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RESUMO 

Ao longo das últimas décadas um número crescente de mulheres têm se formado em Ciências 

Contábeis no Brasil. No entanto, a marginalização das mulheres simplesmente evoluiu da 

segregação horizontal (rejeição das mulheres para fora da profissão) para uma segregação 

vertical, em que as mulheres encontram dificuldades de alcançar altos cargos gerenciais 

dentro das organizações (DAMBRIN; LAMBERT, 2008). No entanto, Altman e Simpson 

(2000) sugerem que essas barreiras podem ser perfuradas por mulheres “mais jovens”. Neste 

sentido, questiona-se: O fato de cada vez mais mulheres se tornarem Bacharéis em Ciências 

Contábeis conduz para o rompimento do glass ceiling? A fim de explorar esta proposição, 

uma análise comparativa entre as mulheres contabilistas “mais jovens” e “mais velhas” foi 

realizada. As informações foram coletadas, com auxílio da plataforma Google Docs, a partir 

de um questionário construído com base nas pesquisas de Gammie et al. (2007) e Ramdhony, 

Oogarah-Hanuman e Somir (2013). A amostra final resultou em 30 respondentes. Para análise 

dos dados utilizou-se estatística descritiva e o teste não-paramétrico Qui-Quadrado.  Os 

resultados indicam que a atuação da mulher contabilista está restringido em níveis 

hierárquicos mais baixos dentro das organizações. Verificou-se também que as mulheres 

“mais jovens” ainda estão enfrentando o glass ceiling em sua busca de progressão dentro do 

local de trabalho. Conclui-se que, apesar do movimento em direção a uma maior igualdade de 

direitos na sociedade em termos de responsabilidades domésticas e familiares e a maior 

possibilidade de escolha das mulheres, seu progresso profissional ainda tem sido limitado. 

 

Palavras-chave: mulheres contabilistas; glass ceiling; work life balance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente as mulheres foram excluídas dos cargos gerenciais da profissão 

contábil (KIRKHAM, 1992; ROBERTS; COUTTS, 1992) sendo atribuídas para funções de 

secretária e/ou serviços gerais (MCKEEN; RICHARDSON, 1998) por serem consideradas 

intelectualmente impróprias para exercer um papel de gestão (LEHMAN, 1992). As 

mudanças femininas que ocorreram durante o período da ditadura militar no Brasil, foram 

registradas nas produções de Chico Buarque. A canção “Mulheres de Atenas” (1976) se 
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reporta a relação de dominação que os homens gregos exercem sobre as mulheres que 

permaneceram passivas, desvalorizadas e desrespeitadas socialmente (CRISTINA; 

GABRIEL; CRUZ, 2007). Todavia, esta exclusão intelectual e moral representou um desafio 

para as mulheres participarem cada vez mais da educação e, posteriormente, até superarem 

papéis exercidos pelos homens (BROADBENT; KIRKHAM, 2008).  

Ao longo das últimas décadas um número crescente de mulheres têm se formado em 

Ciências Contábeis e vêm conquistando os espaços sociais, profissionais, culturais e políticos. 

A participação feminina na força de trabalho tem crescido (LAMEIRAS, 2013) e as pressões 

por inclusão e justiça são cada vez mais fortes. Desse modo, elas estão mudando a cultura 

corporativa, desafiando estereótipos e trabalhando em ambientes tradicionalmente dominado 

pelos homens (GAMMIE et al., 2007).  

Adicionalmente, as relações familiares vêm sofrendo mudanças, de modo que a 

estrutura familiar ancorada na presença de um chefe masculino vem perdendo força. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), a proporção de mulheres 

chefes de família saltou de 27%, em 2001, para 36%, em 2012 (LAMEIRAS, 2013). Segundo 

dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA a proporção feminina na 

população economicamente ativa - PEA no Brasil, entre 1950 e 2010, acelerou de 13,6% para 

48,9%.  

Este expressivo aumento é reflexo de uma série de alterações na sociedade, que passou 

a reconhecer não só os direitos das mulheres, mas, também, a sua capacidade intelectual 

(LAMEIRAS, 2013). No contexto do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a 

percentagem de contadores do sexo feminino aumentou de 37% para 44% no período de 

2004-2011. O aumento da representação numérica das mulheres na contabilidade é um passo 

crucial para a melhoria da progressão hierárquica dentro das organizações (FRENCH; 

MEREDITH, 1994). No entanto, a marginalização das mulheres simplesmente evoluiu da 

segregação horizontal (rejeição das mulheres para fora da profissão) para uma segregação 

vertical, em que as mulheres encontram dificuldades de alcançar altos cargos gerenciais 

dentro das organizações (DAMBRIN; LAMBERT, 2008).  

Pierce-Brown (1996) concluiu que as contabilistas, independentemente da sua 

qualificação, educação ou experiência, tendem a ocupar posições inferiores, e salários mais 

baixos que os homens. Ramdhony, Oogarah-Hanuman e Somir (2013) observaram que 

embora houve um aumento significativo no número de mulheres contabilistas, elas não têm 

alcançado altos cargos gerenciais. No entanto, Altman e Simpson (2000) sugerem que essas 

barreiras podem ser perfuradas por mulheres mais jovens.   

Portanto, apesar do fato de a contabilidade já não ser uma profissão dominada por 

homens, a discrepância de gênero em nível de gerência ainda é evidente (GAMMIE et al., 

2007). Dessa forma, esta pesquisa se propõe responder à seguinte questão: O fato de cada vez 

mais mulheres se tornarem Bacharéis em Ciências Contábeis conduz para o rompimento do 

glass ceiling? E tem como objetivo investigar os fatores que melhoram ou impedem a 

efetivação e a progressão da carreira de mulheres contabilistas. 

Este estudo justifica-se pelo fato de que cada vez mais as mulheres entram no mercado 

de trabalho e sua dificuldade em atingir os cargos gerenciais tornou-se motivo de pesquisa e 

debate (LINEHAM; WALSH, 1999). No entanto, não foram encontradas na literatura 

nacional pesquisas que abordassem especificamente este tema, o que avaliza a contribuição 

singular desta pesquisa para o entendimento do fenômeno da desigualdade de gênero no 

ambiente contábil.  

