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Resumo: Este artigo objetivou identificar, por meio de uma Revisão Sistemática da 
Literatura, como as pesquisas científicas vêm relacionando as situações que podem propiciar a 
ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e a organizacional. O 
levantamento foi realizado em periódicos CAPES, com qualificação Qualis igual ou maior 
que B2, utilizando o recorte temporal de 2008 a 2017. Foram selecionadas nove pesquisas que 
atenderam ao objetivo proposto nesta pesquisa. Esta revisão identificou os periódicos 
científicos e ano de publicação; autores, objetivos e natureza de pesquisa; o setor na economia 
em que os estudos foram realizados e os instrumentos de coleta de dados aplicados.Oartigo 
concluiu que as pesquisas vêm relacionando a cultura, principalmente a nacional, às situações 
que podem propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro”, apontando tal cultura como 
um dos fatores relacionados ao fenômeno. 

Palavras-Chave: teto de vidro, cultura nacional, cultura organizacional. 

1. Introdução 

Nos últimos anos, as mulheres vêm ganhando destaque na vida pública, assumindo a 

direção de grandes organizações, públicas ou privadas, e de países, além de apresentarem 

maiores níveis de formação educacional e maior envolvimento com o empreendedorismo. 

Entretanto, pesquisas mostram que essas mulheres vêm enfrentando desafios nas trajetórias 

percorridas para ocuparem tais posições de destaquee que existe uma defasagem na 

quantidade de mulheres nos altos cargos organizacionais, sendo esses ocupados, 

prioritariamente, por homens. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Mulheres (ONU Mulheres)(2017), 

50% das mulheres em idade para trabalhar estão representadas na população economicamente 

ativa no mundo. Os homens representam 76% dessa força de trabalho. No Brasil, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou que, em 2016,as mulheres 

trabalhadoras dedicavam 18,1 horas por semana, em média, aos afazeres domésticos ou aos 

cuidados de pessoas, enquanto que os homens ocupados dedicavam 10,5 horas semanais. Nas 

regiões geográficas brasileiras, observou-se que as desigualdades persistem. No Nordeste, 
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chega a 19a média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pelas mulheres

a mais que a dos homens. No Centro

para eles (IBGE, 2016). 

Gráfico 1 - 

Fonte: E

De acordo com o IBGE (

superior ao dos homens e 

completo” (37,9% mais mulheres completam a graduação)

ainda são minoria nas posições de liderança 

masculina nos cargos gerenciaispúblicos ou privados era de 60,9%, enquanto que a feminina 

era de 39,1% (IBGE, 2016

constituído, o estudo de Madalozzo (2011) conclui que a ascensão

CEO (Chief Executive Officer ou Diretor Executivo, em português)

Figueiredo e Zanella (2008) apontam que as políticas de uma empresa podem ser 

influenciadas por preconceitos de gênero, ocasionando a divisão sexual das atividades e o 

afastamento das mulheres dos altos cargos de comando, ou seja, o 

vidro”. Acerca do assunto, em 

Brasileira do Pacto Global

Mulheres” que, adequando

práticas e políticas existentes

Diante desse cenário, e

pesquisas científicas vêm relacionando as situações que podem propiciar a ocorrência do 
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média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pelas mulheres

. No Centro-Oeste, a média cai para 16,7 horas p

 Horas semanais dedicadas ao trabalho por região

Fonte: Elaborado pelas autoras com base no IBGE (2016)

De acordo com o IBGE (2016), as mulheres possuem, em média, nível de in

superior ao dos homens e a maior diferença percentual por sexo está no nível “superior 

mais mulheres completam a graduação). Apesar desse quadro, a

ainda são minoria nas posições de liderança das organizações: em 2016, a ocupação 

masculina nos cargos gerenciaispúblicos ou privados era de 60,9%, enquanto que a feminina 

