relacionadas ao 
cooperativismo (LEAL; COTRIM, 2013, p. 04) 

 

No que concerne a participação das mulheres na presidência e 

administração das cooperativas, aponta o SESCOOP/PR (2015) que essa atuação 

diminui a desigualdade entre homens e mulheres e propicia um desenvolvimento 
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econômico e social pautado num modelo igualitário em que ambos os sexos podem 

imprimir suas contribuições ao cooperativismo. 

Dados apresentados quanto a ações e projetos de formação profissional 

demonstram a preocupação com a participação da mulher, tendo em vista que 

muitos dos assuntos abordados e projetos criados estão direcionados à 

contemplação e viabilização da participação das mulheres nas atividades 

cooperativas. É o caso, por exemplo, de palestras com temas como saúde da 

mulher e a importância da autoestima da mulher; encontros de mulheres 

cooperativistas; e programas de valorização da mulher cooperativista 

(SESCOOP/PR, 2015). 

No Brasil, atualmente, o percentual de mulheres cooperadas é de 52. 

Regionalmente, o Norte demonstra uma presença ainda mais forte, em que 59% dos 

cooperados são mulheres e 41% são homens, segundo dados da Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB, 2012). Isso demonstra que as mulheres, além de 

avançar em presença no mercado de trabalho, também buscam se desenvolver 

juntas, unindo-se em grupos de cooperadas para o exercício de alguma atividade. 

A partir do relatório do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo do Paraná (SESCOOP/PR) do ano de 2014, tem-se a seguinte 

configuração do cooperativismo paranaense: 78 mil pessoas são empregadas de 

forma direta pelo setor cooperativista e, dessas, 30 mil são mulheres. Partindo 

destes números é possível identificar a grande importância das 74 cooperativas 

agropecuárias no Estado, pois das 78 mil pessoas empregadas, 67 mil estão nas 

agropecuárias, trazendo um faturamento anual de R$ 42,2 bilhões. 

Fato é que as colaboradoras do ramo agropecuário representam somente 

38% da mão de obra atuante, motivo pelo qual, não restam dúvidas sobre a 

importância de procurar entender melhor os fatores que influenciam esta realidade. 

No intuito de especificar melhor o grupo a ser estudado, definiu-se pela investigação 

e análise da atuação das lideranças femininas. O objetivo é investigar as 

dificuldades das mulheres para chegar e conseguir manter-se nos cargos de 

liderança das cooperativas. 

De forma ampla é possível dizer que, liderar diz respeito a ser capaz de 

conseguir, com ampla margem de sucesso, que as pessoas façam o que o líder 

entende que precisa ser feito. De fato, parece existir uma necessidade do líder em 

ser capaz de lidar adequadamente com fortes emoções e grandes frustrações que 
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surgem quando o ambiente de trabalho torna-se instável. As pessoas admitem estar 

constantemente experimentando diferentes tipos de pressão e ansiedade quando 

procuram entender melhor a busca do sentido e dos objetivos das mudanças. Dentro 

de suas organizações, essas pessoas devem ser capazes de dominar tecnologias 

complexas e gerir com eficácia o capital intelectual do qual dispõem. Isso exige que 

estejam convictas de que seu trabalho também seja significativo para as 

organizações às quais pertencem (BERGAMINI, 2002). 

A liderança é um tema importante em qualquer organização, assim em 

qualquer pesquisa ou estudo de caso empresarial o assunto surge naturalmente, 

onde as decisões tomadas e o “por que” foram tomadas tem atenção especial dos 

pesquisadores. Segundo BASS (2007), o estudo da história tem sido o estudo dos 

líderes – “o quê e por que eles fizeram o que fizeram”. 

A expressão é antiga, mas o assunto é cada vez mais atual, pois com as 

inovações tecnológicas e a globalização, as corporações têm acesso à tecnologia, 

insumos, equipamentos, e demais variáveis similares, excluindo-se as pessoas, as 

quais serão o fator que pode gerar um diferencial competitivo. 

Neste sentido BERGAMINI (2002), afirma que a atualidade, marcada pelo 

processo de globalização das economias mundiais, pelo desafio proposto pela 

constante necessidade de mudança e pela automação digital generalizada, requer 

mais do que nunca que alguém interprete com sensibilidade o que está ocorrendo e 

sinalize novas direções a seguir. 

Liderança pode também ser compreendida como a conexão dos atributos 

dos líderes, ou seja, hábitos, traços de personalidade, competências, 

comportamentos, estilos, habilidades, valores e caráter com os resultados desejados 

pela organização (ULRICH et al.,1999). Também é entendida como um processo 

simultâneo, contínuo e de mútua influência dentro de uma equipe, caracterizado pela 

emergência de líderes oficiais e não-oficiais (ENSLEY et al., 2006). 

BERGAMINI (1994) aponta dois aspectos comuns às definições de 

liderança: em primeiro lugar, a liderança está ligada a um fenômeno grupal, isto é, 

envolve duas ou mais pessoas e em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um 

processo de influência exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre 

seus liderados. 

Quando o ponto é a liderança, os indivíduos podem ainda mais fazer a 

diferença, ainda mais que dentre as características atribuídas ao cargo é utilizar o 
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discernimento para conduzir e influenciar o comportamento e atitudes das equipes 

para atingir as metas e objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. 

Para BOWDITCH e BUONO (1999), a liderança pode ser considerada como 

um processo de influência, geralmente de uma pessoa, através da qual um indivíduo 

ou grupo é orientado para o atendimento das metas estabelecidas pela empresa. 

Segundo BENNIS e NANNUS (1998), líderes são aqueles que delegam poder aos 

empregados, a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar. 

Para finalizar o entendimento sobre liderança, BERGAMINI (2002) esclarece 

que a pesquisa acadêmica tem feito notáveis esforços, tentando interpretar e 

correlacionar o conceito de liderança às mais diferentes variáveis e situações 

organizacionais. Tais trabalhos foram desenvolvidos visando rever e reavaliar 

investigações já levadas a efeito no passado para rediscutir a validade das suas 

descobertas. Devido a essa pré-disposição dos pesquisadores em liderança, foi 

possível perceber que cada trabalho desenvolvido por eles procurou destacar 

aspectos diferentes do relacionamento entre o líder e seus seguidores. Foi possível 

levantar uma imensa variedade de fatores responsáveis pela eficácia da liderança.  

Descobre-se assim que o assunto é bem mais complexo do que se possa 

imaginar, fazendo com que sejam descartadas pequenas regras para bem liderar, 

improvisadas a partir do senso comum. 

Então, para melhor justificar o estudo é importante conhecer sobre a 

presença feminina nos cargos de liderança. Com base na análise realizada pelo 

Guia Você S/A – “As 150 melhores empresas para você trabalhar” é possível 

observar a presença feminina entre as companhias por região do Brasil: 
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Gráfico 5 – Presença feminina por região do Brasil 
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Fonte: Revista Você S/A, edição 208 de novembro de 2015. 