A literatura estrangeira não é tímida ao discutir a desigualdade de gêneros na profissão 

contábil. Contudo, ainda são raros os estudos no Brasil sobre essa temática, principalmente 

devido ao estágio de desenvolvimento em que se encontra a sociedade brasileira, levando-se 

em conta suas características sociais e culturais. Outra motivação para a presente pesquisa foi 
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a constatação de indícios de que algumas organizações têm reconhecido a necessidade de 

adoção de iniciativas que incentivem as mulheres a manter-se e desenvolver-se dentro dessas 

empresas (GAMMIE et al., 2007). Consequentemente, seria de se esperar que a retenção, 

desenvolvimento e progressão das mulheres no local de trabalho se torne prioridade para as 

empresas de contabilidade modernas (GAMMIE et al., 2007).  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Em 1986, Joan W. Scott publicou um artigo propondo o gênero como uma categoria 

útil para a análise histórica. Segundo as definições de Scott, gênero é considerado uma 

organização social do relacionamento entre os sexos, opondo-se a aceitar a acepção de apenas 

um dos sexos, ou de sua oposição para centrar a discussão nas relações que se estabelecem 

entre eles (CASA NOVA, 2012). A diferenciação entre gêneros é uma maneira estereotipada 

de distinguir as limitações e as capacidades entre homens e mulheres baseados em 

características sexuais e modelos (LUCA et al., 2011). 

Diversas pesquisas discutem a desigualdade de gênero na carreira da mulher 

contabilista (MAUPIN, 1993; GAMMIE; GAMMIE, 1995; WHITING; WRIGHT, 2001; 

DEVONPORT, 2007; GAMMIE et al., 2007) e estas discussões estão baseadas 

fundamentalmente em três teorias (MORRISON; VON GLINOW, 1990), a saber: centrada na 

estrutura (estrutura); centrada na pessoa (atributos) e a centrada no preconceito (atitudes). As 

dificuldades na progressão da carreira feminina parecem ser uma consequência da relação 

complexa entre essas abordagens (GAMMIE et al., 2007). Desta forma, estas teorias serão 

utilizadas para estruturar a revisão da literatura e os resultados desta pesquisa. 

A teoria centrada na estrutura assume que a causa da desigualdade de gênero são as 

políticas e práticas do sistema social, que possui uma estrutura dominada por homens 

(DEVONPORT, 2007). Embora homens e mulheres sempre tenham atuado lado a lado 

socialmente, a divisão no ambiente de trabalho ainda é predominante (WALBY, 1988).  Por 

outro lado, as mulheres muitas vezes se concentram em aspectos da sociedade menos visíveis 

e menos valorizados, enquanto os homens focam sua atenção em aspectos que são 

publicamente valorizados (RISMAN; JOHNSON-SUMERFORD, 1998).  

Tradicionalmente, as mulheres eram vistas como inferiores no ambiente de trabalho, 

independente de quão árduo era seu trabalho ou de quanto elas provavam ser capazes 

(GAMMIE et al., 2007). Entretanto, quanto mais as mulheres progrediram e se prepararam 

para atuar nos altos níveis, a segregação deveria ter se tornado menos predominante. Contudo, 

se as organizações mantiverem sua estrutura patriarcal, na qual o poder é concedido aos 

homens, talvez a habilidade das mulheres para alcançar o topo seria abreviada (HULTIN; 

SZULKIN, 1999). 

Já a teoria centrada na pessoa (atributos) sugere que existem diferenças de 

comportamento entre homens e mulheres e que isso justifica o seu tratamento diferenciado 

(GAMMIE et al., 2007). No tocante as diferenças biológicas, Bryson (1992) argumenta que os 

homens são competidores natos e agressivos, enquanto a capacidade biológica das mulheres 

de dar à luz significa que elas possuem “virtudes femininas” de paz, cuidado e cooperação. 

É fato que a composição genética dos homens facilitou sua progressão no mercado de 

trabalho e as mulheres foram consideradas menos ambiciosas e menos orientadas para a 

carreira do que os homens (SCHWARTZ, 1989; LAMSA; SINTONEN, 2001). Esse tipo de 

comportamento foi constatado por Judson (1997), em que as mulheres demonstram maior 

comprometimento em equilibrar a carreira e sua vida pessoal e que os homens estavam 

satisfeitos em colocar a carreira acima da família. 

Na teoria centrada no preconceito (atitudes) a discriminação pelo grupo dominante é a 

principal causa das desigualdades (MORRISON; VON GLINOW, 1990). Diversas pesquisas 

apontam que ainda existe preconceito na profissão contábil (CIANCANELLI et al., 1990; 
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MAUPIN, 1993; BARKER; MONKS, 1998), em termos de estereótipos ou experiências. Um 

estereótipo é uma forte representação social que impedem uma escolha ajustada à realidade, 

quando se trata de profissões (BELLODI, 2006). Acredita-se que os estereótipos contribuem 

para a falta de oportunidades no desenvolvimento de carreira para as mulheres (HYMOWITZ; 

SCHELLHARDT, 1986). 

Um desses estereótipos é a percepção de que as mulheres não voltam para a profissão 

contábil depois de ter filhos. No entanto, estudos apontam uma elevada percentagem de 

mulheres que retornaram ao trabalho depois de ter filhos (HOOKS; CHERAMY, 1994; 

ALMER; SINGLE, 2007). Há também uma percepção de que as mulheres que têm filhos não 

estão comprometidas com a organização (MAUPIN, 1993; GAMMIE; GAMMIE, 1995; 

WINDSOR; AUYEUNG, 2006) e que são menos capazes de fazer as horas extras necessárias 

para obter uma promoção (BARKER, MONKS, 1998; WINDSOR; AUYEUNG, 2006). 

Embora essa teoria seja baseada na atitude de outras pessoas para com as mulheres, há 

uma justaposição considerável entre a teoria centrada na pessoa e a teoria centrada na 

estrutura (GAMMIE et al., 2007). As diferenças de gênero parecem ser a consequência de 

uma relação complexa entre fatores que surgem de teorias interligadas. As influências da 

estrutura, atributos e atitudes se combinam para criar uma barreira (glass ceiling) para as 

mulheres progredirem em sua carreira. A influência relativa de cada uma delas pode depender 

tanto do indivíduo do sexo feminino quanto da organização que o emprega (GAMMIE et al., 

2007).  

Jackson (2001) destacou dois principais aspectos do glass ceiling, as barreiras de 

comportamento e as contextuais. As barreiras de comportamento são as atitudes dos homens 

em relação às mulheres, tais como estereótipos, preconceitos e o reconhecimento de que as 

mulheres são uma ameaça ao avanço masculino. As barreiras contextuais são a forma 

tradicional do trabalho e a falta de modelos femininos (GAMMIE et al., 2007). Há evidências 

de que a complexidade da relação entre essas barreiras conspira para criar o glass ceiling e 

garantir a sua existência, conforme apresentado na Figura 1. 
 

 

 
Figura 1 – Influências Glass Ceiling 

Fonte: Adaptado de Gammie et al. (2007). 