2016).Quando se trata de empresas com Conselho de Administração 

constituído, o estudo de Madalozzo (2011) conclui que a ascensão das mulheres ao cargo de 

(Chief Executive Officer ou Diretor Executivo, em português) é ainda 

eiredo e Zanella (2008) apontam que as políticas de uma empresa podem ser 

influenciadas por preconceitos de gênero, ocasionando a divisão sexual das atividades e o 

afastamento das mulheres dos altos cargos de comando, ou seja, o fenômeno do 

assunto, em 2016, a ONU Mulheres Brasil, em parceria com a Rede 

Pacto Global, publicou o documento “Princípiosde 

adequando-se à realidade brasileira, visa orientar as empresas

existentes – ou criar novas - com vistas ao empoderamento feminino

cenário, este estudo objetiva identificar, na literatura acadêmica
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média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos pelas mulheres, 80% 

Oeste, a média cai para 16,7 horas para elas e 9,6 horas 

ao trabalho por região brasileira 

 

IBGE (2016) 

), as mulheres possuem, em média, nível de instrução 
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. Apesar desse quadro, as mulheres 

: em 2016, a ocupação 

masculina nos cargos gerenciaispúblicos ou privados era de 60,9%, enquanto que a feminina 

Quando se trata de empresas com Conselho de Administração 

das mulheres ao cargo de 

é ainda mais restrita.   

eiredo e Zanella (2008) apontam que as políticas de uma empresa podem ser 

influenciadas por preconceitos de gênero, ocasionando a divisão sexual das atividades e o 
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fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e 

vidro” como uma “sutil e transparente barreira que impossibilita às mulheres a ascensão a 

níveis organizacionais mais elevados” (STEIL, 1997, p. 62) 

deste estudo, as quais apontam, de modo geral, que o fenômeno

manutenção de posições assimétricas entre homens e mulheres nas organizações

dificultar a ascensão na carreira feminina.

2. Revisão Sistemática da Literatura

Esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) 

norteador: como as pesquisas científicas vêm relacionando as situações que podem propiciar a 

ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e organizacional?

revisão foi realizada na base de dados ProQuest

primeira de forma exploratória, analisando o caminho para que fosse possível encontrar as 

palavras-chaves e criar as strings

temporal de 2008 a 2017; e a te

tivessem, em seu texto, os termos “teto de vidro” e “cultura” em um contexto de relação; 

artigos revisados por especialistas; artigos em português e inglês, com textos completos 

disponíveis, sem restrição de área de conhecimento

ou superior a B2. 

Fonte: 

Inicialmente foram identificados trinta e cinco artigos (sem restrição temporal); após 

limitar o período para 2008 a 2017, retornaram 

selecionados para esta RSL

selecionados: 
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idro” com a cultura nacional e organizacional. O

idro” como uma “sutil e transparente barreira que impossibilita às mulheres a ascensão a 

anizacionais mais elevados” (STEIL, 1997, p. 62) é consenso entre as pesquisas 

este estudo, as quais apontam, de modo geral, que o fenômeno do “teto de vidro”

assimétricas entre homens e mulheres nas organizações

a carreira feminina.  

2. Revisão Sistemática da Literatura 

Esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) definiu o seguinte questionamento 

norteador: como as pesquisas científicas vêm relacionando as situações que podem propiciar a 

ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e organizacional?

revisão foi realizada na base de dados ProQuest e, conforme Figura 1, em três etapas: a 

primeira de forma exploratória, analisando o caminho para que fosse possível encontrar as 

strings de busca; a segunda, realizando a pesquisa com o intervalo 

2008 a 2017; e a terceira, utilizando como critérios de seleção artigos que 

tivessem, em seu texto, os termos “teto de vidro” e “cultura” em um contexto de relação; 

artigos revisados por especialistas; artigos em português e inglês, com textos completos 

rição de área de conhecimento e publicados em revistas com Qualis igual 

Figura 1 - Etapas da RSL 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Inicialmente foram identificados trinta e cinco artigos (sem restrição temporal); após 

limitar o período para 2008 a 2017, retornaram vinte artigos, dentre os quais nove foram 

para esta RSL, visto cumprirem os critérios de inclusão. Na 
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O conceito de “teto de 

idro” como uma “sutil e transparente barreira que impossibilita às mulheres a ascensão a 

