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RESUMO

DUARTE, Monique Regina Bayestorff. Mulher no mercado de trabalho: perfil e atuação na
loja 109 das Lojas Americanas 2005. 79 f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração) - Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2005.

Este trabalho visa analisar o perfil e a atuação das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas
no período compreendido entre outubro e dezembro de 2005. Assim, realizou-se uma
pesquisa junto As mulheres da empresa com o intuito de responder aos objetivos pretendidos
no presente estudo. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a pesquisa
descritiva, realizada a partir de um estudo de caso. As abordagens utilizadas foram
qualitativas e quantitativas. Quanto A população pesquisada, a mesma abrangeu todas as
mulheres atuantes na empresa. A coleta de dados e informações foi obtida através da
observação participante, análise documental, entrevistas não-estruturadas com o gerente geral
de loja e com a responsável pelo departamento de recursos humanos, e também da aplicação
de questionário com as colaboradoras da empresa. Atuando no Shopping Beiramar localizado
na cidade de Florianópolis, a loja 109 das Lojas Americanas tem sua área de atuação no
comércio varejista, e conta com a colaboração de quarenta e nove funcionários e supervisão.
Através deste estudo, pode-se constatar a insatisfação das mulheres diante as condições fisicas
do local de trabalho, condições de saúde, jornada e ritmo de trabalho, divisão de tarefas,
salário, e da possibilidade de promoção e carreira profissional. Cabe ao gerente geral de loja,
dentro do possível, tomar as medidas necessárias, e se preciso for, expor a insatisfação
levantada para a sede da empresa, com o objetivo de tornar o local de trabalho um ambiente
agradável onde as colaboradoras consigam realizar suas atividades de forma proveitosa, e
conseqüentemente mais produtiva.

Palavras-chave: Relações de género. Mercado de trabalho feminino. Comércio varejista.
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1 IN TRODUÇÃO

Este capitulo evidencia a apresentação do tema proposto, seu problema de pesquisa,
bem como os objetivos geral e específicos, e suas respectivas justificativas.

1.1 Apresentação do tema e problema de pesquisa

Somente nos últimos 30 anos a mulher alcançou um posicionamento no mercado de
trabalho. Porém, apesar de tal conquista, a mulher ainda sofre com certas desigualdades,
hereditárias de uma sociedade que acreditava que a mulher tinha como papel fundamental
apenas os cuidados da casa, dos filhos e do marido.
As principais desigualdades constatadas referem-se as condições do trabalho

e a

organização do trabalho. As condições do trabalho envolvem questões como condições do
ambiente fisico do trabalho, condições de saúde e desgaste fisico do trabalhador, bem como a
jornada e o ritmo de trabalho. Já a organização do trabalho envolve questões como a divisão
sexual do trabalho, o salário, o processo de recrutamento e seleção, o treinamento, e a
promoção e carreira profissional.
Diversos fatores como temperatura, sonorização, iluminação e vibração são fatores
que influenciam o desempenho dos trabalhadores na execução de suas tarefas (LOVELOCK;
WRIGHT, 2001; GRANDJEAN, 1998). Assim, como podem interferir na saúde

e

desempenho do trabalhador, a correta utilização de tais aspectos favorece a satisfação e o
melhor desempenho organizacional do mesmo.
Também se constata uma maior incidência de doenças ocupacionais ocasionadas,
principalmente, por movimentos repetitivos e por longas jornadas de trabalho. Além disso, a
qualidade dos postos de trabalho também é a afetada pelas longas jornadas de trabalho.
Mesmo com a inserção da mulher no mercado de trabalho a divisão de papéis na
sociedade continuou as mesmas. As mulheres além de atuarem no mercado de trabalho,
continuaram com as responsabilidades com os cuidados da casa, dos filhos e do marido. Desta
forma, nota-se uma sobrecarga nos trabalhos das mulheres, uma vez que esta vem
apresentando dupla, tripla ou até mesmo quádrupla jornada de trabalho (LOBO, 1991;
HIRATA, 2000; CARVALHO; ROCHA, 2004).
Nota-se ainda que a divisão de trabalho na maioria das empresas é realizada de acordo
com os papéis que o homem e a mulher assumem na sociedade. Nesse contexto, o trabalho
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feminino estende-se aos trabalhos domésticos, de baixos níveis hierárquicos, e
conseqüentemente, o número de mulheres que ocupam cargos de maior responsabilidade é
inferior ao dos homens.
Em virtude das discriminações sofridas pelas mulheres, também constata-se que

