
 

1 

O GLASS CEILING NA PROFISSÃO CONTÁBIL: EVIDENCIAS EM EMPRESAS 

DA REGIÃO SUL DO BRASIL  

  

Júlio César da Silva 

Doutorando em Ciências Contábeis e Administração 

Universidade Regional de Blumenau – FURB 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 - Sala C 202 - Bairro Victor Konder, CEP: 89012-900 -  

Blumenau/SC - Brasil; Fone: (47) 3321-0565; e-mail: profjuliosilva72@gmail.com 

 

Cristian Baú Dal Magro 

Doutorando em Ciências Contábeis e Administração 

Universidade Regional de Blumenau – FURB 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 - Sala C 202 - Bairro Victor Konder, CEP: 89012-900 -  

Blumenau/SC - Brasil; Fone: (47) 3321-0565; e-mail: crisbau@uceff.edu.br 

 

Marcia Zanievicz da Silva 

Doutora em Ciências Contábeis e Administração - FURB 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis  

Universidade Regional de Blumenau - FURB 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 - Sala D 202 - Bairro Victor Konder, CEP: 89012-900 -  

Blumenau/SC - Brasil; Fone: (47) 3321-0565; e-mail: marciaza@gmail.com 

 

RESUMO 

Dentre os estudos desenvolvidos sobre as diferenças de gênero nas profissões, têm-se os que 

adotam a abordagem denominada glass ceiling ou “teto de vidro” para explicar a ocorrência de 

barreiras que dificultam, e até mesmo impedem, o crescimento profissional das mulheres e 

geram desigualdades salarias entre homens e mulheres no desempenho de funções semelhantes. 

Diante do exposto, o estudo tem por objetivo identificar as diferenças de gênero na profissão 

contábil sob a abordagem glass ceiling. A metodologia da pesquisa é descritiva, documental e 

a abordagem quantitativa. Os dados foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), ano base 2013. A população investigada são os funcionários que atuam na área contábil 

em empresas situada na região sul do Brasil. Os resultados indicam que as profissões de auditor 

contábil e de contador são exercidas, na maioria das vezes, por profissionais do gênero 

masculino. Constatou-se diferença na remuneração, em que os homens possuem remuneração 

superior ao recebido pelas mulheres. Além disso, existe predominância para o gênero masculino 

na área contábil em empresas de grande porte e o gênero feminino em empresas de pequeno e 

médio porte. O estudo também evidencia que os homens tendem a permanecerem mais tempo 

em cargos da profissão contábil, em uma mesma empresa, comparativamente as mulheres. 

Conclui-se que a profissão contábil possuí uma barreira invisível que impede o acesso de 

mulheres a postos e ocupações que oferecem maiores rendimentos. 

 

Palavras-chaves: Glass Ceiling; Gênero; Profissional da área contábil.  

 

Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

Na última década, no Brasil, a taxa de entrada de mulheres no mercado de trabalho foi 

superior à apresentada por homens. De 1980 a 1990, 6,3% de mulheres ingressaram no mercado 

de trabalho brasileiro, enquanto essa taxa para os homens foi da ordem de 0,7%. Em 1990, as 

mulheres passaram a representar 35,6% da população ocupada (OLIVEIRA, 1993).  
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Também nas últimas décadas, registrou-se o aumento da participação feminina no total 

de portadores de título superior, ultrapassando o contingente masculino. A pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílios (PNAD, 2013) identificou um contingente de 7,5 milhões de 

estudantes no ensino superior, com de 55%  das vagas preenchidas por mulheres.  

No entanto, a inserção da mulher no mercado de trabalho, apesar de parecer estar 

consolidada, não é um fenômeno simples e facilmente alcançável. Alguns problemas continuam 

a prejudicar as mulheres pelo caráter de seu gênero: salários menores do que dos homens; dupla 

jornada de trabalho, em que a sociedade prevê que o gerenciamento da vida doméstica é função 

feminina; deficiências nas políticas públicas; menores chances de capacitação profissional em 

áreas mais rentáveis; falta de voz nos espaços de decisão e de poder (CARREIRA; AJAMIL; 

MOREIRA, 2001).  

Apesar do discurso recorrente de igualdade entre gêneros, o que se tem observado na 

prática é que as mudanças são escassas, quando se analisa a igualdade na profissão e a divisão 

hierárquica de trabalho (STEIL, 1997). Na área contábil, autores como, Earnest e Lampe 

(1982), Dahl e Hooks (1984), Cheramy e Hooks (1988) já chamavam a atenção para o 

preconceito contra as mulheres. Pillsbury et al. (1989) evidenciaram que as contadoras sofrem 

uma contínua falta de mobilidade ascendente devido a preconceitos dominados pelos 

contadores masculinos. Trapp et al. (1989) também constataram que os contadores tinham 

maior ascensão profissional, comparativamente as contadoras.    

Por outro lado, de acordo com Gomes (2005), a nova realidade do mundo de trabalho, 

características como objetividade, perseverança, estilo cooperativo, disposição de trabalhar em 

equipe e uso de intuição na análise marcam aspectos que facilitam a conquista pelas mulheres 

de atividades profissionais, que antes eram exercidas pelos homens. Porém, na concepção de 

Cavalcanti e Guimarães (1999) e Guimarães (2001), o diferencial de rendimentos entre homens 

e mulheres também é crescente. Este diferencial é mais aparente em funções de poder e de 

maior remuneram, sendo esse fenômeno denominado pela literatura como glass ceiling ou “teto 

de vidro”. O glass ceiling representa uma barreira no crescimento dos rendimentos das 

mulheres, impedindo-as de atingirem maior remuneração.  