é consenso entre as pesquisas 

do “teto de vidro” favorece a 

assimétricas entre homens e mulheres nas organizações além de 

o seguinte questionamento 

norteador: como as pesquisas científicas vêm relacionando as situações que podem propiciar a 

ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e organizacional?. Esta 

e, conforme Figura 1, em três etapas: a 

primeira de forma exploratória, analisando o caminho para que fosse possível encontrar as 

de busca; a segunda, realizando a pesquisa com o intervalo 

rceira, utilizando como critérios de seleção artigos que 

tivessem, em seu texto, os termos “teto de vidro” e “cultura” em um contexto de relação; 

artigos revisados por especialistas; artigos em português e inglês, com textos completos 

publicados em revistas com Qualis igual 

pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

Inicialmente foram identificados trinta e cinco artigos (sem restrição temporal); após 

artigos, dentre os quais nove foram 

, visto cumprirem os critérios de inclusão. Na Figura 2, os artigos 
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Figura 2

Fonte: E

Cabe mencionar que entre os anos de 2015 a 2017 não houve estudos que atendessem 

aos critérios estabelecidos para esta RSL, estando os artigos analisados distri

período de 2008 a 2014. Os artigos que adotaram o método qualitat

seis (67% do total). As pesquisas quantitat

e somente um artigo fez uso conjunto das técnicas quantitativas e qualitativas. Ademais, o que 

se constata é que o foco dos artigos selecionados fica, quase em sua totalidade, nas 
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Figura 2 - Pesquisas selecionadas para esta Revisão Sistemática

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Cabe mencionar que entre os anos de 2015 a 2017 não houve estudos que atendessem 

estabelecidos para esta RSL, estando os artigos analisados distri

. Os artigos que adotaram o método qualitativo de pesquisa somaram 

. As pesquisas quantitativas representaram 22% do total (

e somente um artigo fez uso conjunto das técnicas quantitativas e qualitativas. Ademais, o que 

se constata é que o foco dos artigos selecionados fica, quase em sua totalidade, nas 
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Pesquisas selecionadas para esta Revisão Sistemática 

 
pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

Cabe mencionar que entre os anos de 2015 a 2017 não houve estudos que atendessem 

estabelecidos para esta RSL, estando os artigos analisados distribuídos no 

ivo de pesquisa somaram 

ivas representaram 22% do total (com dois artigos) 

e somente um artigo fez uso conjunto das técnicas quantitativas e qualitativas. Ademais, o que 

se constata é que o foco dos artigos selecionados fica, quase em sua totalidade, nas 
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organizações privadas (78% aproximadamente)

de 11% das pesquisas. 

Gráfico 2 - Distribuição comparativa das pesquisas por setor na economia

Fonte: 

A Figura 3 sumariza informações referentes aos artigos selecionados: a abordagem 

metodológica, o método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados aplicados, os 

participantes da pesquisa, o lócus da pesquisa e o setor da economia em 

Figura3
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organizações privadas (78% aproximadamente), enquanto que no setor público

Distribuição comparativa das pesquisas por setor na economia

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

sumariza informações referentes aos artigos selecionados: a abordagem 

metodológica, o método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados aplicados, os 

participantes da pesquisa, o lócus da pesquisa e o setor da economia em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3–Descrição das pesquisas desta Revisão Sistemática
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, enquanto que no setor público o interesse é 