 

Altman e Simpson (2000) sugerem que essas barreiras podem ser perfuradas por 

mulheres mais jovens. Neste sentido, Blätten-Mink, Kramer e Misschau (2000) relatam que as 

mulheres "mais jovens" têm atitudes e expectativas diferentes das "mais velhas", e que as 

mudanças na educação e na cultura da sociedade têm facilitado a compatibilidade dos 
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compromissos de trabalho com os familiares. As mudanças que ocorreram estão dentro do 

ambiente familiar tradicional, educacional e o impacto resultante sobre a mobilidade, com 

uma ênfase reduzida no casamento e paternidade, e as responsabilidades parentais partilhadas 

têm o potencial de diminuir as barreiras atitudinais e contextuais (GAMMIE et al., 2007). 

Ao longo da última década, a crescente conscientização sobre o glass ceiling 

incentivou a criação de políticas específicas para ajudar as mulheres na tentativa de romper 

essa barreira. O equilíbrio entre vida profissional inclui questões sobre flexibilidade de 

horários de trabalho, licença maternidade ou paternidade e interrupções de carreira 

programadas. A implementação de tais iniciativas consiste no primeiro passo para o 

desenvolvimento de programas para recrutar, reter e desenvolver a carreira da mulher 

contabilista (GAMMIE et al., 2007). 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O principal objetivo deste estudo é investigar os fatores que melhoram ou impedem a 

efetivação e a progressão da carreira de mulheres contabilistas. A inspiração inicial para esta 

pesquisa foi o estudo de Gammie et al. em 2007, intitulado “Women of ICAS Reaching the 

Top: The Demise of the Glass Ceiling”, que trazia como objetivo avaliar em que medida o 

glass ceiling continua a ser um fenômeno do século 21 para as mulheres contabilistas 

escocesas empregadas em empresas de contabilidade. 

Esta pesquisa empírica tem natureza descritiva, pois tem como objetivo de responder a 

uma questão de pesquisa, bem como apontar detalhes de uma determinada situação e tem 

caráter predominantemente quantitativo (COOPER; SCHINDLER, 2003). A abordagem 

quantitativa caracterizou-se pelo uso de estatística descritiva e teste não-paramétrico.  

Para atingir o objetivo da pesquisa, será utilizada a hipótese sustentada por Gammie et 

al. (2007) e Altman e Simpson (2000).  

- H1: Existe diferença na progressão da carreira entre as mulheres contabilistas “mais 

jovens” e as “mais velhas”. 

Pressupõe-se inicialmente, que as mudanças na oferta educativa e na estrutura 

tradicional familiar tiveram um impacto especial sobre as mulheres “mais jovens” (GAMMIE 

et al., 2007). Para a hipótese (H1) foi formulada a respectiva hipótese nula (H0). 

O questionário utilizado foi adaptado da pesquisa de Gammie et al. (2007) e 

Ramdhony, Oogarah-Hanuman e Somir (2013), e foi traduzido por uma especialista. O pré-

teste foi realizado com uma mulher contabilista formada há 18 anos, com vistas à 

implementação de eventuais adequações que viessem a contribuir para uma maior 

compreensão e agilidade no preenchimento.  

Dessa forma, o questionário foi estruturado em seis seções: a) seção A: contém 

questões relacionadas ao perfil das entrevistadas (18 itens). b) seção B: inclui questões sobre a 

cultura social que estas mulheres estão inseridas (7 questões objetivas e 1 questão em escala 

tipo likert). c) seção C: contém questões sobre a cultura organizacional das empresas (6 

perguntas em escala tipo likert). d) seção D: visa verificar os fatores que atraem as mulheres 

para a profissão contábil (1 questão em escala tipo likert) e) seção E: visa identificar porque 

as mulheres deixam de trabalhar em escritórios de contabilidade (1 questão em escala tipo 

likert). f) seção F: busca entender as razões para as mulheres criarem seu próprio negócio (1 

questão em escala tipo likert). 

A população pesquisada é composta por uma amostra retirada de mulheres formadas 

em Ciências Contábeis nos últimos 7 anos de uma instituição pública estadual de nível 

superior – IES, escolhida pela conveniência das pesquisadoras. Este grupo de mulheres foi 

selecionado em função do tempo de sua formação acadêmica e que potencialmente pudessem 

já ter tido filhos, possibilitando condições para analisar a progressão na sua vida profissional. 

A relação das mulheres formadas em contabilidade foi fornecida pela IES. As mulheres 
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representam 56,5% do total dos alunos formandos entre 2005 a 2012. Foram excluídas da 

amostra as mulheres que não possuíam informações para contato.  Os convites para participar 

da pesquisa foram enviados por correio eletrônico para os endereços das participantes e redes 

sociais, utilizando o Google Docs como plataforma. A taxa de resposta foi de 8%, o que 

forneceu 30 respostas utilizáveis a partir de uma população de 383 mulheres com informações 

de contato.  

Embora o questionário foi distribuído com base no ano de graduação (2005-2012), a 

análise foi realizada com base na idade, conforme realizado por Gammie et al. (2007). As 

mulheres foram classificados em "mais jovens" com idade menor ou igual a 29 anos, e "mais 

velhas" com trinta anos ou mais, no momento da coleta de dados. As categorias foram 

selecionados com base na lógica fornecida por Altman e Simpson (2000) e Gammie et al. 

(2007).  

A escolha de dividir as mulheres desta forma justifica-se pelo fato da literatura sugerir 

que as mulheres "mais jovens" podem perfurar com sucesso o glass ceiling, devido às 

diferenças de atitude de suas colegas mais velhas (ALTMAN; SIMPSON, 2000). A 

distribuição das respostas está categorizada por idade, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1- Distribuição da amostra classificadas por idade 

 Idade Número de respondentes 

Mais jovens 21-24 2 

25-29 11 

 30-34 9 

Mais velhas 35-39 6 

40 ou mais 2 

Total 30 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para o procedimento de análise dos dados, primeiramente se fez uso da estatística 

descritiva com o intuito de expor as características das mulheres contabilistas que compõem a 

amostra. Posteriormente, com o objetivo de estabelecer as diferenças na progressão e 

percepções entre as mulheres "mais jovens" e "mais velhas" foram realizadas por meio do 

teste não-paramétrico de Pearson Chi-Square (Qui- Quadrado), sendo utilizado nesse 

procedimento o software Statistical Package for the Social Science (SPSS), conforme 

realizado por Gammie et al. (2007). O teste Qui-quadrado é uma medida padrão para 

examinar as diferenças estatísticas entre os dois grupos (GAMMIE et al, 2007). Cálculos e 

testes estatísticos foram desenvolvidos com o auxílio do software, adotando-se o nível de 

significância 5% (α = 0,05). 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos com a pesquisa estão apresentados a partir da discussão de cinco 