o

salário das mulheres apresenta-se inferior ao dos homens, mesmo quando ocupam o mesmo
cargo. Diversas pesquisas realizadas no Brasil revelaram que as diferenças salariais são
maiores quando comparadas por gênero, ou seja, entre homens e mulheres (GELINSKI;
RAMOS, 2004).
Outro aspecto a ser observado é o processo de recrutamento e seleção onde novos
funcionários integram-se ao quadro funcional de

uma organização. 0 processo de

recrutamento atrai candidatos para serem posteriormente selecionados, e assim ocuparem o
cargo disponível. Logo após tal processo, os candidatos são treinados para exercerem sua
função na empresa.
Integrados ao quadro funcional da empresa, os funcionários passam a buscar uma
carreira profissional. Nota-se, entretanto, que neste aspecto as mulheres encontram barreiras
ainda maiores, uma vez que pelo fato destas possuirem responsabilidades domésticas, nos
cuidados da casa, marido e filhos, torna-se mais difícil dedicarem-se a sua carreira
profissional. Além disso, observa-se que as mulheres possuem menos oportunidades de
ascensão à cargos hierarquicamente elevados, ficando estagnadas a funções menos
valorizadas, menos diversificadas e menos decisórias.
A partir de tais questões, com o intuito de conhecer a atuação das mulheres no
mercado de trabalho, utilizou-se um estudo de caso de uma empresa especifica, levantando o
seguinte problema de pesquisa:
Qual o perfil e a atuação das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas localizada
em Florianópolis (SC) no período de outubro a dezembro de 2005?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar o perfil e a atuação das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas localizada
em Florianópolis (SC) no período de outubro a dezembro de 2005.
14

1.2.2 Objetivos especificos

Especificamente, o trabalho propõe:
a) analisar o perfil sócio-econômico e cultural das mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas;
b) analisar as condições do trabalho das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas
(condições do ambiente fisico do trabalho, condições de saúde e desgaste fisico do
trabalhador, e jornada e o ritmo de trabalho).
c) analisar a organização do trabalho das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas
(divisão sexual do trabalho, salário, processo de recrutamento e seleção, treinamento e

promoção e carreira profissional).

1.3 Justificativa

A mulher começou a conquistar seu espaço no mercado de trabalho a cerca de 30 anos
atrás. Desde então, muitos são os estudos e estatísticas realizadas. Por se tratar de um tema
atual, onde toda pesquisa que venha acrescentar conhecimentos sobre a inserção da mulher no
mercado de trabalho, bem como seu cotidiano, é válida, tal fato confere a importância do
tema.
0 fato de nunca ter se realizado nenhum estudo sobre as mulheres na loja 109 das
Lojas Americanas, bem como o fato de poucos serem os acadêmicos que realizam um
trabalho de conclusão de curso sobre o tema proposto, identifica a originalidade do tema.
0 acesso da pesquisadora à empresa é fácil, uma vez que esta esteve inserida no
quadro de funcionários da empresa, facilitando assim a obtenção de informações necessárias.
Além disso, o tempo para a realização da pesquisa, bem como para sua finalização, são
suficientes, tais fatores correspondem à viabilidade da pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A inserção da mulher no mercado de trabalho deu-se, principalmente, a partir da
Revolução Industrial, onde tal inserção não foi causada pela busca de independência ou por
opção. Com a miséria causada pelas guerras, as mulheres viram-se obrigadas a
desempenharem qualquer tipo de tarefa com as mais baixas remunerações. Porém, foi a partir
da década de 70 que a participação da mulher no mercado de trabalho apresentou altas taxas
em todos os países (PIMENTA; CORRÊA, 2001).
Boas, Paula Neto e Cramer (2003, p. 221) colocam que:
A relação existente entre os sexos e a construção de uma diferenciação entre homem
e mulher, que com certeza remonta a tempos bem anteriores aos movimentos
feministas, iniciaram-se mediante a necessidade e a busca pelas mulheres de um
espaço próprio e de uma situação em que fossem tratados em pé de igualdade nas
diversas esferas, tanto sociais como econômicas e políticas