Distribuição comparativa das pesquisas por setor na economia 

 
pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

sumariza informações referentes aos artigos selecionados: a abordagem 

metodológica, o método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados aplicados, os 

participantes da pesquisa, o lócus da pesquisa e o setor da economia em que foi realizada. 

esta Revisão Sistemática 

Privado
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Fonte: E

Na Figura 3, identificou

exploratórias. Nela, também se percebe

como técnica de coleta de dados, sendo que somente duas 

base em dados secundários previamente disponíveis. A 

pesquisaspublicadas nas revis
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Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

identificou-se que as pesquisas são, na maioria, descritivas e, em seguida, 

exploratórias. Nela, também se percebeu intensa utilização de entrevistas semiestruturadas 

como técnica de coleta de dados, sendo que somente duas pesquisas foram

base em dados secundários previamente disponíveis. A Figura 4 demonstra a quantidade de 

nas revistas científicas: 
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pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

que as pesquisas são, na maioria, descritivas e, em seguida, 

intensa utilização de entrevistas semiestruturadas 

pesquisas foram realizadas com 

demonstra a quantidade de 
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Figura 4 - Quantidade de pesquisas publicadas nas revistas científicas

Fonte: Elaborada

Apesar de os nove artigos desta Revisão relacionarem as situações que podem 

propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura, somente dois deles 

8º e o 9º da Figura 2 – citaram, nas bases conceituais, autores seminais neste último te

como Geert Hofstede e Edgar H. Schein. 

apesar de crescente e perceptível o movimento de participação das mulheres na vida 

corporativa, em especial em cargos considerados de alta direção, ainda é possível i

questões culturais, organizacionais e até biológicas que podem influenciar na velocidade com 

que esse movimento ocorre. Conforme 

vidro”, os autores referiram

descreve como “[...] uma barreira que, de tão sutil, é transparente, mas suficientemente forte 

para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos da hierarquia organizacional.”. 

A seguir, os principais conceitos ad

citados: 
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Quantidade de pesquisas publicadas nas revistas científicas

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Apesar de os nove artigos desta Revisão relacionarem as situações que podem 

propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura, somente dois deles 

citaram, nas bases conceituais, autores seminais neste último te

como Geert Hofstede e Edgar H. Schein. Ademais, o que se percebeu nas pesquisasé que, 

apesar de crescente e perceptível o movimento de participação das mulheres na vida 

corporativa, em especial em cargos considerados de alta direção, ainda é possível i

questões culturais, organizacionais e até biológicas que podem influenciar na velocidade com 

esse movimento ocorre. Conforme a Figura 5 a seguir, ao definir conceitualmente “teto de 

vidro”, os autores referiram-se principalmente à definição de Steil (1997, p. 62), que 

descreve como “[...] uma barreira que, de tão sutil, é transparente, mas suficientemente forte 

para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos da hierarquia organizacional.”. 

A seguir, os principais conceitos adotados nos artigos para “teto de vidro” e os autores 

Conceito de “teto de vidro” pelos artigos da Revisão Sistemática

citados 
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Quantidade de pesquisas publicadas nas revistas científicas 

 
pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

Apesar de os nove artigos desta Revisão relacionarem as situações que podem 

propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura, somente dois deles – o 

citaram, nas bases conceituais, autores seminais neste último tema, 

, o que se percebeu nas pesquisasé que, 

apesar de crescente e perceptível o movimento de participação das mulheres na vida 

corporativa, em especial em cargos considerados de alta direção, ainda é possível identificar 

questões culturais, organizacionais e até biológicas que podem influenciar na velocidade com 

a seguir, ao definir conceitualmente “teto de 

Steil (1997, p. 62), que o 

descreve como “[...] uma barreira que, de tão sutil, é transparente, mas suficientemente forte 

para impossibilitar a ascensão de mulheres a níveis mais altos da hierarquia organizacional.”. 

otados nos artigos para “teto de vidro” e os autores 

Revisão Sistemática e autores 
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Fonte: E