tópicos que compreendem: Questões demográficas, cultura social, cultura organizacional das 

empresas, porque as mulheres deixam de trabalhar em escritórios de contabilidade e 

finalmente as razões para elas criarem seu próprio negócio. Os aspectos demográficos trazem 

para a discussão fatores que afetam diretamente as mulheres dentro da profissão contábil, tais 

como o estado civil, a maternidade e o status do trabalho atual. Em seguida, o impacto da 

cultura da sociedade sobre as mulheres contabilistas avalia a mudança da cultural em relação 

ao ambiente familiar, tais como a partilha das responsabilidades domésticas e familiares, 

licença maternidade e a interrupção na carreira. Posteriormente, verifica-se na cultura social 

questões centradas na pessoa, tais como percepções, estereótipos e relacionamentos. Com 

relação a contribuição da cultura organizacional para o debate do glass ceiling, considera-se o 

ambiente de trabalho e as questões de work life balance. Dessa forma, será explorado também 
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por que as mulheres deixam empresas de contabilidade, segundo a percepção das pesquisadas. 

E, as razões para criarem seu próprio negócio. Essas percepções foram analisadas, 

considerando três categorias de mulheres: as que são empregadas em empresas de 

contabilidade, aquelas que trabalham fora do escritório contábil e as que trabalham por conta 

própria. 

 

4.1 As questões demográficas  

O estado civil da amostra das mulheres contabilistas que se qualificaram entre 2005 e 

2012, estão classificadas em termos totais e idade, conforme Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Estado civil da amostra 

Status Total % “mais velhas” % “mais jovens” % Chi-Square 

Solteira  11 36,7 6 35,3 5 38,5  

0,794 Casada 18 60 10 58,8 8 61,5 

Separada/Divorciada  1 3,3 1 5,9 0 0 

Total 30 100 17 100 13 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O estado civil das pesquisadas apresentou diferenças entre solteiras (36,7%) e casadas 

(60%). No entanto, em termos comparativos por idade não houve diferenças significativas 

entre as mulheres “mais velhas” e as “mais jovens”. Constatou-se que o p Value (Asymp. Sig.) 

é superior a 0,05; o que indica que não há diferenças significativas relacionadas ao estado 

civil das mulheres “mais velhas” e “mais jovens”. 

Nota-se que, a maioria das mulheres pesquisadas são casadas. Ao longo das últimas 

décadas, a participação feminina na força de trabalho tem crescido. Este expressivo aumento é 

reflexo de uma série de alterações na sociedade, que passou a reconhecer a  capacidade 

intelectual das mulheres (LAMEIRAS, 2013).  Neste sentido, o status do trabalho das 

respondentes do questionário, tanto em termos totais e categorizados por idade, são 

apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Status do trabalho 

Status Total % “mais velhas” % “mais jovens” % Chi-Square 

Empregada em um 

escritório de contabilidade 

11 36,7 5 29,4 6 46,2  

 

4,64 Empregada fora de um 

escritório de contabilidade 

14 46,7 7 41,2 7 53,8 

Empresa própria 5 16,7 5 29,4 0 0 

Total 30 100 17 100 13 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observou-se que existem diferenças relacionados à proporção de mulheres 

empregadas tanto em  uma empresa de contabilidade (29,4% de mulheres “mais velhas” e 

46,2% para as “mais jovens”) ou empregadas fora de uma empresa contábil (46,7% das "mais 

velhas" e 53,8% para as “mais jovens”). No entanto, parece que as diferenças são evidentes 

nos percentuais de proprietárias do próprio negócio, em que existe um percentual maior de 

mulheres "mais velhas" (16,7%, em comparação com 0%). Verifica-se que o p Value (Asymp. 

Sig.) é superior a 0,05; o que indica que não há diferenças significativas estatisticamente do 

status do trabalho entre as mulheres “mais velhas” e “mais jovens”. 

Diversas pesquisas apontam que ainda existe preconceito na profissão contábil com 

mulheres que tem filhos (CIANCANELLI et al., 1990; MAUPIN, 1993; BARKER; MONKS, 

1998). Dessa forma, foi realizada uma análise da maternidade das pesquisadas categorizada 

por situação de emprego, conforme a Tabela 4: 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

8 
 

 

 
Tabela 4 – A maternidade 

Status Total Tem filhos % Não filhos % 

Empregada em um 

escritório de contabilidade 

12 3 25 9 75 

Empregada fora de um 

escritório de contabilidade 

15 10 66,67 5 33,33 

Empresa própria 3 2 66,67 1 33,33 

Total 30 15 50 15 50 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Não obstante, 50% da amostra não tem filhos, a Tabela 4 revela que a percentagem 

mais elevada de mulheres sem filhos foram as empregadas em um escritório de contabilidade 

(75%). Em contrapartida, os maiores percentuais de mulheres com filhos trabalham fora de 

um escritório contábil ou por conta própria, isto pode indicar uma escolha de vida profissional 

para acomodar o contexto com os filhos.  

As influências da estrutura, atributos e atitudes se combinam para criar uma barreira 

na progressão da carreiras das mulheres contadoras. No entanto, Altman e Simpson (2000) 

sugerem que essas barreiras podem ser perfuradas por mulheres “mais jovens”. A posição das 

mulheres contabilistas categorizados pela idade, é apresentado na Tabela 5:  

 
Tabela 5 - Posição das entrevistadas dentro da empresa  

Posição Total “mais velhas” % “mais jovens” % Chi-Square 

Cargo de direção  3,3 0 0 1 100  

 

 

7,805 

Área fiscal 13,3 1 25 3 75 

Área Contábil 46,7 7 50 7 50 

Área de Recursos humanos 6,7 2 100 0 0 

Finanças Corporativas 10 3 100 0 0 

Sócia/Autônoma 16,7 5 100 0 0 

Docência  3,3 1 100 0 0 

Total 100 17 - 13 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Existem evidências a partir da amostra que apenas 20% das mulheres já atingiram 

cargos gerenciais ou são donas do próprio negócio. Mais da metade das mulheres trabalham 

na área contábil ou fiscal. No entanto, quando esta amostra é desconstruída em subconjuntos 

relacionados a idade, uma série de resultados interessantes surgem. A totalidade de mulheres 

que ocupam cargos gerenciais são “mais jovens”, o que corrobora com Altman e Simpson 

(2000). No entanto, o baixo número de mulheres “mais jovens" que alcançaram cargos 

gerenciais, sugere que elas ainda não têm cumprido o seu potencial de alcançar cargos de 

níveis gerenciais (GAMMIE et al., 2007). Isso corrobora com os achados de Altoé (2014), 

que pesquisou os fatores explicativos do work life balance para contadores paranaenses. 