De acordo com Caldas, Fachin e Fischer (1999), a participação da mulher no mercado
de trabalho apresentou crescimento desde os anos 60, tendência essa que se manteve até 1995.
No período compreendido entre 1985 a 1995, a mulher apresenta uma participação no
mercado de trabalho superior ao do homem, de respectivamente 63% das mulheres, contra
20,8% dos homens. Ou seja, em 1985 36,9% das mulheres estavam inseridas no mercado de
trabalho, porcentagem esta que aumentou para 53,4% ern 1995; enquanto no mesmo período a
taxa de crescimento masculino passou de 76% para 78,9%.
Contudo, tal crescimento aponta apenas o número de ingressos de mulheres no
mercado de trabalho. Na sua grande maioria os trabalhos prestados pelas mulheres
caracterizavam-se por serem instáveis, mal pagos e não qualificados (PIMENTA; CORRtA,
2001).
Posthuma (1998 apud PIMENTA; CORRÊA, 2001) afirmam que dados das Nações
Unidas apontam que aproximadamente 45% dos postos de trabalho do mundo são ocupados
por mulheres na faixa etária entre 15 e 64 anos. De acordo com a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), o Brasil é um pais que apresenta as mais expressivas taxas de trabalho
feminino, sem contar com o trabalho de mulheres no setor agrícola e as domésticas, que são
classificadas como de inatividade econômica.
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2.1 Representações de gêneros

Representar significa constituir simbolos e imagens captados de determinado contexto
(PIMENTA; CORRtA, 2001). Moscovici (1976 apud PIMENTA; CORRtA, 2001, p. 318)
define que:
Representações sociais são estruturas cognitivas especificas de uma sociedade, uma
forma de conhecimento básico partilhado e produzido socialmente, cujo fim é
conhecer e agir sobre o mundo parar atender as necessidades cotidianas.

Para Gherardi (1998 apud BOAS; PAULA NETO; CRAMER, 2003, p. 220) "as
representações sociais podem ser definidas como elaboração de um objeto por comunidade, a
qual habilita seus membros a se comportarem de maneira compreensiva e a se comunicarem,
permitindo uma visão coerente da realidade".
Como as representações constituem símbolos e imagens, socialmente produzidos,
sobre as formas de interação humana, estas também estão vinculadas aos papéis assumidos
por homens e mulheres na sociedade.
Pimenta e Corrêa (2001, p. 319) conceituam representação de gênero como 'um
conjunto de simbolos e imagens produzido culturalmente pelo homem e pela mulher, o qual
determina as relações sociais".
Neves (1994 apud PIMENTA; CORRtA, 2001, p. 319) define gênero como:
Um elemento constitutivo das relações sócias, que expressa relações de poder, ou
seja, compõe-se de simbolos culturalmente disponíveis que chama à lembrança as
representações, as relações de poder, uma concepção política e a construção de unia
identidade subjetiva.