A pesar da existência de pesquisas nacionais e internacionais que exploram o glass 

ceiling, pouco se sabe sobre sua ocorrência na profissão contábil, por essa razão, foi definido a 

questão problema de pesquisa, como sendo: quais as diferenças do gênero, na profissão 

contábil, analisada sob a ótica da abordagem glass ceiling? Para responder a tal questionamento 

o estudo tem por objetivo identificar as diferenças do gênero na profissão contábil sob a ótica 

da abordagem glass ceiling, ocorridas na região sul do Brasil. 

O estudo justifica-se para crescente entrada de mulheres no mercado de trabalho, 

potencializando a necessidade de discussão sobre o gênero na profissão (STEIL, 1997). Para 

Munhoz (2000), as barreiras encontradas pela maioria das mulheres, a dificuldade de exercer 

seu estilo natural de liderança e a falta de compreensão do mundo dos negócios para o cuidado 

com outras responsabilidades, são razões para que as mulheres não alcancem a ascensão em 

cargos de comando nas organizações.  A escolha da profissão contábil justifica-se por sua 

relevância para o processo decisório das organizações e por focalizar uma única área 

profissional, fator que favorece avaliar aspectos de progresso na carreira (MELAMED, 1995). 

Adicionalmente, estudos que tratam das diferenças de gênero contribuem para ampliar o debate 

e favorecem a busca de ações para sua redução (HOFFMAN, 2004).    

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Os estudos desenvolvidos por Avelino (2005) e Cardoso, Souza e Almeida (2006), 

destacaram a crescente participação da mulher na profissão contábil, no entanto, ainda havia a 

predominância do homens, quando se tratava de cargos de contador e de lideranças das áreas 
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contábeis nos levantamentos realizados, além de receberem uma melhor remuneração 

comparativamente aos profissionais do gênero feminino.  Entretanto, Cardoso, Souza e 

Almeida (2006) já sinalizavam uma maior procura por cursos de graduação, na área contábil, 

por pessoas do gênero feminino, enquanto que nas especializações, a predominância ainda era 

do gênero masculino.  

Na mesma direção, o estudo de Siqueira et al (2013), sobre o papel da mulher no 

ambiente contábil, demonstra que a participação da mulher tem evoluído ao longo da última 

década. Principalmente em decorrência aumento no ingresso de mulher nos cursos de 

graduação, mas mesmo assim, o papel profissional das mulheres, em sua maioria, está em 

desempenhar atividades de auxílio ao contador, e que, por consequência, são remuneradas com 

salários inferiores aos praticados para o sexo oposto.   

Historicamente, a inserção das mulheres no mercado de trabalho é marcada por 

progressos e atrasos. Por um lado, houve significativo aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho, com acesso a carreiras e profissões de prestígio e a cargos de gestão. De 

outro lado, registra-se elevado desemprego das mulheres, má qualidade do trabalho e o 

predomínio do trabalho feminino em atividades precárias e informais (BRUSCHINI, 2007).  

 No Brasil, os diferenciais de salários no mercado de trabalho já foram estudados por 

Cavalcanti e Guimarães (1999) e Guimarães (2001). Os resultados comuns, que os referidos 

estudos apresentam, baseiam-se na sustentação de que as diferenças do rendimento médio das 

mulheres frente aos homens são significativas, mesmo diante de pesquisas realizadas em 

regiões, períodos e outros cortes temporais distintos, fruto da descriminação que as mulheres 

ainda sofrem.  Adicionalmente, reforçam que se for levado em consideração a idade e educação, 

ou outras variáveis de estudo, será possível constatar que o grau de discriminação contra as 

mulheres será ainda maior do que se fossem estimadas apenas as diferenças de salários. 

O estudo de Cavalcanti e Guimarães (1999), ao relacionar educação, remuneração e 

gênero, constatou que os retornos da educação são positivos, que são crescentes ao longo da 

escala de rendimentos para ambos sexos. No entanto, os retornos à educação crescem mais 

rapidamente para os homens que para as mulheres. A consequência é que os investimentos em 

educação não implicam em melhor distribuição de renda.   

 Tradicionalmente, a vasta maioria das posições de liderança tanto nos Estados Unidos 

quanto em outras partes do mundo foram realizadas por homens em vez de mulheres 

(STELTER, 2002). Mesmo que haja um número crescente de mulheres que entram no mercado 

de trabalho e um aumento do número de cargos de gestão, o acesso das mulheres a posições de 

liderança permanece limitada (BLACK; ROTHMAN, 1998; EAGLY et al., 2003; OAKLEY, 

2000; RIDGEWAY, 2001; STELTER, 2002). Oakley (2000) argumenta que há três categorias 

que explicam as barreiras e que resultam em um teto de vidro: (1) práticas corporativas, tais 

como recrutamento, retenção e promoção; (2) as causas comportamentais e culturais, como os 

estereótipos e estilo de liderança preferido; e (3) explicações estruturais e culturais enraizados 

na teoria feminista. Assim, parece que o gênero está afetando o progresso das mulheres de uma 

forma prejudicial. 

De acordo com Meyerson e Fletcher (2000) uma mulher poderia perder uma promoção 

para um colega do sexo masculino com menos experiência, apenas pela questão do gênero. 

Contudo, nos dias atuais, essas questões deveriam ser mais difíceis de ocorrerem, visto pelo 

aumento da consciência das organizações que não têm nada a ganhar e muito a perder, por 

manter as mulheres fora das posições de alta hierarquia. Na atualidade, a discriminação contra 

as mulheres permanece em uma infinidade de práticas de trabalho e normas culturais que só 

aparecem imparcial (MEYERSON; FLETCHER, 2000). Assim, a discriminação contra as 

mulheres pode ocorrer também na profissão contábil. O mesmo pode ocorrer com relação ao 

teto de vidro, em que as mulheres podem ter maiores dificuldades na ascensão da carreira de 

contadora pelos aspectos e características relacionadas ao seu gênero.  
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2.1. Abordagem glass ceiling 

O glass ceiling é um conceito que foi introduzido na década de 1980, nos Estados 

Unidos, para descrever uma barreira que é transparente e sútil, mas suficiente para 

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

barreira afeta as mulheres como grupo, impedindo avanços em função do gênero, e não pela 

inabilidade de ocupar funções de hierarquia mais elevada (POWELL; BUTTERFIELD, 1994; 

OHLOTT; RUDERMAN; MCCAULEY, 1994).  