 

As regiões do Brasil com maior presença feminina na liderança das 

empresas do Guia Você S/A, também observando os numeros das “150 melhores 

empresas para você trabalhar” mostra uma importante extratificação destes dados, 

de modo que é possível observar a presença da mulher por cargos de liderança, 

vejamos: 
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Fonte: Revista Você S/A, edição 208 de novembro de 2015. 
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Gráfico 6 – Presença feminina por cargo – Diretores 
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Nota-se dos dados apresentados que a região Centro-Oeste do país é a que 

apresenta o maior percentual de mulheres nos cargos de Diretoria. O resultado é de 

18% de presença feminina, número pequeno, mas muito melhor do que o resultado 

identificado quando avaliada a região Sul que não possui nenhuma mulher atuando 

como Diretora dentre as 150 melhores empresas para se trabalhar no país (Guia 

Você S/A). 

 

 

   Homens 

               Mulheres 

 

 

Fonte: Revista Você S/A, edição 208 de novembro de 2015. 

 

Com relação aos cargos de gerência é possível observar que a Região com 

maior presença feminina é a Norte com 38%, contrapondo esses dados a Região 

Sul e Sudeste apresentam um percentual de 20% de mulheres exercendo cargos de 

gerência. Ainda com representatividade pequena das mulheres neste cargo, mas 

com resultados mais positivos no que diz respeito à igualdade de gênero nos cargos 

de liderança, se comparados aos cargos acima observados de Diretores. 

 

62%

38%

Norte

70%

30%

Centro - Oeste

75%

25%

Nordeste

80%

20%

Sudeste

80%

20%

Sul

69%

31%

Média 150 melhores

Gráfico 7 - Presença feminina por cargo – Gerentes 

 

Gráfico 8 - Presença feminina por cargo – Supervisores e Coordenadores 
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Fonte: Revista Você S/A, edição 208 de novembro de 2015. 

 

Em última análise, constata-se que quando o cargo é de supervisão ou 

coordenação a presença feminina é mais presente e significativa em todas as 

regiões do país. No Nordeste as mulheres representam 42% destes cargos, 

enquanto, que na Região Sul o número cai para 27%. De qualquer forma, a média 

aqui observada é a melhor entre os três cargos em questão (Diretores 84% homens 

e 16% mulheres, Gerentes 69% homens e 31% mulheres, Supervisores e 

Coordenadores 60% homem e 40% mulher). 

Embora a pesquisa aplicada às lideranças femininas do cooperativismo não 

faça essa distinção por cargo, considera-se importante entender essa configuração 

da presença feminina em nível nacional. Vale esclarecer que essa distinção por 

cargos não será especificada na pesquisa, tendo em vista, que cada cooperativa 

possui organograma diferenciado, motivo pelo qual, ficou a critério dos gestores de 

cada uma das cooperativas definir quais cargos configuram-se como liderança. 

Ainda que os números não mostrem uma igualdade plena é possível afirmar 

que os avanços da mulher no mercado de trabalho são nítidos. As novas formas de 

trabalho mais flexíveis e criativas, que culminaram com a diversidade da força de 
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trabalho, e a própria busca da mulher por seu espaço na sociedade possibilitaram 

grandes mudanças. No entanto, é importante ressaltar alguns aspectos dessa 

inserção da mulher no mercado de trabalho como o estímulo a uma sociedade justa 

em que a valorização profissional é decorrente dos resultados obtidos sobre o 

desempenho do colaborador, independente do seu sexo. A inserção da mulher no 

mercado de trabalho demonstra a evolução e interdependência em diferentes 

setores organizacionais, com o objetivo maior voltado ao desenvolvimento humano e 

social, ao qual se observa a integridade empresarial em relação à busca do 

crescimento e desenvolvimento não apenas organizacional, mas também humano. 

(BRANDÃO, FERRAZ E LIMA, 2015). 

Contudo, é importante não cristalizar essas características como sendo 

apenas femininas, afinal de contas, há uma diversidade de comportamentos que 

variam de acordo com as particularidades de cada indivíduo. Vale lembrar que 

muitos homens possuem características tradicionalmente consideradas femininas e, 

ao contrário, mulheres mais competitivas e agressivas do que os homens na sua 

forma de atuar no mercado de trabalho (PINHO, 2005). 

O individuo independentemente do gênero, em aspectos profissionais busca 

seu crescimento, no tocante ao seu aperfeiçoamento e a sua posição hierárquica. 

Neste caso, as mulheres equitativamente aos homens, buscam tal crescimento, não 

se caracteriza como plena concorrência ou superioridade, no entanto, entende-se 

este crescimento e alavancagem profissional como a superação da mulher a toda 

discriminação e toda luta, em que a vitória aos poucos vem se tornando o resultado 

da garantia de espaço no mercado de trabalho (PIERDONÁ, 2007). 

Cabe ressaltar que a mulher dentro do seu espaço busca a realização, de tal 

forma, que trabalha pelo reconhecimento e autonomia naquilo que faz, na certeza 

que a garantia de um bom trabalho independe do sexo do profissional. Os desafios 

impostos aos trabalhadores revelam ainda o quanto são capazes em realizar suas 

atividades, e mesmo com a inserção das mulheres, até mesmo em vagas com maior 

nível de responsabilidade muitas tem demonstrado a sua capacidade e potencial. 

Por isso, o argumento frente ao ambiente organizacional, é de que qualquer pessoa 

pode evoluir e desenvolver sua capacidade cognitiva e intelectual se tornando uma 

grande força de trabalho. Neste caso, a oportunidade para tal situação, foi 

fundamental no processo de inserção da mulher nas frentes de trabalho onde pode 

expressar seu conhecimento e ser reconhecida socialmente, realizando suas tarefas 
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e alcançando promoções na escala hierárquica (BRANDÃO, FERRAZ E LIMA, 

2015). 

Ainda, de acordo com Pierdoná (2007, p. 169): 

Necessitamos criar uma nova hermenêutica aos direitos sociais, 
especialmente ao direito à previdência, transcendendo a visão individual/ 
patrimonialista, permitindo, dessa forma, a expansão da proteção 
previdenciária. Consequentemente, teremos a implementação do objetivo 
preceituado no inciso III, do art. 3° da Constituição Federal, erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, 
e dessa forma, a efetividade do fundamento do estado brasileiro dignidade 
da pessoa humana. 

  

 Assim, pode-se dizer que os resultados alcançados no ambiente 

organizacional e social depende da força de trabalho daqueles que fazem parte das 

atividades desenvolvidas rotineiramente nas empresas, neste caso, diz-se que quão 

grande pode ser o impacto da ação em permitir o desenvolvimento humano das 

pessoas, especialmente das mulheres, que desde muito tempo vem construindo sua 

história profissional, e acima de tudo permitindo a continuidade do trabalho dentro  e 

fora de casa. 