Santos (2004) a fi rma que os gêneros são formados através de processos de interação
social, onde apresentam caráter relacional e interdependente.
Para Scott (1990 apud BOAS; PAULA NETO; CRAMER, 2003, p. 221) "o termo
gênero faz parte de uma tentativa empreendida pelas feministas contemporâneas para
reivindicar um certo terreno de definições, para insistir sobre a inadequação das teorias
existentes e explicar as desigualdades persistentes entre os homens e as mulheres".
Já Izquierdo (1994 apud BOAS; PAULA NETO; CRAMER, 2003, p. 221) caracteriza
a distinção de sexo e gênero como "uma maneira de se compreender as limitações geradas
pelas características sexuais e pelas características sociais, padrões de comportamento e
estereótipos, construidos por momentos ou situações vividas de determinada sociedade".
Enquanto alguns autores definem gênero como conjunto de simbolos e imagens, e
relações sociais expressam poder, outros interpretam como forma de reivindicação das
17

definições já existentes e tentam explicar as desigualdades entre os sexos, e ainda existem
aqueles que acreditam ser uma maneira de compreender as limitações geradas culturalmente.
0 conceito de gênero mostra-se ainda em construção, uma vez que é definido de
acordo com as diferentes visões e interpretações de diversos autores.

2.2 Condições de trabalho

Nesta seção são abordados assuntos referentes As condições fisicas do ambiente de
trabalho, As condições de saúde e desgaste fisico do trabalhador, bem como a jornada e o
ritmo de trabalho.

2.2.1 Condições físicas do ambiente de trabalho

Lovelock e Wright (2001) afirmam que o desempenho do serviço é influenciado por
fatores como iluminação, aroma, músicas outros sons, bem como pela aparência dos
funcionários e dos clientes.
0 homem trabalha num ambiente caracterizado por meio de medidas fisicas, tais como
meio térmico, meio sonoro, meio luminoso e meio vibratório. 0 trabalhador só pode
conservar a integridade de seu organismo quando esses meios não ultrapassam certos limites
(LAVILLE, 1977).
Quanto ao ambiente térmico, Montmollin (1990) afirma que seus efeitos ocorrem em
função da temperatura, da umidade relativa, da ventilação, do vestuário utilizado, etc. lida
(2000, p. 232) também coloca que "a temperatura e a umidade influem diretamente no
desempenho do trabalho humano". Estudos realizados tanto em laboratório como em
indústrias comprovam tais influências sobre a produtividade, bem como sobre os riscos de
acidentes (IIDA, 2000). Para o autor, a temperatura no local de trabalho deve dar a sensação
de conforto, temperaturas muito frias ou muito quentes tornam-se desagradáveis e até mesmo
prejudiciais A saúde do trabalhador.
0 meio sonoro refere-se ao ruído, que é conceituado como um som indesejável, ou
como um estimulo auditivo que não contém, informações úteis para o desenvolvimento da
tarefa em execução. Assim, os ruídos tendem a prejudicar tarefas que exigem concentração,
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atenção, velocidade e precisão, e os resultados podem piorar após 2 horas de exposição. Além
disso, o ruído pode provocar aborrecimentos, tensões e dores de cabeça (IIDA, 2000).
A iluminação, segundo lida (2000, p.253), "interfere diretamente no mecanismo
fisiológico da visão e também na musculatura que comanda os movimentos dos olhos". 0
autor afirma que existem alguns fatores que influem na discriminação visual além da faixa
etária e das diferenças individuais, são eles: quantidade de luz, o tempo de exposição, e o
contraste entre figura e fundo. lida (2000) ressalta que um bom sistema de iluminação pode
produzir um ambiente agradável, onde as pessoas trabalham confortavelmente, com pouca
fadiga, monotonia e acidentes, e produzem com maior eficiência e satisfação.
Por fim, quanto ao meio vibratório, lida (2000, p. 242) observa que "os efeitos da
vibração direta sobre o corpo humano podem ser extremamente graves, podendo danificar
permanentemente alguns órgãos do corpo humano". 0 autor define vibração como um
movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo. lida (2000) também a fi rma que
as mulheres, assim como as crianças entre 1 a 12 anos, são mais sensíveis As vibrações do que
os homens.
Além destes fatores, Grandjean (1998) coloca que a música e a cor podem tornar o
ambiente de trabalho mais amigável, trazendo conforto e bem estar. "Em condições de
monotonia, a música pode representar um efeito estimulante e aumentar a prontidão de
desempenho" (GRANDJEAN, 1998, p. 308). 0 autor ainda coloca que em empresas de
administração, casas de negócios, salas de espera, estações de trens, e em lojas de comércio é
recomendável uma música constante, mas discreta, definida pelo autor como música
ambiente. Porém, a música é menos recomendável em grandes ou ruidosos ambientes de
trabalho, e principalmente quando o trabalho exige grande concentração.
Da mesma forma, conforme Grandjean (1998), as cores também influenciam a
disposição psíquica no comportamento das pessoas.