Sobre as organizações e gênero, Mills (1993) comenta que as organizações não são 

configuradas em espaços nos quais as pessoas ingressam, mas em redes emaranhadas de 

relações, em que a questão do gênero é profundamente enraizada. Assim, o gênero ocupa um 

importante aspecto nas relações interpessoais e de trabalho (POWELL, 1993).  

Martin (1990) sistematizou o resultado de 14 pesquisas, em que as conclusões 

apontaram que as mulheres são segregadas em termos ocupacionais, avaliadas injustamente e 

menos remuneradas do que os homens. Outra linha de pesquisa sobre o fenômeno do teto de 

vidro analisa as diferenças e similaridades nas oportunidades de desenvolvimento de carreira 

profissional oferecidas a homens e mulheres nas organizações. Estudos experimentais indicam 

que homens estão menos propensos a delegar tarefas desafiadoras às mulheres (OHLOTT; 

RUDERMAN; MCCAULEY, 1994).  

 Discussões sobre a seleção para altos cargos na hierarquia organizacional são complexas 

e subjetivas e a discriminação contra mulheres para a ocupação de altos cargos na hierarquia 

está se tornando cada vez mais encoberta e menos compreendida (OHLOTT; RUDERMAN; 

MCCAULEY, 1994). De acordo com a teoria e os estudos anteriores, possivelmente existe 

barreira (teto de vidro) na posição hierárquica da profissão do contador que pode ser explicada 

pelas diferenças no gênero. De acordo com Cooper (2001), diversos pesquisadores consideram 

que a criação de barreira é intimamente relacionada ao gênero, em vez, da falta de capacidade 

para lidar com trabalhos em níveis mais altos.  

Curiosamente, a agressividade, o pensamento objetivo, o domínio, a concorrência, e 

determinação são características frequentemente encontradas em estudos de investigação de 

liderança como preferido por homens e mulheres como desejável (KLENKE, 1996). No 

entanto, quando as mulheres exibem essas características elas, muitas vezes, recebem 

avaliações negativas; enquanto os homens exibindo os mesmos traços são avaliados 

positivamente. As mulheres relatam a percepção de que, se adotarem um estilo de gestão 

feminino, correm o risco de serem tidas como ineficazes, e se adotarem um estilo masculino, 

serão criticadas por não adotarem práticas femininas (RAGINS et al., 1998).  

Ragins et al. (1998) relatam que as mulheres sentem a necessidade de trabalhar mais, e 

provar a sua credibilidade como gestoras, particularmente quando estão ocupando cargos da 

alta hierarquia.  

Para Leite (1994), o conhecimento proporciona às mulheres oportunidades concretas de 

realização profissional. É o conhecimento que pode oferecer liberdade e mobilidade dentro do 

mercado de trabalho, ampliando os horizontes de sua realização pessoal. A educação é a via 

pela qual a mulher pode abreviar seu ingresso, com segurança, nas carreiras profissionais. O 

atual contexto tende a valorizar o conhecimento gerado pelas pessoas, portanto, as pessoas com 

capacidades para inovar e intuição estão mais bem preparadas para ocupar cargos de chefia e 

liderança. Portanto, o século XXI está se iniciando com um perfil de mulher diferente daquele 

dos séculos anteriores. As consequências no âmbito familiar, a partir da incorporação das 

mulheres no mercado de trabalho, são inegáveis. Também por isso será um grande desafio para 

a sociedade pós-industrial lidar com a diversidade em um contexto de grandes transformações 

(GOMES, 2005). 
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Morrison e Glinow (1990) concluíram que os obstáculos relacionados com o teto de 

vidro impedem o progresso das mulheres aos postos de comando e sua visibilidade. Mesmo que 

candidatos à promoção de ambos os sexos possuem o mesmo histórico, pesquisas sugerem que 

as mulheres não possuem o acesso às mesmas responsabilidades e aos mesmos desafios em 

cargos similares aos dos homens (OHLOTT; RUDERMAN; MCCAULEY, 1994). Segundo 

Powell e Butterfield (1994), quando os procedimentos de contratações e promoções não são 

padronizados com critérios vagos, existe maior abertura para tendenciosidades pró-gênero 

masculino.  

Dwyer, Johnston e Miller (1996) comentam que poucos executivos homens admitem 

rejeitar uma mulher em função de seu gênero, e poucos discordam sobre as mulheres poderem 

oferecer importantes habilidades gerenciais. Entretanto, preocupam-se em investirem tempo e 

recursos financeiros para treina uma mulher para depois, em decorrência de aspectos familiares, 

deixarem a organização.  

  

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa, quanto ao seu objetivo, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva.  De 

acordo com Hair, Jr. et al (2005, p. 85) pesquisa descritiva “[...] tem seus planos estruturados e 

especificamente criados para medir as características descritas em uma questão de pesquisa. O 

procedimento utilizado para a coleta dos dados foi por meio da pesquisa documental da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS).  Quanto ao método, a pesquisa possui abordagem 

quantitativa empregando técnicas estatísticas no tratamento dos dados. 