Estas são algumas das características do mercado de trabalho feminino que, 

mesmo expostas aqui de forma muito breve, já demonstram parte da complexidade 

que o tema apresenta.  
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4. FATORES INFLUENCIADOS DA INSERÇÃO FEMININA NOS CARGOS DE 
LIDERANÇA 

 

 

Cada vez mais mulheres dirigem empresas e adotam as decisões sobre 

despesas de consumo. O número de mulheres graduadas ainda prevalece na 

maioria das regiões em áreas como Educação, Humanidades, Artes, Saúde e 

Serviço Social. Igualdade também pode ser vista em áreas como Engenharias. Na 

medida em que seu nível educacional supera o dos homens em quase todas as 

nações, as mulheres constituem um acervo de talento e um recurso notável. Esses 

dados, apontados no Informe Mundial da Organização Internacional do Trabalho de 

2015 foram compilados com o objetivo de mostrar os benefícios que podem obter as 

empresas que reconhecem e apoiam o talento da mulher. 

O relatório da OIT mostra ainda que as mulheres devem superar obstáculos 

consideráveis para ocupar o cargo diretivo máximo ou integrar os conselhos de 

administração das empresas, mas procura mostrar também, que órgãos 

internacionais estão preocupados com a igualdade de gênero e com a inserção da 

mulher no mercado de trabalho. 

Por este motivo, nos últimos anos, tem havido uma corrida das empresas na 

direção de assumirem posturas socialmente responsáveis, o que implica uma 

necessidade de mudanças profundas em várias dimensões dos seus negócios. 

Esses objetivos estão alinhados aos interesses de várias nações que trabalham com 

foco voltado à igualdade de gênero. 

Conforme já exposto anteriormente, consta dos relatórios do SESCOOP/PR 

de 2015 que o cooperativismo emprega de forma direta mais de 78 mil pessoas no 

Estado do Paraná, deste contingente, 67 mil estão nas agropecuárias, trazendo um 

faturamento anual de R$ 42,2 bilhões. Esses números deixam claro a importância do 

foco nas cooperativas agropecuárias para o estudo em questão, ainda mais se 

observarmos que a presença feminina nas agropecuárias significa apenas 38% 

deste contingente. Fato é que esse percentual representa o total geral de mulheres 

que fazem parte do quadro de colaboradores em cooperativas, mais um motivo para 

justificar a presente pesquisa, afinal, é relevante descobrir, deste percentual de 38%, 

qual a proporção deste número que se configura como liderança. 

Assim, buscando entender melhor esta realidade a pesquisa foi aplicada em 

05 cooperativas agropecuárias do estado do Paraná com o objetivo de entender 
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quais questões mais impactam e dificultam o caminho até a liderança feminina e 

também para que a mulher consiga se manter no cargo. 

As 05 (cinco) cooperativas agropecuárias que fazem parte do estudo, 

apresentaram receita líquida acima de R$ 1 (um) milhão de reais em 2014, 

segundopesquisa da Revista Valor Econômico, Edição 2015 (Tabela nº 1 

apresentada no item da metodologia). 

Definidas as cooperativas, foram aplicados dois questionários distintos. O 

primeiro ao gestor de Recursos Humanos de cada uma das 05 (cinco) cooperativas 

no intuito de identificar quetões amplas, mais genéricas, voltados ao entedimento da 

Cooperativa com relação ao tema igualdade de gênero e liderança feminina. 

Optou-se por direcionar esse primeiro questionário ao Gestor de Recursos 

Humanos, pelo fato de que os questionamentos apresentados são informações que, 

via de regra, estão centralizadas nestes setores das empresas. Abaixo o 

questionário na íntegra: 

 

Tabela 3 – Questionário a ser aplicado ao responsável pela área de recursos humanos ou área de 
gente das cooperativas. 

1) Quantos cargos de liderança há atualmente na Cooperativa e qual o 
número de mulheres nestes cargos? (Considere o critério da sua 
cooperativa para definir quais são os cargos de liderança). 

           R:  

 

2) A Cooperativa possui alguma política ou diretriz de incentivo para mulheres 
com foco em cargos de liderança? 

           R:  

 

3) Considerando a sustentabilidade sobre o foco da dimensão social, os 
parceiros de negócios estão preocupados com ações da Cooperativa 
voltadas à eliminação da discriminação por gênero? Em caso positivo, de 
qual forma é possível identificar essa preocupação? 

           R:  

 

4) A Cooperativa entende que ações voltadas à igualdade de gênero podem 
gerar reflexos positivos perante os cooperados, os colaboradores e a 
comunidade em geral? 

            R:.  
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Vejamos as informações extraídas das respostas obtidas nos 05 (cinco) 

questionários: 

Pergunta 01 -Quantos cargos de liderança há atualmente na Cooperativa 

equal o número de mulheres nestes cargos? 

Antes de qualquer análise vale lembrar que a definição dos cargos de 

liderança ficou a critério de cada gestor de Recursos Humanos da Cooperativa. 

Optou-se por essa escolha, diante da diferença de organograma que possui cada 

cooperativa participante da pesquisa, caso contrário, seria necessário fazer um 

estudo comparativo entre os organogramas para então na sequência, estabelecer e 

definir quais seriam os cargos pesquisados.  

Conforme é possível observar na tabela abaixo, a Cooperativa 03 é a que 

contempla o maior número de lideranças (homens e mulheres), com 452 lideranças, 

enquanto a Cooperativa 05 é a que possui o menor número de lideranças (53), se 

considerados homens e mulheres. 

Tabela 4 – Presença das mulheres nos cargos de liderança de 05 cooperativas agropecuárias do 
Estado do Paraná. 

 
Nº de lideranças 

(F e M) 
Nº de lideranças 

femininas 
% 

COOPERATIVA 01 128 18 14% 

COOPERATIVA 02 115 17 15% 

COOPERATIVA 03 452 79 17% 

COOPERATIVA 04 91 11 12% 

COOPERATIVA 05 53 7 13% 

Média 
  

14% 

Total 839 132  

 

As 05 (cinco) cooperativas juntas possuem um total de 839 (oitocentos e 

trinta e nove) lideranças, considerando homens e mulheres, sendo que deste total, 

132 (cento e trinta e dois) são mulheres, representando 14% (quatorze por cento) de 

presença feminina nos cargos de liderança das cooperativas participantes da 

pesquisa. 

Se comparado esse percentual de 14% ao resultado apresentado no Informe 

Mundial da OIT de 2015, pode-se observar grande diferença, tendo em vista, que os 

resultados da presença feminina nos cargos de liderança no Brasil teriam 

aumentado de 31,2% em 2000 para 37,3% em 2012, ou seja, um crescimento 

nacional de 6,1% na inserção das mulheres nestes cargos. 
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Portanto, constata-se uma diferença a menor de 22,3% de presença 

feminina nos cargos de liderança das cooperativas pesquisadas, se comparados aos 

números nacionais da presença feminina em cargos de liderança. 