No intuito de elucidar a problemática desta RSL, esta seção foi subdivida em duas 

subseções: a primeira abordará aquelas pesquisas que relacionaram as situações que podem 

propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e a 

subseção a pesquisa que relacionou as situações que podem propiciar o fenômeno com a 

cultura organizacional. 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

No intuito de elucidar a problemática desta RSL, esta seção foi subdivida em duas 

subseções: a primeira abordará aquelas pesquisas que relacionaram as situações que podem 

fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e a 

subseção a pesquisa que relacionou as situações que podem propiciar o fenômeno com a 
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pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

No intuito de elucidar a problemática desta RSL, esta seção foi subdivida em duas 

subseções: a primeira abordará aquelas pesquisas que relacionaram as situações que podem 

fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional e a segunda 

subseção a pesquisa que relacionou as situações que podem propiciar o fenômeno com a 



 

 
XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração 
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro” 

ISBN 978-85-5806-003-5 
 

Goiânia, 28 de  setembro de 2018 

202 

2.1Pesquisas que relacionam o fenômeno “Teto de Vidro” com a Cultura Nacional  

Na Figura 6, são visualizados o objetivo e os principais resultados das pesquisas que 

relacionaram a cultura nacional com as situações que podem propiciar o fenômeno do “teto de 

vidro”, bem como os aspectos, nelas abordados, em relação ao fenômeno e ao citado tipo de 

cultura. 
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Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 
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A partir da interpretação dessas pesquisas, foi possível identificar como os autores dos 

artigos mencionaram a cultura nacional como um fator que pode influenciar a participação 

feminina nas organizações, impactando no percurso das mulheres para o alcance de cargos na 

alta direção. 

2.2Pesquisa que relaciona o fenômeno “Teto de Vidro” com a Cultura Organizacional 

Na Figura 7, são identificados o objetivo e os principais resultados da pesquisa que 

relacionou a cultura organizacional com as situações que podem propiciar o fenômeno do 

“teto de vidro”, bem como os aspectos, nela abordados, em relação ao fenômeno e ao 

mencionado tipo de cultura. 
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Figura 7 - Pesquisa que relacionou as situações que podem propiciar o fenômeno do “teto de vidro” com a cultura organizacional

 
Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 
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Na pesquisa selecionada, foi possível identificar que alguns aspectos da cultura 

organizacional estão relacionados à ascensão das mulheres aos cargos gerenciais e técnicos, 

influenciando esse movimento. 

3. Considerações Finais 

As nove pesquisasdesta RSLabordaram a participação feminina nas organizações 

brasileiras, principalmente nas privadas, e suscitaram questões como os obstáculos 

encontrados pelas mulheres em suas trajetórias para ocuparem cargos de alta direção e os 

dilemas vivenciados quanto ao seu papel na vida profissional e pessoal. 

Como base teórica para entendimento e para conceituação da cultura nacional e 

organizacional, utilizou-se Hofstede (1980, 1991). Ademais, para traçar a relação das 

situações que podem propiciar a ocorrência do fenômeno do “teto de vidro” com a cultura 

nacional, este estudo apoiou-se especialmente no entendimento da dimensão da cultura 

nacional masculinidade versus feminilidade, Hofstede (1991). 

Na perspectiva da cultura nacional, esta revisão conceitua o termo cultura como a 

programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo ou de uma categoria 

social de outro grupo ou categoria (HOFSTEDE, 1980; 1991).  

No que se refere amasculinidade versus feminilidade no Brasil, segundo o Hofstede 

Insights (2018), tal dimensão (pontuada entre 0 a 100) possui escore intermediário (49). O 

padrão de sociedades consideradas com alto grau de masculinidade revela a importância 

atribuída ao desempenho, ao crescimento, à competição, às conquistas e ao sucesso; a 

diferenciação clara entre papéis dos gêneros na sociedade; o domínio masculino em todos os 

cenários; e a ideia de que o homem deve ser assertivo e as mulheres possuem cuidado com o 

outro (HOFSTEDE, 1980; HOFSTEDE INSIGHTS, 2018). Além disso, para Hofstede 

(1980), nessas sociedades existe a menor presença de mulheres em trabalhos considerados 

mais qualificados e com melhores remunerações e as que trabalham em cargos com essa 

descrição são assertivas.  