Os dados foram coletados na RAIS, ano base 2013, disponibilizados no sítio do 

Ministério do Trabalho e Emprego. O público alvo da pesquisa são os profissionais da área 

contábil, com vínculo formal de emprego, em empresas localizadas nos três estados do sul do 

país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Focalizou-se para seleção as ocupações de 

contador do Código Brasileiro de Ocupação (CBO) 252210, auditor CBO252205 e auxiliar 

contábil CBO 413110, com população total de 81.756 observações a amostra foi composta de 

34.886 observações. Para extração da referida amostra, primeiramente foram selecionadas as 

informações sobre a área contábil, posteriormente, foram excluídas as pessoas que não 

possuíam formação superior completa, para que os parâmetros fossem os mesmos em todos os 

cargos da hierarquia estudados. Após, foram extraídas as informações que deram origem às 

seguintes variáveis da pesquisa: Gênero, cargo; escolaridade, idade, remuneração, tamanho da 

empresa, tempo no cargo e estado. Para aplicação das técnicas estatísticas, estas variáveis foram 

categorizadas, conforme indicado no Quadro 1.  
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Quadro 1 – Categorização das variáveis da pesquisa 
Variáveis Categorização não métrica Categorização métrica 

GÊNERO 
Masculino 01 

Feminino 02 

CARGO 

Auditor Contábil 01 

Contador 02 

Auxiliar Contábil 03 

ESCOLARIDADE 

Superior Completo 01 

Mestrado 02 

Doutorado 03 

IDADE 

16-20 01 

21-25 02 

26-30  03 

31-40 04 

41-50 05 

> 50  06 

REMUNERAÇÃO 

 

< 2.000,00 01 

2.000,00 – 5.000,00 02 

5.000,00 – 8.000,00 03 

> 8.000,00 04 

TAMANHO EMPRESA 

Pequeno 01 

Médio 02 

Grande 03 

TEMPO NO CARGO 

< 1 ano 01 

1-3 anos 02 

3-5 anos 03 

> 5 anos 04 

ESTADO 

SC – Santa Catarina 01 

RS – Rio Grande do Sul 02 

PR – Paraná  03 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

Inicialmente, os dados foram analisados de forma bivariada para verificar o 

relacionamento/associação existente entre as variáveis estudadas. Neste caso, foi efetuada a 

análise de correlação com o uso do software SPSS. De acordo com Pestana e Gageiro (2000, p. 

174) “a intensidade das relações pode ser medida através de medidas de associação, 

concordância ou correlação. Os vários tipos de medidas dependem da natureza das variáveis”. 

Assim, o coeficiente de correlação utilizado foi o teste de Spearman que é uma medida de 

associação que exige que ambas as variáveis se apresentem em escala de mensuração pelo 

menos ordinal, portanto, aplicável ao modelo de variáveis utilizadas no presente estudo, 

conforme apresentadas no quadro 02. 

Na sequência aplicou-se o teste de Qui-quadrado com o propósito de testar as 

frequências, da variável gênero com as frequências das demais variáveis. De acordo com Fávero 

et al (2009, p. 149) “O teste Qui-quadrado pode ser utilizado como uma extensão do teste 

binomial e é aplicado a uma amostra em que a variável nominal assume duas ou mais categorias. 

O teste compara as frequências observadas com as esperadas em cada categoria”. 

Por fim, aplicou-se a análise de dados multivariada, por meio da análise de 

correspondência múltipla, também com o uso do software SPSS, para identificar o perfil do 

gênero sobre as demais variáveis. O procedimento adotado para efetuar a técnica de Análise de 

correspondência foi o HOMALS (Análise de Homogeneidade), técnica aplicada quando se 

pretende verificar a relação entre duas ou mais variáveis nominais ou ordinais (PESTANA; 

GAGEIRO, 2000).  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados foi estruturada em três seções. Na primeira, é apresentada a 

estatística descritiva das variáveis observadas, posteriormente, apresenta-se a análise de 

associação entre as variáveis por meio da correlação de Spearman, visando à exclusão de 

variáveis que não possuem associação significativa com a variável gênero e o teste Qui-

quadrado, para verificar e comparar as frequências observadas e esperadas do gênero com cada 

variável relacionada (cargo, escolaridade, idade, remuneração, tamanho empresa, tempo no 

cargo, unidade da federação). Por fim, utiliza-se a análise de homogeneidade, com a aplicação 

da técnica análise de correspondência múltipla (HOMALS), para identificar o perfil do gênero 

dos profissionais de contabilidade e demais variáveis. 

 

4.1 Estatística descritiva das variáveis observadas 

Nesta seção são apresentados os resultados da estatística descritiva das variáveis 

observadas com o propósito de demostrar a composição da frequência de cada variável. Na 

Tabela 1 inicialmente são apresentados a composição da amostra de pesquisa distribuída por 

gênero, perfazendo um total de 34.886 observações, divididas em 44% para o gênero masculino 

e 56% do gênero feminino. Após são apresentadas a distribuição de cargo, por gênero, com 

destaque para o cargo de Contador que apresenta o maior volume de observações com 18.090, 

com a predominância do gênero masculino neste cargo. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis observadas 

Gênero Masculino Feminino Total 

Observações 15.239 19.647 34.886 

% 44% 56% 100% 

 

Cargo Auditor Contábil Contador Auxiliar Contábil 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 2.346 1.490 9.471 9.438 3.422 8.719 

% 61% 39% 50,1% 49,9% 28% 72% 

100% 3.836 18.909 12.141 
 

Escolaridade Superior Completo Mestrado Doutorado 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 15.073 19.480 138 132 28 35 

% 44% 56% 51% 49% 44% 56% 

100% 34.553 270 63 
 

Idade 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 > 50 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 40 56 1.296 2.517 2.886 5.107 5.208 7.564 3.460 3.358 2.349 1.045 