Em última análise às respostas obtidas com os gestores de Recursos 

Humanos, é possível extrair dos dados a proporção de mulheres líderes se 

comparado ao número de homens também atuantes na liderança. O gráfico abaixo 

deixa evidente que a menor disproporcionalidade está na cooperatva 03, na qual, 

para cada 06 homens líderes, uma é mulher. Já as maiores disparidades estão nas 

cooperativas 04 e 05, onde há uma mulher líder para cada 08 (oito) homens líderes 

e por fim as cooperativas 01 e 02 apresentam o mesmo resultado, para cada 07 

(sete) homens na liderança, há uma mulher. 

 

Gráfico 9 – Número de lideranças femininas e masculinas - Proporção da presença feminina nos 
cargos de liderança. 

 

Na questão 02 o objetivo era identificar se a cooperativa avaliada possui 

alguma política ou diretriz de incentivo para mulheres com foco em cargos de 

liderança. 

A resposta foi unânime. Todas as cooperativas responderam que não 

possuem nenhuma política ou diretriz com foco a incentivar as mulheres a buscar os 
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cargos de liderança. Os gestores de Recursos Humanos que complementaram suas 

respostas informaram o seguinte: 

O gestor da Cooperativa 01 respondeu: “Política específica não, pois 

nenhum cargo é específico para algum gênero. As vagas são abertas e participam 

todos, independente de sexo ou gênero e o melhor profissional é contratado”. 

É possível sugerir que a contratação nestes casos obedece critérios 

estritamente técnicos para o cargo/função que se pretende contratar, sem levar em 

consideração condições de gênero. 

O gestor da Cooperativa 03, no mesmo sentido acima apresentado, informou 

que: “A cooperativa tem vários programas de capacitação e desenvolvimento para 

todos os potenciais líderes e lideranças, envolvendo ambos os sexos”. 

Na Cooperativa 05 existem políticas de incentivo para ascenção aos cargos 

de liderança, mas não específicos para as mulheres. Na íntegra o gestor respondeu: 

“Não, esta política existe, mas independe de gênero”. 

Quando da análise dos questionários respondidos pelas lideranças 

femininas, foi possível observar como essa questão é vista sob o olhar das mulheres 

que estão atualmente nas lideranças. Será possível então analisar se para elas 

essas políticas e diretrizes são relevantes ou não. 

A terceira pergunta do questionário apresentou o seguinte questionamento: 

Considerando a sustentabilidade sobre o foco da dimensão social. Os parceiros de 

negócios estão preocupados com ações da Cooperativa voltadas a eliminação da 

discriminação por gênero? Em caso positivo, de qual forma é possível identificar 

essa preocupação? 

Os gestores das Cooperativas 02 e 05 informaram que não há essa 

preocupação dos parceiros de negócios com relação às práticas adotadas pela 

cooperativa que visem à eliminação ou redução da discriminação por gênero. 

Em contrapartida, as respostas dos gestores das Cooperativas 01, 03 e 04 

foi afirmativa, eles esclareceram que sim, que há uma preocupação dos parceiros de 

negócios com relação às práticas da cooperativa, voltadas a esta questão. 

Respondendo pela Cooperativa 01 o gestor informou que a questão de 

gênero é assunto sempre abordado nas pesquisas e auditorias de seus parceiros e 

clientes. No mesmo sentido o gestor da Cooperativa 03 respondeu “Sim, em todas 

as auditorias e pesquisas somos questionados sobre o assunto” e por fim o gestor 



73 

 

da Cooperativa04 informou “Em auditorias de Responsabilidade Social, promovida 

por clientes, o número de mulheres em cargos de liderança é um ponto averiguado”. 

A busca pela igualdade de gênero, através de maior inserção da mulher no 

mercado de trabalho, como um dos pilares das ações socialmente responsáveis das 

empresas, pode ganhar ainda mais força se percebido o valor que essas medidas 

representam perante parceiros de negócios, fornecedores, consumidores e também 

diante da sociedade, tornando-se desta forma, uma vantagem estratégica para as 

empresas. 

A responsabilidade social corporativa baseia-se na noção de que as 

corporações possuem a obrigação de trabalhar para a melhoria do bem-estar social. 

WARTICK e COCHRAN(1985) elencam as duas premissas centrais deste conceito: 

(1) existe um contrato entre a organização e a sociedade, que funciona como um 

veículo por meio do qual o comportamento dos negócios é posto em conformidade 

com os objetivos da sociedade; (2) os negócios desempenham o papel de agentes 

morais dentro da sociedade, refletindo e reforçando seus valores. 

Descobre-se a dimensão estratégica da responsabilidade social, na medida 

em que ela possa contribuir para maior competitividade, por implicar um ambiente de 

trabalho mais motivador e eficiente, por contribuir para uma imagem institucional 

positiva e por favorecer o estabelecimento de relacionamentos calcados em maior 

comprometimento com seus parceiros de negócio (MARTINELLI, 1997). 

Os números evidenciam claramente essa vantagem. O Informe Mundial da 

OIT (2015) aponta que nos últimos anos a empresa McKinsey & Company 

pesquisou a relação entre resultados organizacionais, resultados financeiros e 

número de mulheres em posições de liderança. Desta análise foi possível observar 

que o preço da ação das empresas européias com mais mulheres na sua equipe de 

gestão tinham aumentado 17% entre 2005 e 2007 e que o seu lucro operacional 

médio foi quase o dobro da média da indústria. 

A crescente busca por uma atuação socialmente responsável por parte das 

empresas no Brasil tem suas bases em diferentes motivações. Ao mesmo tempo em 

que os consumidores se tornam mais conscientes, as informações correm mais 

rapidamente no mercado, podendo manchar a reputação de uma empresa em 

questão de segundos. Por outro lado, as empresas começam a vislumbrar também 

oportunidades. Algumas vêm relatando mudanças em suas relações comerciais, em 

função de sua atuação socialmente responsável, passando até mesmo por um 
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aumento em seu poder de barganha com fornecedores, que não querem deixar de 

ter suas marcas atreladas à marca de uma empresa reconhecida como socialmente 

responsável pelo mercado (COUTINHO, 2001). 

Além da preocupação com o cliente externo, as empresas preocupam-se 

também com sua imagem perante o cliente interno, conforme é possível observar na 

amostra dos 05 (cinco) questionários respondidos, onde na última e quarta questão, 

quando questionados se a cooperativa entende que ações voltadas à igualdade de 

gênero podem gerar reflexo positivo perante os cooperados, colaboradores e 

comunidade em geral, todos os gestores responderam por suas cooperativas, 

dizendo que sim, que entendem que essas ações geram reflexos positivos.  