Segundo as autoras, os cargos de atuação das mulheres contabilistas no Paraná são de auxiliar 

contábil, assistente contábil e analista contábil. Deste modo, constata-se que a atuação da 

mulher contabilista está localizada em níveis hierárquicos mais baixos dentro das 

organizações. Constatou-se que o p Value (Asymp. Sig.) é superior a 0,05; o que indica que 

não há diferenças significativas de percepção entre as respostas das mulheres “mais velhas” e 

“mais jovens”. 
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4.2 Cultura social 

Neste item, consideram-se o tipo de auxílio externo utilizado pelas respondentes 

durante o período da infância de seus filhos, classificados de acordo com a idade dos filhos,  

conforme apresentado na Tabela 6: 

 
Tabela 6 – Os cuidados infantis 

Idade dos 

filhos 

Idade dos 

respondentes 

Babá em 

tempo 

parcial 

Babá em 

tempo 

integral 

Auxílio 

da 

família 

Crech

e 

Escolas 

infantis  

Trabalho 

em tempo 

parcial 

Interrupção 

na carreira 

Fase infantil “mais velhas” 

“mais jovens” 

11,8 

7,7 

11,8 

0 

17,6 

23,1 

23,5 

15,4 

5,9 

15,4 

11,8 

38,5 

17,6 

0 

Maternal “mais velhas” 

“mais jovens” 

5,9 

7,7 

11,8 

0 

23,5 

23,1 

17,6 

15,4 

17,6 

23,1 

17,6 

30,8 

5,9 

6 

Ensino 

Fundamental I 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

5,9 

7,7 

0 

0 

17,6 

7,7 

0 

15,4 

58,8 

38,5 

17,6 

30,8 

0 

0 

Ensino 

Fundamental 

II 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

0 

7,7 

0 

0 

23,5 

7,7 

0 

15,4 

52,9 

30,8 

23,5 

38,5 

0 

0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O auxílio para os cuidados infantis que mais foram utilizados pelas mulheres “mais 

velhas” na fase infantil é a creche (23,5%), seguido da interrupção da carreira, com 17,6%. 

Em contrapartida, as mulheres "mais jovens", utilizaram o trabalho em tempo parcial 

(38,5%), e o auxílio da família (23,1%) nesta fase. Já no maternal, 23,5% das mulheres 

“mais velhas” contaram com o apoio da família. No entanto, a resposta das mulheres "mais 

jovens", como na fase infantil, foi novamente trabalho em tempo parcial (30,8%). Na fase 

principal da educação, Ensino fundamental I e II, as contabilistas utilizaram as escolas 

infantis e o trabalho em tempo parcial, independente da idade das mulheres. Gammie et al. 

(2007) relata que as mulheres “mais jovens” são mais propensas a procurar ajuda externa 

para atender aos cuidados com os filhos, constata-se que na fase infantil, 17,6% das 

mulheres “mais velhas” interrompem sua carreira em comparação as “mais jovens”, que não 

param de trabalhar neste período. Nas outras fases do desenvolvimento infantil não foram 

encontradas indícios desta diferença.  

Blätten-Mink, Kramer e Misschau (2000) argumentam que as mulheres "mais jovens" 

têm atitudes e expectativas diferentes das "mais velhas", e que as mudanças na educação e na 

cultura da sociedade têm facilitado a compatibilidade dos compromissos de trabalho com os 

familiares. Dessa forma, as percepções das contabilistas em relação às questões de 

responsabilidade familiar, estão descritas na Tabela 7: 
Tabela 7 - Percepção das mulheres contabilistas sobre sua responsabilidade familiar 

Afirmações Idade Concordo  Discordo 

 (em algum grau) 

Total Chi-

Square 

As mulheres não progridem na carreira igual 

aos homens, pois escolhem priorizar as suas 

vidas pessoal e familiar 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

52,9 

53,8 

47,1 

46,2 

100 

100 

0,002 

É difícil conciliar uma carreira com as 

responsabilidades familiares 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

70,6 

53,8 

29,4 

46,2 

100 

100 

0,889 

Se houver uma crise familiar, a mulher deve 

se afastar do trabalho 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

29,4 

15,4 

70,6 

84,6 

100 

100 

0,810 

Eu coloco minha família a frente dos 

compromissos profissionais 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

88,2 

38,5 

11,8 

61,5 

100 

100 

8,213 

O lugar da mulher é no lar “mais velhas” 

“mais jovens” 

5,9 

7,7 

94,1 

92,3 

100 

100 

0,039 

É necessário sacrificar tempo com a família 

pelos compromissos profissionais para 

assegurar o cumprimento de prazos 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

58,8 

46,2 

41,2 

53,8 

100 

100 

0,475 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Destaca-se que, a maioria das mulheres discordam da afirmativa de que o lugar da 

mulher é dentro de casa. Entretanto, a maioria das mulheres “mais velhas”, concordaram que 

elas iriam colocar sua família antes de seus compromissos de trabalho, em contrapartida mais 

da metade das “mais jovens” discordam desta afirmativa. Neste item, o p Value (Asymp. Sig.) 

é de 0,04, isto sugere que existem diferenças significativas de percepção entre as “mais 

velhas” e as “mais jovens”. Verificou-se também que não existem provas de que as mulheres 

“mais velhas” estavam dispostas a se dedicar exclusivamente para a família, pois, a maioria 

das respondentes relatou que era necessário sacrificar o tempo com a família para garantir o 

cumprimento dos compromissos profissionais (64,7%). Isso se deve pela dificuldade dessas 

mulheres em conciliar sua carreira com as responsabilidades familiares (70,6% das mulheres 

“mais velhas” e 53,8% das “mais jovens” concordaram com esta afirmativa). De acordo com 

Gammie et al. (2007), as mulheres devem desafiar seus patrões a fornecer um ambiente de 

trabalho propício para um work life balance, sem serem coagidas a priorizar o trabalho sobre 

a família.  