% 42% 58% 34% 66% 36% 64% 41% 59% 51% 49% 69% 31% 

100% 96 3.813 7.993 12.772 6.818 3.394 
 

Remuneração < 2.000,00 2.000,00-5.000,00 5.000,00-8.000,00 > 8.000,00 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 3.725 8.050 6.571 8.763 2.521 1.771 2.422 1.063 

% 32% 68% 43% 57% 59% 41% 70% 30% 

100% 11.775 15.334 4.292 3.485 
 

Tamanho da 

Empresa 

Pequeno Médio Grande 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 4.057 6.718 3.439 5.099 7.743 7.830 

% 38% 42% 41% 59% 49,7% 50,2% 

100% 10.775 8.538 15.573 
 

Tempo no Cargo < 1 ano 1-3 anos 3-5 anos > 5 anos 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 3.860 5.917 3.874 5.727 2.139 3.047 5.366 4.956 

% 40% 60% 40% 60% 41% 59% 52% 48% 

100% 9.777 9.601 5.186 10.322 
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Estado SC RS PR 

Gênero Masc Fem Masc Fem Masc Fem 

Observações 4.511 6.145 4.157 6.460 6.571 7.042 

% 42% 58% 39% 61% 48%  52% 

100% 10.656 10.617 13.613 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Seguidamente é apresentada a distribuição da escolaridade e gênero, demonstrando que 

o superior completo é a formação da grande maioria com 34.553 observações, e com 

predominância do gênero feminino neste nível de formação. Após, a distribuição por idade 

demonstrando que o maior público está localizado na faixa de 31 até 40 anos com 12.772 

observações, e predominância do gênero feminino nesta faixa de idade. 

 Quanto a remuneração, a sua distribuição demonstra que existe uma predominância na 

faixa de R$ 2.000,00 até R$ 5.000,00, e predominância do gênero feminino nesta faixa salarial.  

Quando ao tamanho das empresas, é demonstrado que a grandes empresas compõe o maior 

volume, com o gênero distribuído praticamente de forma igualitária entre masculino e feminino. 

No tempo exercido no cargo, o maior volume de observações está localizado no tempo maior 

do que 5 anos com 10.322 observações, com predominância do gênero masculino, seguido 

muito próximo pelo tempo menor do que 1 ano e de 1 até 3 anos de tempo no cargo. E, 

finalizando demonstra-se localização por unidade da federação, com o estado do Paraná 

apresentando o maior volume, 13.613 observações e uma pequena diferença entre o gênero 

feminino e masculino. Está distribuição de gênero, em termos percentuais, também ocorreu 

com muita proximidade aos evidenciados no estado de Santa Catarina, mas distante da 

distribuição por gênero ocorrido no Rio Grande do Sul. 

  

4.2 Análise de associação de variáveis 

Em uma análise preliminar à aplicação da técnica de Análise de Correspondência 

Múltipla (HOMALS), o estudo buscou verificar o grau de independência e associação entre as 

variáveis. Deste modo, realizou-se primeiramente uma análise exploratória dos dados mediante 

o teste de correlação (Spearman), e posteriormente o teste qui-quadrado com o propósito de 

testar as resultantes do teste da correlação. O teste Sperman buscou identificar a associação 

entre as variáveis estudadas. A Tabela 2 fornece a medida de associação entre as variáveis. 

 
Tabela 2 – Medida de associação entre as variáveis 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Cargo 

(1) 
Coeficiente/ Sig. 1,000 -0,020** -0,206** -0,478** 0,237** -0,250** -0,179** -0,050** 

Escolaridade 

(2) 
Coeficiente/ Sig.  1,000 0,022** 0,037** -0,012* 0,022** 0,010 0,045** 

Idade 

(3) 
Coeficiente/ Sig.   1,000 0,368** -0,178** 0,111** 0,370** 0,030** 

Remuneração 

(4) 
Coeficiente/ Sig.    1,000 -0,233** 0,445** 0,386** 0,032** 

Gênero 

(5) 
Coeficiente/ Sig.     1,000 -0,109** -0,095** -0,056** 

Tamanho Empresa 

(6) 
Coeficiente/ Sig.      1,000 0,214** 0,029** 

Tempo no Cargo 

(7) 
Coeficiente/ Sig.       1,000 -0,043** 

Unid. Federação 

(8) 
Coeficiente/ Sig.        1,000 

* Significância ao nível de 5% 

** Significância ao nível de 10% 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Verifica-se que os valores de “sig”, inferiores a 0,05, realçam à dependência entre pares 

de variáveis. Assim, os resultados do teste de correlação (Spearman) permitem predizer que 

existe associação significativa entre a variável gênero e as variáveis cargo (0,237**), 

escolaridade (-0,012*), idade (-0,178**), remuneração (-0,233**), tamanho da empresa (-

0,109**), tempo no cargo (-0,095**) e unidade da federação (-0,56**). O resultado da 

correlação indica que o cargo de auxiliar contábil é mais associado ao gênero feminino, a menor 

escolaridade é associada ao gênero feminino, a menor idade é associada ao gênero feminino, a 

menor remuneração é associada ao gênero feminino, as empresas de menor tamanho são 

associadas ao gênero feminino, o menor tempo no cargo é associado ao gênero feminino e o 

estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão mais associados ao gênero feminino.  