Na Cooperativa 01 o gestor informou que “o reflexo desta preocupação é a 

diversidade de pessoas que temos trabalhando dentro da cooperativa”. 

Outro gestor que complementou sua resposta foi o da Cooperativa 04 que 

acrescentou “A não discriminação e igualdade de gênero é um item constante no 

Código de Ética”. 

Essa busca pela igualdade de gênero gera um efeito positivo dentro da 

organização que pode ser maximizado por meio de ações de endomarketing. 

ANALISA DE MEDEIROS BRUM (1994, p.23) busca explicar endomarketing 

da seguinte forma: 

Endomarketing é um conjunto de ações que a empresa deve utilizar 
adequadamente para vender a sua imagem aos funcionários e seus 
familiares e tem como objetivo tornar comum, entre funcionários de uma 
mesma empresa, objetivos, metas e resultados, conferindo assim, ênfase 
aos processos de comunicação interna. 
 

De acordo com ORLICKAS(1999) “na medida em que os funcionários são 

informados da situação da empresa (seus produtos e serviços, seu crescimento e 

prêmios conquistados), desenvolve-se na equipe um sentimento de orgulho”. 

Procurando concluir o entendimento sobre endomarketing CERQUEIRA 

(1994) afirma que: 

O endomarketing é um programa de ação voltada para o público interno da 
empresa com o intuito de consolidar de forma eficaz o envolvimento dos 
funcionários nos valores e cultura organizacional da empresa. O 
endomarketing quando bem feito, transparece nos resultados da empresa, 
por que cada colaborador é um multiplicador da imagem positiva da 
empresa. 

 

As empresas precisam dos seus colaboradores para absorção das 

estratégias voltadas para as questões sociais, assim é possível obter o impacto 
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esperado, originado de uma relação de parceria entre a empresa e o colaborador. 

Além disso, o resultado será um grupo de colaboradores orgulhos com a empresa e 

comprometidos com as estratégias da organização. 

Os colaboradores são os primeiros clientes da organização, desenvolvendo 

os processos da empresa, compartilhando-o, exercendo e representando a empresa 

para os consumidores. A necessidade da retenção desse público interno para 

absorção das estratégias e sua atuação como multiplicador para o mercado 

consumidor é essencial para o sucesso das empresas. Isso porque a relação da 

empresa com seus colaboradores se torna o reflexo para a relação da empresa com 

o mercado. (COSTA, 2011). 

Todas as ações de endomarketing da cooperativa estão voltadas também ao 

cooperado que da mesma forma que o colaborador, também é um cliente interno. 

De acordo com Ferrel et al (2000), se os clientes internos não forem 

apropriadamente tratados, é improvável que os clientes externos estarão totalmente 

satisfeitos.  Ao constatar que a cooperativa está desenvolvendo ações que tenham 

por objetivo assegurar às mulheres maiores oportunidades de chegar aos cargos de 

liderança, certamente desenvolverá a satisfação e o orgulho pela preocupação da 

organização em buscar a igualdade de gênero. 

Além disso, essas ações tornam-se oportunidades das cooperadas ou de 

qualquer mulher vinculada ao cooperativismo de atuar como liderança em sua 

cooperativa. A partir do momento que a cooperativa desenvolve ações de igualdade 

de gênero nos cargos de liderança e transmite essa preocupação por meio de ações 

de endomarketing para seus cooperados e cooperadas, estará disseminando a 

preocupação com um tema recorrente e estratégico além de propiciar às mulheres 

oportunidades que possivelmente não seriam facilmente identificadas e 

proporcionadas por outras organizações. 

Percebe-se, assim, que a igualdade de gênero dentro da organização, 

disseminada através de ações e programas de endomarketing pode resultar em 

vantagens estratégicas para a empresa. Além disso, proporcionar a essas mulheres 

um espaço nos cargos de liderança, certamente resultará num efeito extremamente 

positivo seja para esse cliente interno como para o cliente externo. 

Por fim, há de se considerar também os efeitos que essas ações causam 

perante a comunidade, afinal como o trabalho tem seu foco voltado para as 
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organizações cooperativas é válido lembrar que um dos princípios cooperativistas é 

o de interesse pela comunidade que aponta o seguinte: 

Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas 
aprovadas pelos membros. 

 

Para falar sobre princípios, não há melhor fundamento que as orientações 

de Miguel Reale: 

Princípios são “verdades fundantes” de um sistema de conhecimento, como 
tais admitidas, por serem evidentes, ou por terem sido comprovadas, mas 
também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis. 

 

Fato é que, para o estudo em questão, o princípio que possui maior relação 

com o tema é o princípio de interesse pela comunidade. A partir do momento que a 

cooperativa implementa ações que, além de causar um efeito positivo perante a 

comunidade, também estará inserindo essa comunidade como sujeito beneficiário, 

pode-se observar que essas ações resultarão em vantagens estratégicas à 

organização. 

O princípio que trata do interesse pela comunidade é um princípio 

seriamente colocado em prática pela maioria das cooperativas brasileiras. De 

inestimável importância, é o legado que elas têm deixado em todos os rincões do 

Brasil, onde estradas, hospitais, escolas, vilas e cidades, costumes e estilos de vida 

marcados pela nobreza, sementes de prosperidade, foram plantados consorciados 

com o cooperativismo. Mais grandioso, porém, é o desafio que este princípio impõe 

aos cooperativistas para o futuro: promover a humanização das relações 

econômicas entre os homens e fazer nascer uma sociedade baseada, não na 

competição, mas na competência e na solidariedade (SOUZA, 2006). 

Atuar buscando a igualdade de gênero dentro da cooperativa e propiciando 

às mulheres a oportunidade de chegar a um cargo de liderança, garantirá a 

aplicabilidade eficaz desse princípio, pois as mulheres representam um grupo 

importante da comunidade onde a cooperativa está inserida.  

A influência positiva que as ações voltadas à igualdade de gênero 

representam, podem contribuir para uma imagem diferenciada da cooperativa 

perante a comunidade. Como já mencionado anteriormente, cada vez mais, busca-

se um relacionamento com empresas preocupadas com o social e essa exigência 

vem não somente dos parceiros de negócios, mas também da comunidade.  
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Assim, concluindo as considerações acerca do questionário 01 é possível 

dar continuidade ao estudo, por meio das análises realizadas com o questionário 02, 

aplicado diretamente às lideranças femininas das 05 (cinco) cooperativas. 

Antes de qualquer consideração vale esclarecer que o próximo questionário, 

aplicado às lideranças femininas, foi elaborado tomando por base estudos 

apresentados pela OIT no Informe Mundial de 2015, que conforme consta do quadro 

abaixo tinha por objetivo classificar as barreiras à liderança das mulheres nos cargos 

de gestão. 

 

Quadro 1 - Classificação às barreiras da liderança feminina – Informe Mundial da OIT 2015. 