2.2.2 Condições de saúde e desgaste fisico do trabalhador

De acordo com dados oficiais sobre acidentes e doença no trabalho observa-se uma
redução no numero total de ocorrências registradas. Porem, a década de 1990 apresenta uma
expansão acentuada de casos de doenças ocupacionais (KREMER; FARIA, 2004).
Couto (2000 apud KREMER; FARIA, 2004) a fi rma que o principal motivo das
reduções de patologias tradicionais é conseqüência das novas tecnologias que reduzem os
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níveis de poeira, solventes, fumos metálicos e gases. 0 autor ainda observa que os novos

problemas que tem surgido estão ligados a patologias e lesões nos membros superiores.
conseqüência, principalmente, de movimentos repetitivos.
As novas tecnologias de base microeletrônica aprofundam a repetição dos
movimentos, fazendo com que o tempo de recuperação dos trabalhadores seja minimizado ou
ate mesmo inexistente (COUTO, 2000, apud KREMER; FARIA, 2004). Outro fator que
contribui para o surgimento de patologias relacionadas ao trabalho, conforme o autor, referese as formas de organizar e gerir o trabalho, como a carga de trabalho excessiva, resultado da
redução dos quadro a da pressão exagerada por prazos e resultados.
Kremer e Faria (2004) a fi rmam que os registros de patologias de maior incidência
estão ligados à Lesão por Esforço Repetitivo (LER) e ao Distúrbio Osteomuscular

Relacionado ao Trabalho (DORT). Os autores afirmam ainda que as sinovites (processo
inflamatório agudo ou crônico da membrana das cápsulas articulares) e tenossinovites
(processo inflamatório agudo ou crônico do tendão e da membrana que o envolve)
representam respectivamente nos anos de 2000 e 2001, 31,5% e 32,4% do total de doenças
ocupacionais registradas. Tais patologias possuem como principais agentes causadores as
posições forçadas e gestos repetitivos o ritmo de trabalho penoso e as difíceis condições de
trabalho.
O aumento na incidência de doenças ocupacionais relacionadas à LER ao DORT

"mantem estreita ligação com a intensificação do trabalho, entendida como o aumento da taxa
de ocupação da força de trabalho durante uma jornada normal" (KREMER; FARIA; 2004, p.
276).
A qualidade dos postos de trabalho é também afetada pela duração da jornada de
trabalho. Segundo Kremer e Faria (2004), pesquisas desenvolvidas pelo Dieese (PED) e pelo
IBGE (pesquisa nacional por amostra de domicílios — PNAD) revelam um numero expressivo
de trabalhadores com jornada de trabalho semanal superior A. legalmente estabelecida. Em
1999 os dados da PED apresentaram que 44,4% dos trabalhadores da regia metropolitana de
são Paulo possuem uma jornada de trabalho semanal media superior a 44 horas. Em Belo
Horizonte essa proporção é de 41,2%; no distrito federal é de 27,1%; em Porto Alegre 39%;
Em Recife 47,7% e 38,1% em Salvador.
No entanto, com a regulamentação do banco de horas, a jornada de trabalho que era
considerada semanal passou a ser considerada anual, fazendo com que as empresas possam
dispor e controlar a jornada de trabalho dos seus empregados de acordo com as necessidades
de produção. "Assim, a jornada de trabalho é reduzida ou ampliada de acordo com a variação
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nos níveis de produção, sendo efetuado um balanço anual para o pagamento de eventuais
horas extraordinárias" (KREMER; FARIA; 2004, p. 277).