Além disso, os resultados sugerem que todas as variáveis possuem certa associação com 

o gênero da profissão contábil. Portanto, a observação permitiu a utilização de todas as variáveis 

para a aplicação do teste qui-quadrado. O teste foi utilizado para verificar a comprovação dos 

fatos apresentados na correlação de spearman, portanto, a primeira verificação foi do gênero 

versus cargo, conforme a Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Teste Qui-Quadrado entre Gênero versus Cargo 

 

 

Cargo 

Total Sig. Auditor 

Contábil 
Contador 

Auxiliar 

Contábil 

Gênero 

Masculino 
Contagem 2.346 9.471 3.422 15.239 

0,000 
Contagem Esperada 1.675,7 8.259,9 5.303,5 15.239,0 

Feminino 
Contagem 1.490 9.438 8.719 19.647 

Contagem Esperada 2.160,3 10.649,1 6.837,5 19.647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que o teste apresentou significância ao nível de 5%, comprovando que 

existem diferenças entre o gênero masculino e feminino na questão de cargos que envolvem a 

profissão contábil. Os fatos comprovam que em cargos mais elitizados da profissão contábil 

como o de Auditor Contábil, a contagem esperada para o gênero masculino era de 1.675,7 e a 

contagem efetiva foi de 2.346, por outro lado, para o gênero feminino a contagem esperada foi 

de 2;160,30 e a efetiva foi de 1.490. Conclui-se que em cargos de maior hierarquia na profissão 

contábil (auditor contábil) existe uma predominância para ser exercido por homens e não pelas 

mulheres. O mesmo ocorre no cargo de contador em que os homens superarm a contagem 

esperada, enquanto as mulheres ficaram abaixo da contagem esperada, comprovando ainda 

mais os fatos.  

 Além disso, também é confirmada a predominância masculina em cargos mais elevados 

quando observada a função de auxiliar contábil, ou seja, uma função de menor hierarquia ou de 

subordinação ao profissional da contabilidade, onde os resultados no teste apontam o contrário. 

Ou seja, onde a mulher deveria ter menor participação, ela encontra-se maior múmero. 

 Os resultados sugerem que na profissão contábil a abordagem do glass ceiling é 

disseminada na questão da hierarquização e determinados cargos de trabalho. Os resultados 

corroboram que as inferências de Morrison e Glinow (1990) sobre os obstáculos do glass ceiling 

em impedir que as mulheres assumam cargos de comando e visibilidade como é o caso dos 

cargos de auditoria contábil e contador. Assim, as mulheres tendem a assumir os cargos de 

menor visibilidade como o de auxiliar de contabilidade pela existência do teto de vidro na 

profissão de contabilidade.  O cargo de auxiliar contábil não possui funções de supervisão e de 

autoridade, confirmando as exposições de Marsden, Kalleberg e Cook (1993), em que os 

homens ocupam em maior número cargos de autoridade e com características de supervisão. 

Os achados permitem inferir que os homens, por vezes, não compartilham as funções de poder 
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e status profissional, mantendo a permeabilidade do teto de vidro na profissão contábil (STEIL, 

1997). 

 Conclui-se que a profissão contábil, como as demais profissões possuí uma barreira 

invisível que impede o acesso de mulheres a postos e ocupações que oferecem maiores 

rendimentos. A barreira afeta as mulheres em função do gênero e não pela inabilidade de ocupar 

os cargos de contador e auditor contábil, visto, que a formação de contabilidade oferece e 

credencia os profissionais para o exercício destas funções (POWELL; BUTTERFIELD, 1994; 

OHLOTT; RUDERMAN; MCCAULEY, 1994). Na sequência, a Tabela 4 descreve o teste Qui-

Quadrado entre o Gênero versus Escolaridade.  

 
Tabela 4 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus escolaridade 

 

 

Escolaridade 

Total Sig. Superior 

Completo 
Mestrado Doutorado 

Gênero 

Masculino 
Contagem 15.073 138 28 15.239 

0,047 
Contagem Esperada 15.093,5 117,9 27,5 15.239,0 

Feminino 
Contagem 19.480 132 35 19.647 

Contagem Esperada 19.459,5 152,1 35,5 19.647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Verifica-se que a escolaridade apresentou diferenças significantes ao nível de 5% entre 

o gênero masculino e feminino. Os resultados indicam que para o superior completo existe uma 

consistência muito próxima entre o gênero masculino e feminino, o que era esperado e o que 

foi encontrado (contagem). O mesmo ocorrer a nível de doutorado uma certa similaridade em 

relação ao gênero. No entanto, a diferença de maior relevância foi em relação ao nível de 

mestrado em o gênero masculino superou a contagem esperada e o gênero feminino ficou 

inferior a contagem esperada, caracterizando que a formação de mestrado é predominantemente 

formados por homem. Os resultados corroboram com o PNAD (2013) que expos sobre o 

crescimento das mulheres melhora na formação superior e na busca pela maior nível 

especialização profissional. A Tabela 5 mostra o teste Qui-Quadrado entre o gênero versus 

idade.  
Tabela 5 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus idade 

 

Idade 
Total Sig. 

16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 >50 

Gênero 

Masculino 
Contagem 40 1296 2886 5208 3460 2349 15239 

0,000 
Cont. Esperada 41,9 1665,6 3491,5 5579,1 2978,3 1482,6 15239,0 

Feminino 
Contagem 56 2517 5107 7564 3358 1045 19647 

Cont. Esperada 54,1 2147,4 4501,5 7192,9 3839,7 1911,4 19647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Verifica-se que a idade apresentou diferenças significantes ao nível de 5% entre o 

gênero masculino e feminino para a profissão contábil. Os resultados indicam que em idades 

inferiores existe uma predominância para o maior número de mulheres na profissão contábil, 

em que os níveis de (16-20; 21-25; 26-30; 31-40) foram maior que a contagem esperada sempre 

para o gênero feminino. Por outro lado, as idades superiores são de predominância dos homens 

na profissão contábil, em que os níveis de (41-50; > 50) foram maiores que a contagem 

esperada, sempre para o gênero masculino.  