No entanto, essa aparente aceitação por mulheres que colocam sua família a frente dos 

compromissos profissionais, não permanece em tempos de crise (com rejeição de 70,6% das 

“mais velhas” e 84,6% para as “mais jovens”). Isto sujere que quando existe uma crise 

conjugal, há relutância das mulheres em assumirem o papel de chefes de família. Ressalta-se 

que um dos principais aspectos que contribui para a falta de oportunidades profissionais das 

contabilistas é o estereótipo de que as mulheres que têm filhos não estão comprometidas com 

a organização (MAUPIN, 1993; HOOKS; GAMMIE; GAMMIE, 1995; WINDSOR; 

AUYEUNG, 2006) e são menos capazes de fazer as horas extras necessárias para obter uma 

promoção (BARKER, MONKS, 1998; WINDSOR; AUYEUNG, 2006). Neste sentido, 

verificou-se qual a percepção das respondentes a respeito do requisito de trabalhar por longas 

horas, conforme Tabela 8: 

 
Tabela 8 - Requisitos para trabalhar por longas horas 

 

Descrição 

Idade Concordo  Discordo  

(em algum grau) 

Total Chi- 

Square 

Para ser bem sucedida você precisa 

trabalhar por longas horas 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

29,4 

38,4 

70,6 

61,5 

100 

100 

0,271 

A profissão de contador privilegia uma 

cultura machista 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

41,2 

30,8 

58,8 

69,2 

100 

100 

0,344 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota-se que a maioria das mulheres pesquisadas discordaram com a proposição que 

para ter sucesso se faz necessário trabalhar por longas horas. Embora, a maioria (69,2%) das 

mulheres "mais jovens" discordaram com o sentimento de que profissão de contador 

privilegia uma cultura machista, pouco menos da metade das mulheres “mais velhas” 

concordam (41,2%). Verifica-se que as empresas de contabilidade têm algum caminho a 

percorrer na mudança da cultura organizacional em relação as mulheres. Constatou-se que o p 

Value (Asymp. Sig.) em todos os casos é superior a 0,05; o que indica que não há diferenças 

significativas de percepção entre as respostas das mulheres “mais velhas” e “mais jovens”. Da 

mesma forma, houve rejeição pelas pesquisadas à sugestão de que é impossível progredir na 

carreira contábil trabalhando em tempo parcial, como evidenciado na Tabela 9: 
 

Tabela 9 - Percepções do impacto por trabalhar em tempo parcial 

Descrição Idade Concordo  Discordo  

(em algum grau) 

Total Chi- 

Square 

É impossível progredir na carreira 

contábil trabalhando em tempo parcial 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

29,4 

38,5 

70,6 

61,5 

100 

100 

0,271 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Constatou-se que a maioria das mulheres "mais velhas" (70,6%) discordam com o 

sentimento de que é impossível progredir na carreira contábil trabalhando em tempo parcial,  

e  com uma percentagem ligeiramente menor, as mulheres “mais jovens” também 

discorcordam (61,5%) desta afirmativa. Isto sugere que as mulheres estão em busca de 

políticas específicas para ajudar o equilíbrio entre vida profissional e familiar, tais como: 

flexibilidade de horários de trabalho e interrupções de carreira programadas. Verifica-se que o 

p Value (Asymp. Sig.) é superior a 0,05; o que indica que não há diferenças significativas de 

percepção entre as respostas das mulheres “mais velhas” e “mais jovens”. 

 

4.3 Cultura organizacional 

Diversas pesquisas sugerem que muitas organizações estavam introduzindo políticas 

de work life balance para criar flexibilidade no local de trabalho (BARKER; MONKS, 1998; 

GAMMIE et al., 2007). Por isso, a disponibilidade de métodos de trabalho flexíveis na 

profissão da mulher contabilista foi considerada, conforme mostra a Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Percepção e experiências sobre as práticas de trabalho flexíveis 

 

Esquema trabalho  

flexível 

Participo Não 

disponível 

Gostaria de 

participar, mas isso 

pode impedir meu 

progresso 

Disponível 

e posso 

optar se 

necessário 

Não estou  

interessado 

Total 

Horários flexíveis 20,00 70,00 0,00 10,00 0,00 100 

Trabalho em tempo parcial 30,00 50,00 0,00 6,67 13,33 100 

Compensação de horas para 

folgar em feriados longos 

40,00 13,33 3,33 36,67 6,67 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto a forma de trabalho flexível mais popular na profissão contábil é a 

compensação de horas para folgar em feriados longos, com 40% de participação, seguido do 

trabalho em tempo parcial, com 30%. No entanto, mais da metade das mulheres afirmaram 

que, embora os horários flexíveis e o trabalho em tempo parcial não estarem disponíveis para 

elas, existe o interesse neste tipo de esquema de trabalho. Verifica-se que, são pequenas as 

percentagens de mulheres que não estão interessados em tais regimes de trabalho. Altoé 

(2014) ressalta que no caso do gênero feminino o acúmulo de tarefas prevalecem, pois a 

maioria das mulheres contabilistas paranaenses são mães, esposas, trabalham fora e ainda 

realizam atividades domésticas. Deste modo, as empresas devem considerar estas práticas de 

work life balance. O status atual das entrevistadas, categorizados pela idade, incidência de 

filhos e regimes de trabalho, são apresentados na Tabela 11. 

 
Tabela 11 – Status do trabalho categorizados por idade, regime de trabalho e maternidade 

 

Status 

 

Total 

Idade Regime de Trabalho Maternidade 

“mais 

velhas” 

“mais 

jovens” 

Tempo 

parcial 

Tempo 

integral 

Horário 

Flexível 

Tem  

filhos 

Sem 

filhos 

Empregada em escritório de contabilidade 12 6 6 0 11 1 3 9 

Empregada fora de um escritório contábil 15 8 7 2 11 2 10 5 

Empresa própria 3 3 0 0 2 1 2 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diversas pesquisas sugerem que existem redes de trabalho (networking) masculinas 

nos escritórios de contabilidade, o que poderia resultar em uma falta de oportunidade e um 

sentimento de isolamento pelas mulheres (GAMMIE; GAMMIE; 1995; ALTMAN, 
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SIMPSON, 2000; GAMMIE et al. 2007). As experiências dos contabilistas mulheres 

pesquisadas em relação ao networking são apresentadas na Tabela 12. 

 
Tabela 12 - Percepções e experiências sobre networking 

 

 

Descrição 

Idade Concordo  Discordo  

(em algum grau) 

Total Chi- 

Square 

Eu me sinto excluída da rede social dentro da 

empresa 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

11,8 

7,7 

88,2 

92,3 

100 

100 

0,136 

Há redes informais masculinas de relações de 

trabalho operando dentro do meu escritório 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

17,6 

0 

82,4 

100 

100 

100 

2,549 

Há redes informais femininas de relações de 

trabalho operando dentro do meu escritório 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

11,8 

7,7 

88,2 

92,3 

100 

100 

0,136 

Não tenho tempo para participar destas 

atividades devido as tarefas domésticas 

“mais velhas” 

“mais jovens” 

17,6 

7,7 

82,4 

92,3 

100 

100 

0,632 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por sua vez, a maioria das mulheres discordaram da afirmação que se sentiam 

excluídas das redes sociais dentro de seu ambiente de trabalho. Embora, uma maior 

percentagem de mulheres discordaram que havia redes masculinas informais que operam 

dentro de seus escritórios (44% de mulheres "mais velhas" e 48% das mulheres "mais jovens" 

concordou com este), em oposição a redes de mulheres, cerca de um terço das mulheres 

reconheceram que existem redes femininas (34% dos "mais velhos" e 30% das mulheres 

"mais jovens"). A teoria centrada na pessoa sugere que existem diferenças de comportamento 

entre homens e mulheres. Bryson (1992) relata que os homens são competidores natos e 

agressivos, enquanto a mulheres são mais sentimentais e suscetíveis de serem influênciadas 

pela existencia ou não de redes sociais dentro de seu ambiente de trabalho. Constatou-se que o 

p Value (Asymp. Sig.) em todos os casos é superior a 0,05; o que indica que não há diferenças 

significativas de percepção e experiências entre as pesquisadas “mais velhas” e “mais jovens”. 