2.2.3 Jornada e ritmo de trabalho

Diversas mudanças sociais e o estabelecimento de um novo padrão de atividade
feminina permitiram que houvesse uma mudança do status da mulher, conhecido
anteriormente como esposa e mãe, para o perfil de trabalhadora (CARVALHO; ROCHA.
2004).
De acordo com Gelinski e Ramos (2004), com a gradativa independência conquistada
pelas mulheres, muitos aspectos oriundos da constituição da família patriarcal no Brasil foram
abandonados. Isto quer dizer que de um lado a muffler abandona a noção de ser inferior aos
homens, e de outro lado percebe-se a deteriorização da família e o aumento da
responsabilidade da mulher na garantia da coesão social.
0 trabalho extra-doméstico, que antes era considerado uma atribuição masculina,
começou a fazer parte do cotidiano da mulher, fazendo com que esta vi-se obrigada a
conciliar a casa e o trabalho. Além disso, o celibato, as separações e os re-casamentos e a
"chefia-feminina" mostram-se cada vez mais freqüentes na vida das mulheres (CARVALHO;
ROCHA, 2004).
Luz (1987 apud GIRA-- 0, 2001) afirma que existe uma divisão natural entre público e
privado nas representações sociais entre homens e mulheres. 0 público seria uma atribuição
masculina, com participação nas decisões da sociedade política, na gestão da cultura e do
trabalho. Já o privado seria atribuição feminina, com responsabilidades sobre a casa, a
educação da prole e os cuidados com o marido. Porém, este modelo divisional tem sido
contestado, uma vez que com o fenômeno da dupla jornada de trabalho, a mulher acaba
respondendo por ambas as partes.
Lobo (1991) afirma que hd uma ideologia a respeito do lugar da mulher na família que
além de forçá-la a aceitar apenas empregos que permitem carregar seu duplo fardo, também
perpetua situação. "A condição feminina é determinada, fundamentalmente, pelo papel
especifico que o casamento e a família desempenham na reprodução da desigualdade social"
(STOLCKE; 1980 apud LOBO, 1991, p. 130).
A ideologia citada pela autora também sustenta que o cuidado das crianças é de
responsabilidade das mulheres, até mesmo para aquelas que abandonam seu lugar tradicional
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na casa pelo mercado de trabalho. Lobo (1991) observa ainda que em geral a maioria das
mulheres sonham com uma vida melhor para si e para seus filhos, porém, não encontram
outro modo de alcançar este sonho sendo continuando a trabalhar muito. E um ciclo de
trabalho praticamente continuo. Rodrigues (1984) completa a firmando que em alguns casos, a
mulher passou a desempenhar o papel principal na sobrevivência econômica da família.
As mulheres que exerceram atividade remunerada no casamento tiveram sempre a
preocupação em buscar um trabalho que não fosse em tempo integral ou que lhe
permitisse uma certa autonomia no sentido de poder atender As exigências de seu
papel de esposa e mãe. Esta preocupação está diretamente ligada A representação que
elas e seus maridos tinham sobre o papel da mulher no casamento. É de sua
responsabilidade o cuidado com os filhos e com a casa. Mesmo quando elas
trabalhavam fora e ganhavam razoavelmente bem, As vezes tanto quanto seus
maridos, elas tinham que dar conta também da socialização e do bem-estar dos
filhos e do trabalho doméstico (CARVALHO, 1996 apud MACHADO, 2004, p. 69)