O resultado pode ser explicado, porque na década passada a mulher tinha menor 

participação no mercado de trabalho e, nas últimas décadas, há uma maior inserção da mesma 

no mercado de trabalho. Os achados podem ser explicados pela inferência de Gomes (2005), 

que considera que o âmbito familiar pode influenciar na inserção das mulheres no mercado de 
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trabalho. Além disso, o século XXI está iniciando com um perfil diferenciado de mulheres, que 

priorizam o mercado de trabalho e somente posteriormente visam a constituição de uma família 

e ou filhos (GOMES, 2005). A Tabela 6 apresenta o teste Qui-Quadrado entre gênero versus 

remuneração.     

 
Tabela 6 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus remuneração 

 
Remuneração 

Total Sig. < 

2.000,00 

2.000,00  

5.000,00 

5.000,00 

8.000,00 

> 

8.000,00 

Gênero 

Masculino 
Contagem 3725 6571 2521 2422 15239 

0,000 
Contagem Esperada 5143,6 6698,2 1874,8 1522,3 15239,0 

Feminino 
Contagem 8050 8763 1771 1063 19647 

Contagem Esperada 6631,4 8635,8 2417,2 1962,7 19647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que a remuneração apresentou diferenças significantes ao nível de 5% entre 

o gênero masculino e feminino para a profissão contábil. Os resultados indicam que a 

remuneração superior (R$ 5.000,00 à R$ 8.000,00 e > R$ 8.000,00) é predominada para os 

homens na profissão contábil e que remunerações inferiores (< R$ 2.000,00 e de R$ 2.000,00 à 

5.000,00) é predominado para as mulheres na profissão contábil.  

Os achados corroboram com Stiel (1997) que infere sobre a remuneração inferior das 

mulheres que exercem mesmas atribuições profissionais de homens. A lacuna de gênero 

permanece significativa, embora as mulheres obtiveram uma educação semelhante.  A Tabela 

7 mostra o teste Qui-Quadrado entre gênero versus tamanho da empresa.  

 
Tabela 7 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus tamanho da empresa 

 

Tamanho Empresa 

Total 

Sig. 

Pequeno Médio Grande 

Gênero 

Masculino 
Contagem 4057 3439 7743 15239 

0,000 
Contagem Esperada 4706,8 3729,6 6802,6 15239,0 

Feminino 
Contagem 6718 5099 7830 19647 

Contagem Esperada 6068,2 4808,4 8770,4 19647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Observa-se que o tamanho da empresa apresentou diferenças significantes ao nível de 

5% em relação ao gênero. Conclui-se que existe uma predominância para o homem assumir 

atividades que envolvem a profissão contábil em empresas de grande porte, conforme 

observado a contagem esperada para os homens foi inferior ao número efetivo. Por outro lado, 

há uma predominância para as mulheres assumirem cargos da profissão de contabilidade em 

pequenas e médias empresas, conforme observado que a contagem esperada para as mulheres 

foi inferior ao número efetivo. A tabela 8 mostra o teste Qui-Quadrado entre gênero versus 

tempo no cargo.  

 
Tabela 8 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus tempo no cargo 

 

 

Tempo no Cargo 
Total Sig. 

< 1 ano 1-3 anos 3-5 anos > 5 anos 

Gênero 

Masculino 
Contagem 3860 3874 2139 5366 15239 

0,000 
Contagem Esperada 4270,8 4193,9 2265,4 4508,9 15239,0 

Feminino 
Contagem 5917 5727 3047 4956 19647 

Contagem Esperada 5506,2 5407,1 2920,6 5813,1 19647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Verifica-se que o tempo no cargo apresentou diferenças significantes ao nível de 5% em 

relação ao gênero. Os resultados apontam que o homem na profissão contábil é predominante 

no cargo em períodos mais longos de tempo, ou seja, acima de 5 anos. Esse resultado é 

suportado pelo fato que a contagem esperada para o gênero foi superada pela contagem efetiva 

em profissionais da contabilidade com tempo no cargo acima de 5 anos. Por outro lado, as 

mulheres predominam para todos os demais períodos inferiores a 5 anos, no seu respectivo 

cargo. Estes resultados indicam que os homens tendem a permanecem por maior tempo no 

cargo de profissional da contabilidade, que pode ser motivado pela não interferência do cuidado 

com a família. Assim, as mulheres muitas vezes precisam abdicar por um período de tempo na 

profissão para cuidar da criação de filhos e demais afazeres familiares. 

 Estes achados são corroborados por Cooper (2001) de que as mulheres que possuem 

altos cargos são caracterizadas por terem um casamento tardio e pequeno número de filhos. 

Para Melamed (1995) as conquistas das mulheres foram obtidas principalmente pela falta de 

responsabilidades domésticas. Além disso, as ligações extensivas com a família, como 

casamento e filhos, podem diminuir o comprometimento organizacional das mulheres 

(MARSDEN; KALLEBERG; COOK, 1993). A Tabela 9 mostra o teste Qui-Quadrado do 

gênero versus unidade da federação. 

 
Tabela 9 – Teste Qui-Quadrado entre gênero versus unidade da federação 

 

 

Estado 
Total Sig. 

SC RS PR 

Gênero 

Masculino 
Contagem 4511 4157 6571 15239 

0,000 
Contagem Esperada 4654,8 4637,7 5946,5 15239,0 

Feminino 
Contagem 6145 6460 7042 19647 

Contagem Esperada 6001,2 5979,3 7666,5 19647,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que a variável Unidade da Federação apresentou diferenças significantes ao 

nível de 5% em relação ao gênero. Os resultados indicam que as mulheres predominam na 

profissão contábil em maior proporção que os homens nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul e os homens possuem maior predominância no estado do Paraná.  