Apesar de o Brasil encontrar-se em uma posição intermediária na dimensão 

masculinidade, a pesquisa de Carvalho Neto, Tanure e Mota-Santos (2014) identificou que 
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nas empresas brasileiras, os executivos (homens e mulheres) nos altos cargos de direção 

preferem características de comportamentos mais objetivos, racionais e planejados, como 

aqueles atribuídos estereotipicamente aos homens. Indicaram ainda que esse resultado é 

devido ao ambiente organizacional ainda ter uma cultura predominantemente masculina, o 

qual seleciona mulheres que valorizam mais a lógica do que o sentimento. Macedo et al. 

(2012) ressaltam que as conquistas alcançadas pelas mulheres era devido à masculinização 

daquelas no ambiente de trabalho. Tal cenário, em que as mulheres tendem a adotar posturas e 

traços considerados mais masculinos para alcançarem cargos altos nas organizações e 

progredirem na carreira, pode direcionar ao fenômeno do “teto de vidro”. 

Em sociedades com baixo grau de masculinidade há orientação para as pessoas, a 

qualidade de vida e o meio ambiente são valorizados, os papéis sociais dos gêneros devem ser 

fluidos e as diferenças entre papéis femininos e masculinos não devem significar diferenças 

no poder; além disso, a qualidade de vida é um sinal de sucesso (HOFSTEDE, 1980; 

HOFSTEDE INSIGHTS, 2018). Algumas características foram identificadas pelos 

participantes da pesquisa de Mourão e Galinkin (2008), em que equipes lideradas por 

mulheres atribuíram ao gerenciamento feminino características como a inclusão, o 

direcionamento para as relações sociais, o respeito pela pessoa, a preocupação com a 

qualidade do trabalho, além daquelas associadas como indicativos de reprodução de 

estereótipos sobre a feminilidade (compreensão, flexibilidade, sensibilidade e tranquilidade). 

Para Hofstede (1980), a dualidade dos sexos é um fato fundamental com o qual as 

diversas sociedades lidam de maneiras diferentes; a questão é se as diferenças biológicas entre 

os sexos devem ou não ter implicações em seus papéis em atividades sociais. Em determinada 

sociedade, a distribuição considerada comum de papéis masculinos e femininos é transferida 

pela socialização nas famílias, escolas, grupos de colegas e pela mídia (HOFSTEDE, 1980). 

Hofstede (1980) explica que o padrão predominante de socialização é o homem ser mais 

assertivo e a mulher mais cuidadosa com o outro; nas organizações de negócios, os objetivos 

tendem a ser mais “masculinos” e elas tendem a promover os homens. Em complemento, 

menciona que não é surpreendente que as organizações sejam quase sempre lideradas por 

homens e o clima delas estabelecido por eles. Quanto a esse aspecto, as pesquisas desta RSL, 

centradas em sua maioria em empresas privadas e de negócios, demonstraram que a ascensão 
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feminina ocorre com menor frequência e que as mulheres normalmente são presentes em 

menor quantidade em cargos gerenciais ou diretivos nas organizações (MACEDO et al., 2012; 

DE QUEIROZ, REGO, IRIGARAY, 2014; CARVALHO NETO, TANURE, MOTA-

SANTOS, 2014; LAZZARETTI et al., 2013; MADALOZZO, 2011; FIGUEIREDO, 

ZANELLA, 2008). Nessas pesquisas, tal situação foi relacionada com o fenômeno do “teto de 

vidro”, o qual é entendido como uma forma de segregação vertical vivenciada pelas mulheres 

nas organizações, dificultando sua progressão na carreira. 