Carvalho e Rocha (2004) apontam que as mudanças que ocorreram no cenário
feminino envolvem quatro aspectos. 0 primeiro relaciona-se com a ampliação das
oportunidades educacionais para mulheres combinado as transformações econômicas e no
mercado de trabalho. 0 segundo, refere-se as inovações tecnológicas no campo da reprodução
humana. 0 terceiro diz respeito a. atuação critica do movimento feminista, que conseguiu
assegurar a sua especificidade no cenário dos demais movimentos sociais existentes. E o
quarto e Ultimo aspecto trata da difusão dos valores em uma cultura globalizada.
As autoras afirmam que a combinação dos quatro fatores modificou as relações de
gênero, sobretudo no espaço privado da vida social, alterando os costumes, o casamento e
afetando padrão de família dominante nos anos cinqüenta.
Uma das grandes preocupações dos executivos ao empregar uma mulher é o fato de a
organização investir tempo e recursos financeiros para treiná-la, e posteriormente vê-la casarse, engravidar e deixar a organização (DWYER; JONHSTON; MILLRT, 1996 apud STEIL,
1997).
O envolvimento de mulheres dos meios populares em alternativas solidárias,
cooperativas de geração de trabalho e renda é mais "simples" que o envolvimento do

homem, pois as mulheres, donas do espaço doméstico, estão acostumadas a cuidar
das crianças da vizinhas, cuidando junto de seus próprios filhos, emprestar
açúcar/arroz quando falta para vizinha, pois amanhã pode faltar na sua mesa.
(CARVALHO; ROCHA, 2004, P. 201)

Com o aumento das responsabilidades assumidas pelas mulheres trabalhadoras no
provimento da família, Galeozzi (2003 apud GELINSKI; RAMOS, 2004) levanta um outro
ponto que refere-se a elaboração de direitos trabalhistas para as famílias, a fim de garantir a
permanência da mulher no emprego, uma vez que esta ainda apresenta-se em desvantagem
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frente 6. força de trabalho masculina. Além de permanecerem mais tempo em busca de um
emprego, as mulheres estão mais expostas ao risco do desemprego.
Gelinski e Ramos (2004) afirmam que nesse sentido, o Brasil carece de uma discussão
sobre a inserção da mulher no mercado. Alguns aspectos que visem compatibilizar o trabalho
da mulher com o desenvolvimento da família precisam estar inseridos na formulação de
políticas como medidas para auxiliar na coesão social, como por exemplo, a redução da
jornada de trabalho, a oferta de creches entre outros serviços para cuidar dos membros da
família.
Em contrapartida, tais medidas podem acarretar em soluções simplistas, como a
retirada de direitos conquistados pelas mulheres (como a licença maternidade). Além disso, o
exercício desses direitos pode tornar-se um risco para a careira da mulher dentro da
organização, ou até mesmo adiar a decisão, ou abandonar a idéia, das mulheres em tornaremse mães (GELINSKI; RAMOS, 2004).

2.3 Organização do trabalho

Esta seção evidencia a organização do trabalho, e está dividido em cinco subseções, a
divisão sexual do trabalho, o salário, o processo de recrutamento e seleção, a qualificação e
treinamento, e a promoção e carreira profissional.