 

4.3 Análise de homogeneidade 

 Posteriormente, como forma de comprovar os fatos por meio de um mapa perceptual e 

melhorar a visualização dos resultados foi elaborada a aplicação da técnica de análise de 

correspondência (HOMALS). Primeiramente o HOMALS mostra a variação total explicada por 

cada dimensão, por meio do autovalor. Assim, foi observado que as duas dimensões explicam 

respetivamente 30,40% e 16,60% da variação dos dados. A Tabela 10 apresenta as medidas de 

discriminação que informam sobre as variáveis mais importantes em cada dimensão. 
 

Tabela 10 – Medidas de discriminação 

Variáveis 
Dimensão 

1 2 

Cargo ,448 ,202 

Escolaridade ,005 ,004 

Idade ,380 ,424 

Remuneração ,689 ,447 

Gênero ,172 ,074 

Tamanho da Empresa ,323 ,033 

Tempo no Cargo ,400 ,122 

Estado ,012 ,021 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Verifica-se que na dimensão 1 as variáveis mais importantes referem-se à remuneração 

(0,689) e ao cargo da profissão contábil (0,448). Além disso, a dimensão 1 aponta para a 

alocação das variáveis cargo (0,448), remuneração (0,689), gênero (0,172), tamanho (0,323) e 

tempo no cargo (0,400). Esse resultado vai ao encontro a abordagem glass ceiling em que as 

variáveis gênero, cargo, remuneração, tamanho da empresa e tempo no cargo são fatores que 

podem determinar barreiras para que as mulheres ingressem em determinadas carreiras de maior 

prestígio e poder, e alcancem remuneração compatível com a dos homens. Na segunda 

dimensão 2 as variáveis mais importantes foram à remuneração (,0447) e idade (0,424). A 

representação gráfica das medidas de discriminação é mostrada no Gráfico 1, conforme segue.  
 

Gráfico 1 – Medidas de discriminação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 1 permite inferir que as principais variáveis que discriminam o grupo 

pesquisado são o cargo, tempo no cargo, tamanho da empresa, gênero, remuneração e idade. 

Por fim, são apresentadas as relações de correspondência entre as categorias das variáveis e o 

Gráfico 2 demonstra a distribuição de correspondência das categorias da pesquisa.   

 
Gráfico 2 – Distribuição de correspondência das categorias da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Os resultados apontam que o profissional contábil do gênero feminino está mais 

próximo das empresas de pequeno e médio porte, do menor tempo no empresa (1-3anos), da 

idade entre 26-30 anos, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do cargo de auxiliar 

contábil, com remuneração menor que R$ 2.000,00 mensais. Por outro lado, o profissional 

contábil do gênero masculino está mais próximo do maior salário (acima de R$ 8.000,00), do 

nível de Doutorado, do cargo de auditor contábil, com idade superior a 50 anos e maior tempo 

de experiência no cargo (acima de 5 anos). As evidências acima confirmam os resultados 

encontrados no teste qui-quadrado e na correlação de spearman.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É verificado que a desigualdade em relação ao gênero faz parte do cotidiano de inúmeras 

profissões e em cargos da alta hierarquia de gestão. Os resultados indicam que na profissão 

contábil os fatos não são controversos dos achados de outras áreas profissionais, existem 

diversas desigualdades de gênero que puderam ser observadas.  

  Os resultados apontam que em atividades da profissão contábil que são mais elitizadas 

como a de auditor contábil e as de comando da hierarquia profissional, como o cargo de 

contador, são exercidas na maioria das vezes por profissionais da contabilidade do gênero 

masculino. Os fatos são confirmados quando é observada a função operacional e de menor 

hierarquia como a de auxiliar contábil, em que são exercidas na maioria das vezes por 

profissionais de ambos os gêneros masculino e feminino. Conclui-se que os cargos da profissão 

contábil que são mais voltados a tomada de decisão e não operacionais são ocupados pelos 

profissionais do gênero masculino.  

  Em relação escolaridade, os resultados indicam que a diferença de maior relevância foi 

em relação ao nível de mestrado em que o gênero masculino foi predominante em relação ao 

gênero feminino. Além disso, os resultados apontam que as mulheres com idades inferiores 

predominam na profissão contábil. Por outro lado, as idades superiores são de predominância 

dos homens. 

  Conclui-se que os homens da profissão contábil possuem na maioria das vezes 

remuneração superior à das mulheres. Os resultados indicam que existe uma predominância 

para o homem assumir atividades da profissão de contabilidade em empresas de grande porte e 

as mulheres assumir tais atividades em empresas de pequeno e médio porte. O homem na 

maioria das vezes permanece por mais tempo em cargos da profissão contábil, em uma mesma 

empresa, em relação às mulheres.  

Por fim, as mulheres estão atuando na profissão contábil em maior proporção que os 

homens nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o inverso ocorrer no estado do 

Paraná em que os homens são atuantes em maior proporção. Por tanto, os dados oferecem 

informações para suportar as evidências da existência de glass ceiling na profissão contábil, 

pois os resultados demonstram mais homens no comando e eles são mais bem remunerados, já 

o gênero feminino, que está no comando, ganham menos e são a minoria, assim como, é o 

gênero feminino que preenche a maioria dos cargos inferiores nas empresas e mesmo assim são 

piores remunerados.  

Os resultados sugerem que a profissão contábil, na região sul do país, possui barreiras 

que tendem a impedir que as mulheres alcancem cargos de contabilidade de maior autoridade 

e ou poder, tais como auditoria contábil e contador. Além disso, a barreira faz com que as 

mulheres profissionais da contabilidade, mesmo exercendo funções similares à dos homens,, 

recebam remuneração inferior. Os achados confirmam a existência da abordagem glass ceiling 

na profissão de contabilidade. 

As limitações do presente estudo estão nas informações disponibilizadas pela RAIS. 

Desta forma surgem propostas de estudos futuros, como a replicação do estudo ampliando o 

número de regiões do país a serem estudadas.  
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