Segundo Hofstede (1980), toda sociedade reconhece vários comportamentos mais 

adequados para mulheres ou para homens; apesar disso, esses reconhecimentos representam 

escolhas relativamente arbitrárias, mediadas por normas culturais e tradições. Hofstede (1991) 

destaca que o fato das mulheres não serem consideradas apropriadas para trabalhos 

tradicionalmente ocupados pelos homens não decorre de essas mulheres serem tecnicamente 

incapazes de executar tais trabalhos, mas devido a elas não carregarem os símbolos, não 

corresponderem à imagem de herói, não participarem dos rituais ou não adotarem os valores 

dominantes na cultura masculina e vice-versa. Acerca desse aspecto, a pesquisa de De 

Queiroz, Rego e Irigaray (2014) menciona que algumas mulheres apontaram sentirem-se 

excluídas de ocasiões que podem ser caracterizadas como rituais tipicamente masculinos, 

como partidas de futebol, tomar uma cerveja com um cliente, entre outras fora do ambiente de 

trabalho. Para essas mulheres, tais ocasiões representam uma oportunidade de estabelecer 

contato e conexões, estreitar relações, discutir e fazer negócios com clientes, patrocinadores 

de projetos e stakeholders (DE QUEIROZ; REGO; IRIGARAY, 2014). Esses rituais 

tipicamente masculinos podem demonstrar, a princípio, uma desvantagem de oportunidades 

para as mulheres no trabalho, inclusive nas suas progressões na carreira, tendo em vista que 

tais ocasiões poderiam gerar visibilidade e identificação dessas mulheres na empresa, bem 

como o estreitamento de laços com atores importantes nos negócios. Ademais, a pesquisa de 

Macedo et al. (2012) apontou acerca das funções desempenhadas pelas mulheres estarem 

associadas à concepções de gênero e à divisão sexual do trabalho e que essas mulheres 

percebem a discriminação de gêneros na distribuição de tarefas e nas concessões de 

promoções. Por fim, apesar de não relacionar sua pesquisa à cultura nacional, Figueiredo e 

Zanella (2008) identificaram que há a reprodução nítida da divisão sexual do trabalhona 

empresa estudada, em que as mulheres predominantemente ocupam cargos de atendimento e 
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funcionais e os cargos técnicos e de altas chefias possuem ocupação feminina ínfima. Para os 

autores (2008), tais perspectivas em relação ao gênero no trabalho, de forma consciente ou 

não, colocam as mulheres em posições com remunerações menores, de menor exigência de 

qualificação e de menor prestígio social. As situações de divisão de gênero no trabalho, 

descritas nas pesquisas mencionadas, indicam uma tendência em determinar espaços 

específicos para as mulheres nas organizações, muitas vezes menos privilegiados do que os 

oferecidos aos homens, limitando ou até restringindo sua participação em áreas tipicamente 

masculinas e sua progressão profissional na empresa, circunstância essa que pode conduzir ao 

fenômeno do “teto de vidro”. 

Na perspectiva da cultura organizacional e sua relação com as situações que podem 

propiciar o fenômeno do “teto de vidro”, menciona-se que, com base na pesquisa realizada 

entre 1985 e 1987, pela atual Universidade de Maastricht, a qual visou estudar as diferenças 

entre a cultura organizacional de empresas localizadas em um mesmo país, Hofstede (1991) 

explica que foi possível identificar que, no nível de culturas nacionais, as diferenças entre elas 

residem principalmente nos valores e menos nas práticas, enquanto que, no nível de culturas 

organizacionais, ocorre o inverso: as diferenças estão centradas mais nas práticas e menos nos 

valores. Hofstede (1991) complementa explicando que os valores são adquiridos ainda na 