 

4.4 Porque as mulheres deixam de trabalhar em escritórios de contabilidade 

Estudos realizados em escritórios de contabilidade revelam a existência de um 

complexo processo de socialização interna, que molda a identidade dos profissionais que 

trabalham nestes ambientes. Esse processo têm agido como um mecanismo a fim de excluir as 

mulheres, impedindo o seu progresso e facilitando a sua saída (GAMMIE; WHITING, 2013). 

Neste trabalho procuramos analisar os fatores que influênciam as mulheres pesquisadas para 

deixar de trabalhar em empresas de contabilidade e seguir uma carreira fora deste ambiente, 

conforme a Tabela 13.   

 
Tabela 13 - Razões para deixar de trabalhar em escritórios de contabilidade 

 Menos  

influente 

   Mais  

influente 

Total Média 

Razões para sair 1 2 3 4 5   

Um trabalho mais interessante 10,00 13,33 13,33 36,67 26,67 100 3,57 

Melhor ambiente de trabalho 10,00 10,00 16,67 33,33 30,00 100 3,63 

Progressão da carreira 

profissional 

13,33 10,00 6,67 30,00 40,00 100 3,73 

Melhor remuneração 6,67 0,00 0,00 33,33 60,00 100 4,39 

Mais flexibilidade 20,00 13,33 13,33 10,00 43,33 100 3,43 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diante disso, a razão mais influente para as mulheres saírem da prática da profissão 

contábil é a melhor remuneração (média 4,39), seguido por oportunidades de progredir na 

carreira (média 3,73). A razão menos influente foi a flexibilidade (média 3,43). Estes 
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resultados devem causar alguma preocupação para as empresas de contabilidade, pois o 

motivo da saída destas profissionais parece ser conseqüência da falta de valorização e melhor 

remuneração dessas organizações.  

 

4.5 Porque as mulheres criam seu próprio negócio 

Neste item, foi solicitado para as mulheres classificarem, em ordem de influência, as 

razões para a criação de seu próprio negócio. Os resultados estão contidos na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Razões para a criação de negócio próprio 

Posição Menos  

influente 

   Mais  

Influente 

Total Média 

Razões para criar próprio negócio  1 2 3 4 5   

Mais flexibilidade 3,33 6,67 10,00 13,33 16,67 100 1,83 

Melhor ambiente de trabalho 3,33 0,00 3,33 26,67 66,67 100 4,53 

Um trabalho mais interessante 3,33 0,00 10,00 33,33 53,33 100 4,33 

Melhor remuneração 3,33 3,33 20,00 26,67 46,67 100 4,10 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A Tabela 14 demonstra que a razão para a criação de seu próprio negócio foi a 

obtenção de um melhor ambiente de trabalho (média 4,53), citando este como o fator mais 

influente na decisão. Em contrapartida, a razão mais influente para as mulheres procurarem 

emprego fora das empresas de contabilidade foi para buscar uma melhor remuneração, sendo 

a terceira razão mais influente para criar seu próprio negócio.  

 

4.6 Análise da hipótese da pesquisa 

Tomando-se por base a progressão, percepções e experiências das mulheres 

contabilistas pesquisadas frente as questões apresentados a partir da discussão dos tópicos: 

Questões demográficas, cultura social, cultura organizacional das empresas, porque as 

mulheres deixam de trabalhar em escritórios de contabilidade e finalmente as razões para elas 

criarem seu próprio negócio, passa-se à análise da hipóteses da pesquisa: 

H1: Existe diferença na progressão da carreira entre as mulheres contabilistas “mais 

jovens” e as “mais velhas”. 

Levando-se em conta as respostas das mulheres contabilistas pesquisadas o p Value 

(Asymp. Sig.) em geral não apresentou resultado significativo, demonstrando não ser possível 

apresentar diferença estatisticamente significativa de percepção entre as mulheres “mais 

velhas” e “mais jovens”, conforme mostra a Tabela 15.  
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Tabela 15 - Teste Person Chi-Square 

SEÇÕES Chi-Square p Value 

Questões demográficas 

Estado civil 0,794 0,672 

Status do trabalho 4,64 0,098 

Posição dentro da empresa 7,805 0,253 

Cultura social 

As mulheres não progridem na carreira igual aos homens 0,002 0,961 

É difícil conciliar uma carreira com as responsabilidades familiares 0,889 0,346 

Se houver uma crise familiar, a mulher deve se afastar do trabalho 0,810 0,368 

Eu coloco minha família a frente dos compromissos profissionais 8,213 0,004 

O lugar da mulher é no lar 0,039 0,844 

É necessário sacrificar tempo com a família pelos compromissos 

profissionais  

0,475 0,491 

Para ser bem sucedida você precisa trabalhar por longas horas 0,271 0,602 

A profissão de contador privilegia uma cultura machista 0,344 0,558 

É impossível progredir na carreira contábil trabalhando em tempo parcial 0,271 0,602 

Cultura organizacional 

Eu me sinto excluída da rede social dentro da empresa 0,136 0,713 

Há redes informais masculinas de relações de trabalho  2,549 0,110 

Há redes informais femininas de relações de trabalho  0,136 0,713 

Não tenho tempo para participar destas atividades devido as tarefas 

domésticas 

0,632 0,427 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Da análise da tabela 15, podemos afirmar que a hipótese H1 é rejeitada para o nível de 

significância estipulado (5%) e que hipótese H0 é aceita. Assim, podemos afirmar que, de 

acordo com as contabilistas pesquisadas: 

- Não existe diferença na progressão da carreira entre as mulheres contabilistas “mais 

jovens” e as “mais velhas”. 

Os resultados indicaram que as mulheres “mais jovens” ainda estão enfrentando o 

glass ceiling em sua busca de progressão dentro do local de trabalho. Apesar do movimento 

em direção a uma maior igualdade de direitos na sociedade em termos de responsabilidades 

domésticas e familiares e a maior possibilidade de escolha das mulheres, seu progresso 

profissional ainda tem sido limitado.  