Classificação às barreiras da liderança feminina 

1 - As mulheres têm mais responsabilidades familiares do que os homens 

2 - Os papéis que a sociedade atribui aos homens e as mulheres 

3 - A cultura emrpesarial masculina 

4 -Mulheres com experiência empresarial insuficiente para cargos de gestão ou de direção 

5 - Poucas oportunidades para as mulheres romperem os paradigmas 

6 - Os homens não são estimulados a pedir licenças relacionadas com responsabilidades familiares 

7 - A empresa necessita de programas e políticas igualitárias 

8 - Os estereótipos se opõem ao interesse das mulheres 

9 -Falta formação específica para as mulheres em técnicas de gestão 

10 –Falta de trabalho com horários flexíveis 

11 –Falta de estratégia para manter as profissionais competentes 

12 –A parcialidade de gênero no momento do recrutamento e promoção 

12 – As funções de direção normalmente são direcionadas aos homens 

13 –Políticas de igualdade de gênero que existem, mas não se aplicam 

14 –Leis sobre o trabalho e de não discriminação insuficientes 

 

 As questões apresentadas no quadro acima estão organizadas por nível de 

importância, sendo 01 mais importante e 14 menos importante. Portanto, pode-se 

observar que as principais barreiras apontadas pelas mulheres em nível mundial é o 

fato de elas terem mais responsabilidades familiares do que os homens e também 

devido aos papéis que a sociedade atribui aos homens e as mulheres. No extremo 

está a questão das políticas de gênero (classificação 13). As lideranças femininas 

entendem que o fato delas existirem, mas não serem colocadas em prática é uma 

questão pouco relevante, em que pese, apareça na escala de nível 07 que a 

empresa necessita de programas e políticas igualitárias. Elas apontam ainda que o 
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menos importante é a questão da legislação do trabalho e da não discriminação 

(classificação 14). 

 Tomando esse resultado por parâmetro, o questionário 02 foi elaborado 

com 10 (dez) situações que impactam, ou não, na ascenção das mulheres nos 

cargos de liderança e que podem, ou não, influenciar sua permanencia no cargo. 

Para cada situação a liderança feminina apontou um critério de relevância numa 

ecala de 01 (um) a 10 (dez), sendo 01 (um) pouca relevância e 10 (dez) muita 

relevância. Os itens apontados no questionário foram os seguintes: 

 

1. Responsabilidades familiares 

2. Incentivo familiar 

3. Reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado 

4. Capacitação para cargos de liderança 

5. Política de incentivo à ascensão das mulheres nos cargos de liderança 

6. Muita responsabilidade vinculada ao cargo de liderança 

7. Preconceito/discriminação 

8. Legislação trabalhista deficitária. Não atende/pouco atende as mulheres 

9. Igualdade de remuneração entre gêneros 

10. Maternidade no momento da ascensão da carreira 

 

O total de lideranças femininas que responderam ao questionário foi de 57 

mulheres, ou seja, 70% das lideranças femininas das 05 (cooperativas), participaram 

da pesquisa, conforme consta abaixo: 

 

Tabela 5 – Número de questionários respondidos pelas lideranças femininas das cooperativas. 

 
Nº de lideranças 

femininas 
Número de respostas % 

COOPERATIVA 01 18 12 67% 

COOPERATIVA 02 17 14 82% 

COOPERATIVA 03 79 15 19% 

COOPERATIVA 04 11 9 82% 

COOPERATIVA 05 7 7 86% 

Média 
  

70% 

Total 132 57  

 

 Para a análise e apresentação dos resultados da pesquisa, os dados foram 

lançados no Excel e no software SPSS – Estatistics Editor de Dados. A intenção é 
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tornar fidedigna a análise, tendo em vista, que os resultados serão apresentados em 

duas bases diferentes. 

O SPSS apresenta a tabela abaixo, com as médias alcançadas em cada 

situação avaliada pelas 12 (doze) lideranças femininas da Cooperativa 01.  

Tabela 6 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas da Cooperativa 01. 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 VAR08 VAR09 VAR10 

Média 6,1667 5,6667 7,5000 7,2500 5,9167 5,2500 5,2500 4,7500 6,4167 6,2500 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

 O gráfico a seguir complementa os dados extraídos do SPSS. Nele as 

situações avaliadas pelas lideranças femininas, foram organizadas por ordem de 

relevância (apresentadas com duas casas decimais a menos).  

 

Gráfico 10–Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Cooperativa 01 

 

 

Na Cooperativa 01 (um) é possível observar que a questão apontada como 

de maior relevância pelas 12 (doze) lideranças femininas ascenderem aos altos 

cargos, bem como, para conseguir se manter neles é o reconhecimento e 

4,75

5,25

5,25

5,67

5,92

6,17

6,25

6,42

7,25

7,50

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

(VAR 08) Legislação trabalhista deficitária.
Não atende/pouco atende as mulheres

(VAR 06) Muita responsabilidade vinculada ao
cargo de liderança

(VAR 07) Preconceito/discriminação

 (VAR 02) Incentivo familiar

(VAR 05) Política de incentivo à ascensão das
mulheres nos cargos de liderança

(VAR 01) Responsabilidades familiares

(VAR 10) Maternidade no momento da
ascensão da carreira

(VAR 09) Igualdade de remuneração entre
gêneros

(VAR 04) Capacitação para cargos de
liderança

 (VAR 03) Reconhecimento e credibilidade ao
trabalho realizado



80 

 

credibilidade ao trabalho realizado, já como de menor relevância, foi apontada a 

legislação trabalhista. 

Na tabela abaixo, pode-se observar as médias alcançadas em cada situação 

avaliada pelas 14 (quatorze) lideranças femininas da Cooperativa 02.  

Tabela 7 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas da Cooperativa 02 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 VAR08 VAR09 VAR10 

Média 6,5714 6,1429 8,1429 7,1429 6,5000 5,9286 6,6429 5,2143 7,8571 8,2143 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

O gráfico a seguir complementa os dados apresentados pelo SPSS, 

apresentando as situações por ordem de relevância. 

 

Gráfico 11 - Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Cooperativa 02. 

 

 

Na Cooperativa 02 (um), é possível observar que a a questão apontada 

como de maior relevância pelas 14 (quatorze) lideranças femininas é a maternidade 

no momento da ascensão da carreira, seguida pela questão do reconhecimento e 

credibilidade ao trabalho realizado, enquanto, que o de menor relevância, da mesma 
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forma que apontado pelas mulheres da Cooperativa 01, foi a legislação trabalhista 

como deficitária ou não atende. Não atende/pouco atende as mulheres. 

Na tabela abaixo, pode-se observar as médias alcançadas em cada situação 

avaliada pelas 15 (quinze) lideranças femininas da Cooperativa 03.  