juventude, por meio da socialização com a família e com a vizinhança, e posteriormente na 

escola; as práticas organizacionais, por outro lado, são aprendidas por meio da socialização no 

ambiente de trabalho, em que as pessoas entram quando já adultas, momento em que a 

maioria dos valores já estão estabelecidos. Por fim, esse autor (1991) explica que os valores 

dos fundadores das organizações e de importantes liderançasmodelam a cultura 

organizacional, no entanto, a maneira como essa cultura afeta os membros dessa organização 

ocorre pelas práticas compartilhadas; assim, os valores dos fundadores e dos líderes se 

transformam em práticas de tais membros. 

Somente o estudo de Figueiredo e Zanella (2008) citou aspectos da cultura 

organizacional que geram situações possíveis de propiciar o fenômeno do “teto de vidro”. Um 

deles é como a decisão sobre uma promoção é realizada. A chefia imediata, a partir de sua 

avaliação pessoal, realiza esse tipo de decisão, implicando na subjetividade das progressões e 

podendo gerar suscetibilidade a decisões contrárias à equidade. Outro aspecto da cultura 
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organizacional é a difícil movimentação horizontal nos setores em que as mulheres são 

lotadas. Tais aspectos, pertencentes à cultura organizacional da empresa e que podem ser 

remetidos às suas práticas, possivelmente contribuem com o fenômeno do “teto de vidro”; 

assim, entender as práticas compartilhadas na organização e identificar seus líderes e os 

valores que eles transmitem aos membros dessa organização podem ser fundamental se, 

eventualmente, for intenção da empresa iniciar a quebra do “teto de vidro”. 

Quanto às pesquisas desta RSL, em sua maioria, elas relacionaram as situações que 

podem propiciar o fenômeno do “teto de vidro” com a cultura nacional (MOURÃO; 

GALINKIN, 2008; DE SOUSA, MELO, 2009; MACEDO et al., 2012; DE QUEIROZ, 

REGO, IRIGARAY, 2014; CARVALHO NETO, TANURE, MOTA-SANTOS, 2014; 

LAZZARETTI et al., 2013; MADALOZZO, 2011; LOUREIRO et al., 2012). Apesar de De 

Queiroz, Rego e Irigaray (2014) considerar, em seu estudo, o entendimento sobre a influência 

da cultura social local – na interpretação desta RSL, a cultura nacional - na cultura das 

organizações permanentes, somente a pesquisa realizada por Figueiredo e Zanella (2008) 

relacionou as situações que podem propiciar o mencionado fenômeno com a cultura 

organizacional. Ainda assim, mesmo que as pesquisas mencionem a cultura nacional e 

organizacional, nenhuma delas aprofundou a relação dos aspectos dessas culturas com as 

situações que podem propiciar o fenômeno do “teto de vidro”, o que pode indicar uma lacuna 

na literatura acadêmica. Ademais, observou-se que dos nove artigos desta RSL, quatro foram 

escritos somente por mulheres; outros quatro contaram com a participação masculina de 

autores; e apenas um foi escrito somente por homens. Essa observação pode ilustrar que mais 

mulheres vêm discutindo, no meio acadêmico, aspectos relacionados ao fenômeno do “teto de 

vidro”, o que pode representar um despertar de interesse maior delas no assunto, mas também 

um convite para que todos o abordem. 

Desse modo, conclui-se que os estudos desta RSL vêm relacionando a cultura, 

principalmente a nacional, às situações que podem propiciar o fenômeno do “teto de vidro”, 

apontando-a como um dos fatores relacionados ao fenômeno. Ainda assim, não foi possível 

identificar o aprofundamento dessa relação da cultura, nacional ou organizacional, com as 

situações que podem propiciar o “teto de vidro”. Esse aprofundamento pode ser oportuno para 
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tentar explicar a baixa participação feminina em cargos gerenciais ou diretivos das 

organizações brasileiras. 
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