Os achados da pesquisa corroboram com Gammie et al. (2007), que relatam que o 

glass ceiling ainda pode estar presente para as mulheres contabilistas “mais jovens”. No 

entanto, há pesquisas que identificam que o glass ceiling está ficando menos visível, 

especialmente em algumas áreas "especializadas" como auditoria (WHITING; WRIGHT, 

2001). No entanto, os autores acreditam que o glass ceiling ainda não é coisa do passado, e 

várias questões ainda precisam ser abordadas em relação à progressão das mulheres na 

profissão contábil. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo objetivou investigar os fatores que melhoram ou impedem a efetivação e a 

progressão da carreira de mulheres contabilistas. A presente pesquisa partiu do pressuposto de 

que as mudanças na oferta educativa e na estrutura tradicional familiar tiveram um impacto 

especial sobre as mulheres “mais jovens” (GAMMIE et al., 2007). Frente ao objeto e 

propósito de estudo, o questionário foi distribuído para as mulheres contabilistas formadas 

entre 2005 e 2012 de uma IES e a análise dos dados foi realizada com base na idade, 

conforme realizado por Gammie et al. (2007). 

A literatura destaca que as mudanças sociais e organizacionais podem contribuir para 

o rompimento do glass ceiling (GAMMIE et al., 2007; ALTMAN; SIMPSON, 2000). Os 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

15 
 

resultados deste estudo, portanto, foram discutidos, em termos das mudanças na cultura 

social, seguido por uma reflexão sobre o impacto de eventuais mudanças na cultura 

organizacional, para o progresso das mulheres. As questões demográficas também são 

consideradas nesta discussão.  

A divisão da amostra deste estudo em mulheres "mais velhas" (com pelo menos 30) e 

mulheres "mais jovens" (com idade até 29) revelou uma discrepância acentuada na 

percentagem de mulheres que trabalham em cargos gerenciais ou são proprietárias do próprio 

negócio, apenas 13,33% das mulheres já atingiram cargos gerenciais ou são donas do próprio 

negócio. Cerca de metade das mulheres trabalham na área contábil. A totalidade de mulheres 

que ocupam cargos gerenciais são “mais jovens”, o que corrobora com Altman e Simpson 

(2000). No entanto, devido ao baixo número de mulheres jovens que alcançaram cargos 

gerenciais, sugere que elas ainda não ter cumprido o seu potencial de alcançar cargos de níveis 

gerenciais (GAMMIE et al., 2007).  

Assim, as mulheres mais jovens não estavam rompendo o teto de vidro e chegar ao 

topo da maneira sugerida por pesquisadores no início e meados da década de 1990 

(ALTMAN; SIMPSON, 2000). A evidência deste estudo replica a tendência de que as 

mulheres estão se casando e tendo filhos mais tarde na vida.  Há também evidências de 

mudanças culturais dentro da sociedade. Por exemplo, havia uma percepção de que era cada 

vez mais aceitável para as mulheres voltar ao trabalho após a maternidade, mesmo que em 

tempo parcial, e utilizar creche ou escolas infantis. Há também indícios de mudança da 

sociedade em relação a responsabilidades familiares, em que as mulheres parecem esperar 

mais igualdade em tempos de crise familiar a partir de seus cônjuges.  

Outro ponto de reflexão foi o de que a maioria das mulheres que trabalham em 

escritórios de contabilidade estão sobre o regime de trabalho integral, ou seja, trabalharam 

mais de 40 horas por semana. Assim, apesar dos potenciais benefícios que podem advir para 

as empresas que tentaram fornecer um work life balance aceitável para as suas funcionárias, 

em geral, mantiveram sua cultura “machista” em relação ao regime de trabalho. Isso parece 

ser universal em todas as empresas disponibilizar apenas formas tradicionais de trabalho 

flexível, tais como, compensação de horas para folgar em feriados longos, com 40% de 

participação, seguido do trabalho em tempo parcial, com 30%.  

Ao longo da última década, a crescente conscientização sobre o glass ceiling 

incentivou a criação de políticas específicas para ajudar as mulheres na tentativa de romper 

essa barreira (GAMMIE et al., 2007). Dessa forma, as empresas de contabilidade necessitam 

reter, desenvolver e promover as mulheres contabilistas dentro de sua organização. No 

entanto, apenas 35,3% mulheres "mais velhas" e 46,2% das "mais jovens" trabalham dentro 

de empresas de contabilidade e isso sugere que algum atrito pode ter ocorrido. Mais da 

metade das respondentes do questionário trabalham fora dos escritórios e cerca de 10% 

trabalham por conta própria. A razão mais influente para as mulheres saírem da prática da 

profissão contábil é a melhor remuneração (média 4,39), e não buscar uma maior 

flexibilidade, que é identificada como a razão menos influente. Isto está em contraste com as 

mulheres que buscam criar seu próprio negócio, pois a razão mais influente é a obtenção de 

um melhor ambiente de trabalho (média 4,53), e a flexibilidade está como fator menos 

influente na decisão. Assim, embora as empresas de contabilidade profissionais perdem 

algumas mulheres que têm interrupções de carreira e, em seguida, optaram por não voltar a 

trabalhar, a maior perda para as empresas profissionais são mulheres em busca de uma maior 

remuneração e melhor ambiente de trabalho.  

Desta forma, e de acordo com Gammie et al. (2007), as barreiras invisíveis que 

compõem o glass ceiling incluem uma miríade de barreiras de comportamento que estão inter-

relacionados com as barreiras contextuais que emanam da cultura social e organizacional em 

que as mulheres estão inseridas. Assim, apesar de alguns elementos sugerirem o progresso das 
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mulheres contabilistas em algumas áreas, outros aspectos das barreiras continuam a impedir 

seu avanço. Embora, existam mudanças culturais em relação às responsabilidades das 

mulheres no momento de crise familiar, na utilização de auxílio externo para o cuidado com 

os filhos (escolas, creches, etc.) e o aumento da licença maternidade, pouco progresso tem 

sido feito em a outros aspectos. As empresas continuam a adotar uma cultura “machista”, 

principalmente em relação ao regime de trabalho, e isso restringe a escolha do sexo feminino, 

uma vez que é considerado impossível de alcançar um work life balance aceitável dentro do 

ambiente de uma empresa de contabilidade. Assim, as mulheres “mais jovens” ainda estão 

enfrentando o glass ceiling em sua busca de progressão dentro do local de trabalho. Apesar de 

um movimento em direção a uma maior igualdade na sociedade em termos de 

responsabilidades domésticas e familiares e uma sociedade que oferece as mulheres algum 

tipo de escolha, seu progresso tem sido limitado. 
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