Tabela 8 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas da Cooperativa 03 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR007 VAR08 VAR09 VAR10 

Média 7,7333 8,2667 8,4667 8,1333 7,6000 7,0667 7,2667 6,0000 7,1333 8,1333 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 

O gráfico a seguir complementa os dados apresentados pelo SPSS, 

apresentando as situações por ordem de relevância. 

 

Gráfico 12 - Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Cooperativa03. 

 

 

Na Cooperativa 03 (três), é possível observar que a questão apontada como 

de maior relevância pelas 15 (quinze) lideranças femininas é a questão do 

reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado, enquanto, que o de menor 

relevância, da mesma forma que apontado pelas mulheres das Cooperativas 01 
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(um) e 02 (dois), foi a legislação trabalhista como deficitária ou não atende. Não 

atende/pouco atende as mulheres. 

Na tabela abaixo, pode-se observar as médias alcançadas em cada situação 

avaliada pelas 09 (nove) lideranças femininas da Cooperativa 04 (quatro). 

Tabela 9 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas da Cooperativa 04. 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 VAR08 VAR09 VAR10 

Média 5,4444 8,2222 8,5556 8,5556 5,6667 7,8889 6,2222 4,2222 8,5556 6,8889 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

O gráfico a seguir complementa os dados apresentados pelo SPSS, 

apresentando as situações por ordem de relevância. 

 

Gráfico 13 - Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Cooperativa 04. 

 

 

Na Cooperativa 04 (quatro), é possível observar que a questão apontada 

como de maior relevância pelas 09 (nove) lideranças femininas é a questão do 

reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado, enquanto, que o de menor 

relevância, da mesma forma que apontado pelas mulheres das Cooperativas 01, 02 
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e 03 foi a legislação trabalhista como deficitária ou não atende. Não atende/pouco 

atende as mulheres. 

Na tabela abaixo, pode-se observar as médias alcançadas em cada situação 

avaliada pelas 07 (sete) lideranças femininas da Cooperativa 05. 

Tabela 10 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas da Cooperativa 05. 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 VAR08 VAR09 VAR10 

Média 8,8571 9,5714 9,1429 9,4286 9,2857 9,8571 9,2857 9,2857 9,4286 9,4286 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

O gráfico a seguir complementa os dados apresentados pelo SPSS, 

apresentando as situações por ordem de relevância. 

 

Gráfico 14 - Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Cooperativa 05. 

 

 

Na Cooperativa 05, é possível observar que a questão apontada como de 

maior relevância pelas 06 lideranças femininas é o fato do cargo de liderança trazer 

consigo muita responsabilidade, enquanto, que o de menor relevância, foi apontada 

a questão das responsabilidades familiares. 
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As respostas obtidas na Cooperativa 05 (cinco) são as únicas que 

apresentaram conclusões extremamente distintas das outras cooperativas. As 

Cooperativas 01, 03 e 04, apontaram que o reconhecimento e credibilidade ao 

trabalho realizado é a situação de maior relevância para as lideranças femininas 

conseguirem ascender e se manter no cargo de liderança e a Cooperativa 02, 

embora apresente a questão da maternidade no momento da ascenção na carreira 

como um dos pontos mais relevantes (média de 8,21), traz logo em seguida, 

também a questão do reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado (8,14). 

Para as lideranças femininas das Cooperativas 01, 02, 03 e 04, a situação que 

menos impacta, ou seja, de menor relevância é a questão da legislação trabalhista. 

Para as lideranças femininas da Cooperativa 05, essa situação ficou em 06º lugar. 

Após essa análise individualizada por cooperativa, importante também 

avaliar a pesquisa sob um panorama geral, motivo pelo qual, a seguir os resultados 

serão apresentados mediante compilação das respostas obtidas com as 57 

(cinquenta e sete) lideranças femininas. 

Tabela 11 – Média obtida em cada situação avaliada pelas lideranças femininas das 05 cooperativas – Geral. 

 VAR01 VAR02 VAR03 VAR04 VAR05 VAR06 VAR07 VAR08 VAR09 VAR010 

Média 6,8947 7,3509 8,2807 7,9298 6,8772 6,8772 6,7719 5,6667 7,6667 7,7193 

N 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

 

O gráfico a seguir complementa os dados apresentados pelo SPSS, 

apresentando as situações por ordem de relevância. 
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Gráfico 15 - Situações avaliadas pelas lideranças femininas e organizadas por ordem de relevância – 
Geral. 

 

 

As respostas obtidas com a análise geral das 05 (cinco) cooperativas, ou 

seja, avaliando as 57 (cinquenta e sete) respostas de forma conjunta, apontam que 

o reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado é a situação de maior 

relevância para as lideranças femininas conseguirem ascender e se manter no cargo 

de liderança, sendo que a situação de menor relevância é a questão da legislação 

trabalhista.  

Outro questionamento apresentado às lideranças femininas diz respeito ao 

período que elas fazem parte da Cooperativa e se esse período como colaboradora 

condiz com o período que estão na Liderança. Nesta pergunta, as mulheres 

apontaram se são colaboradoras na Cooperativa há menos de 1 (um) ano, entre 1 

(um) e 5 (cinco) anos ou mais de 5 (cinco) anos. Da mesma forma, respondem se 

estão na liderança a menos de 1 (um) ano, entre 1 (um) e 5 (cinco) anos ou mais de 

5 (cinco) anos. 

Abaixo a Tabela com a estratificação da resposta obtida com as 57 

(cinquenta e sete) lideranças femininas que responderam aos questionários. 
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Tabela 12 - Período de atuação das lideranças femininas na Cooperativa e na Liderança. 

Cooperativa 01 

Na Cooperativa Na liderança 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

0 3 9 1 5 6 

Cooperativa 02 

Na Cooperativa Na liderança 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

1 3 10 2 8 4 

Cooperativa 03 

Na Cooperativa Na liderança 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

1 1 13 1 5 9 

Cooperativa 04 

Na Cooperativa Na liderança 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

1 1 7 3 3 3 

Cooperativa 05 

Na Cooperativa Na liderança 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 5 
anos 

Mais de 5 
anos 

0 1 6 1 1 5 

 

Se observadas as respostas no item “Mais de 05 anos”, válido seria observar 

os dois extremos. Na Cooperativa 02, 10 (dez) lideranças femininas são 

colaboradoras há mais de 5 (cinco) anos, no entanto, 06 (seis) delas não estão no 

cargo de liderança durante esse mesmo período o que representa um contingente 

de 60% das lideranças femininas ascendendo ao cargo de liderança na Cooperativa. 

Elas não foram contratadas como liderança, elas conquistaram essa liderança no 

decorrer da carreira construída dentro da Cooperativa. 

Enquanto que na Cooperativa 05, 06 (seis) lideranças femininas são 

colaboradoras há mais de 5 (cinco) anos, e apenas 01 (uma) não está no cargo de 

liderança durante esse mesmo período.  
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Tabela 13 - Período de atuação das lideranças femininas na Cooperativa e na Liderança - Panorama 
Geral. 

  Período Nº de Lideranças Total  

Na cooperativa 

Menos de 1 ano 3   

Entre 1 e 5 anos 9 57 

Mais de 5 anos 45   

Na Liderança 

Menos de 1 ano 8   

Entre 1 e 5 anos 22 57 

Mais de 5 anos 27   

 

Avaliando esses dados sobre um panorama geral, observa-se que das 57 

mulheres participantes da pesquisa, 45 são colaboradoras há mais de 05 anos, ou 

seja, 79% do total pesquisado. No entanto, deste total apenas 27 mulheres estão 

nos cargos de liderança há mais de 05 anos, ou seja, neste quesito avaliado (Mais 

de 05 anos), 40% das mulheres não entram lideranças nas cooperativas, elas 

conquistaram a liderança durante a carreira. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados obtidos na pesquisa, foi possivel observar que embora 

exista t 

odo um esforço mundial, pela busca da equidade de gênero, os resultados 

são pouco expressivos, principalmente se observado essa presença feminina nos 

cargos de liderança. Conforme já apontado, as 05 (cinco) cooperativas participantes 

possuem juntas um total de 839 (oitocentos e trinta e nove) lideranças, considerando 

homens e mulheres, sendo que deste total, 132 (cento e trinta e dois) são mulheres. 

Esses são os dados da realidade de algumas cooperativas agropecuárias do 

Estado do Paraná, com apenas 14% (quatorze por cento) de presença feminina nos 

seus cargos de liderança. 

O problema de pesquisa buscou responder a seguinte pergunta: Quais os 

fatores influenciadores da busca da equidade de gênero nos cargos de liderança das 

cooperativas agropecuárias do Estado do Paraná? 

Todas as respostas obtidas na pesquisa, com os gestores de Recursos 

Humanos ou com as lideranças femininas, nos possibilitaram compreender melhor 

essas influências e dificuldades encontradas na busca por este objetivo. 

As mulheres quando buscam ascender e se manter nos cargos liderança, 

estão claramente buscando a equidade de gênero. Diante do resultado desta 

pesquisa foi possível observar as principais influências e dificuldades encontradas 

pelas lideranças femininas durante esse processo na carreria. O resultado também é 

de grande valia para aquelas cooperativas que trabalham e buscam essa equidade 

entre os gêneros para fins negociais e sociais. 

Do contingente de 132 lideranças femininas, 57 mulheres participaram da 

pesquisa e apontaram que a principal dificuldade da busca da equidade de gênero 

(ascenção e manunteção nos cargos de liderança), decorre da falta de 

reconhecimento e credibilidade ao trabalho realizado e logo em seguida, por grau de 

relevância a questão da capacitação para cargos de liderança. 

Essa falta de reconhecimento e credibilidade pode estar relacionada à 

questão cultural. A gestão feminina ainda é fato recente nas organizações. De um 

lado, espera-se a aceitação dos padrões masculinos de carreira por parte das 
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mulheres que desejam desempenhá-lo e, de outro lado, a aceitação e legitimação da 

autoridade feminina por parte dos homens.  

Permanentemente a competência feminina é colocada à prova, não apenas 

por funcionários homens, mas também pelas próprias mulheres que sentem 

dificuldade de reconhecer a autoridade e credibilidade do trabalho de gestão 

feminina. 

Ao apontarem a dificuldade no reconhecimento e credibilidade pelo trabalho 

realizado, pode-se inferir que a busca das lideranças femininas é pela igualdade 

feita com justiça. Elas buscam o reconhecimento do talento tanto do homem quanto 

da mulher. As mulheres não querem mais reconhecimento do que os homens, elas 

querem o mesmo reconhecimento dado a eles. 

Pode-se concluir deste resultado que para as Cooperativas alcançarem 

maior equidade de gênero, precisam dar credibilidade e mostrar reconhecimento 

pelo trabalho realizado pelas mulheres e oferecer a elas, capacitação para buscar a 

almejada liderança. 

Elas apontaram ainda que a legislação tabalhista deficitária (não atende ou 

pouco atende as mulheres) é fator de pouca relevância para ascender e se manter 

nos cargos de liderança. Dentre as 10 situações avaliadas, essa foi a que se 

classificou em útimo lugar. 

Embora a legislação contemple a igualdade de gênero nos artigos 5º e 7º da 

CRFB/88, bem como, no artigo 461 da CLT, essa previsão legal pouca relevância 

tem para as mulheres participantes da pesquisa, revelando talvez, que ela não faz 

diferença. Se a legislação se mostrasse eficaz, todas as mulheres seriam tratadas 

de forma igualitária, sem qualquer distinção entre homens e mulheres e então os 

resultados aferidos desta pesquisa, certamente seriam diferentes.  

Outra situação que merece análise é o item política ou diretriz com foco a 

incentivar as mulheres a buscar os cargos de liderança. Quando as lideranças 

femininas apontaram a relevância deste quesito, se há influênia ou não na busca da 

equidade de gênero, ficou classificada em 8º lugar, dentre as 10 situações avaliadas, 

ou seja, avaliada como de pouca relevância. 

No mesmo sentido os gestores de Recursos Humanos, por unanimidade, 

esclareceram ao participar da pesquisa que as cooperativas não possuem nenhuma 

política ou diretriz específica, voltada às mulheres, mas que existem políticas e 
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diretrizes gerais, que abrangem tanto homens quanto mulheres, sem fazer 

preferência para gênero. 

Deste resultado podemos inferir que as lideranças femininas não estão 

buscando políticas específicas e tratamento diferenciado, pelo contrário, em razão 

dos resultados acima, que colocam em primeiro lugar o reconhecimento e a 

necessidade de capacitação, revela-se o desejo de ser tratada como igual, 

reforçando a conclusão acima apontada. 

E na busca por este tratamento igualitário elas estão lentamente avançandos 

de cargos operacionais e administrativos para cargos de gestão, pois conforme já 

apontado acima, 45 das 57 participantes da pesquisa são colaboradoras há mais de 

05 anos, ou seja, 79% do total pesquisado. No entanto, deste total apenas 27 

mulheres estão nos cargos de liderança há mais de 05 anos, ou seja, neste quesito 

avaliado (Mais de 05 anos), 40% das mulheres não entram lideranças nas 

cooperativas, elas conquistam a liderança durante a carreira. 

Por fim, comprovou-se a hipótese inicial de que atitudes corporativas que 

buscam a equidade de gênero, têm um papel relevante como estratégia negocial. 

Eis que das 05 cooperativas 03 reconheceram a imperiosa cobrança dos parceiros 

de negócios neste sentido. Também restou provado nesta amostra que tal atitude 

tem influência positiva na comunidade e com os colaboradores.  
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