2.3.1 Divisão sexual do trabalho

Apesar das mudanças ocorridas com as mulheres nos vários setores (crescimento da
escolarização feminina, a maior participação econômica, a expansão do conhecimento sobre
questões sexuais, o melhor enfoque nas condições de saúde), não se pode afirmar que houve
realmente uma mudança na condição do gênero. De acordo com Carvalho e Rocha (2004), os
avanços quantitativos não foram suficientes parara alterar a hierarquia e a discriminação nas
relações sociais entre homens e mulheres.
Estudos realizados no Brasil mostram que o trabalho feminino no mercado de trabalho
é apenas uma extensão dos papéis femininos tradicionais na sociedade, ou seja, é apenas um
prolongamento das tarefas domésticas (MADEIRA; SINGER, 1975 apud LOBO, 1991).
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Lobo (1991, P. 147) afirma que "grande parte das ocupações femininas na indústria
parecem obedecer ao mesmo critério: tarefas repetitivas que exigem atenção

e paciência,

destreza e minúcia".
Estudos realizados por Boas, Paula Neto e Cramer (2003) apontam que no processo de
divisão de tarefas o homem é considerado como mais agressivo, ambicioso, a firmativo,
atlético, forte, bom de liderança e propenso a riscos, enquanto a mulher é tida como mais
alegre, compassiva, sensível As necessidades de outros, simpática e compreensiva. Tais
diferenças fazem com que a mulher seja considerada como inadequada e conseqüentemente
excluída dos trabalhos que priorizam autoridade, força, habilidade técnicas, exposição a riscos
físicos, entre outros. Em contrapartida ela é considerada como adequada a executar trabalhos
que requerem habilidades sociais.
Segundo Adams (1990 apud GIRAO, 2001, p. 314), a importância da mulher no
mundo do trabalho dá-se por dois atributos básicos:
flexibilidade e atenção intuitiva para fenômenos social e pessoal: versatilidade,
capacidade de agarrar oportunidades, de suportar desapontamentos, de captar
tensões grupais, de alertar sobre as tensões e os rumos que podem tomar e
competência para refazer e repetir tarefas.

Boas, Paula Neto e Cramer (2003, p. 222) afirmam que "a caracterização de profissões
como masculinas ou femininas correspondem a estereótipos construidos socialmente,
conferindo certos atributos, funções ou papeis a ambos os sexos, os quais podem ser
interpretados como uma construção social de gêneros".
Para Lobo (1991) a divisão sexual do trabalho está inserida na divisão sexual da
sociedade, ou seja, na divisão do masculino e feminino, divisão esta que é apresentada como
natural e biológica. Além disso, a divisão sexual do trabalho como relação de gênero traz
embutida a hierarquia social entre os dois gêneros. Desta forma, ela não cria subordinação e
e

desigualdade da mulher no mercado de trabalho, apenas recria uma subordinação
desigualdade já existente em outras esferas da sociedade.
A divisão sexual do trabalho incide tanto em estratégias de utilização (apropriação) do

corpo, através das qualidades naturais ou sociais, como também em representações de
qualidades. Desta forma, a agilidade, a paciência e a resistência à monotonia são consideradas
características femininas. (LOBO, 1991).
Como observam vários pesquisadores, a própria qualificação 6 sexuada e reflete
critérios diferentes para o trabalho realizado por homens e mulheres, ocorrendo
freqüentemente uma desqualificação do trabalho feminino, assimilado a dons
naturais, desconsiderando-se treinamento informal (LOBO, 1991, p. 149).

Hirata (2000) aponta duas teorias alternativas sobre o trabalho das mulheres:
24

a) divisão do trabalho em termos de especializações segundo o sexo: essa divisão
pode tomar a forma de um "modelo tradicional", onde o papel doméstico é de
responsabilidade das mulheres e o papel de provedor é dos homens; ou a forma de um
"modelo de conciliação" entre vida profissional e vida familiar, que em geral aplica-se
apenas as mulheres;
b) divisão do trabalho em termos de relação social: remete a idéia de uma relação
antagônica entre os sexos. Considera fundamental a dimensão opressão/dominação na
divisão do trabalho. Também propõe a idéia de co-extensividade entre sexo e classe,
entre opressão e exploração. Essa concepção de divisão do trabalho é estruturada por
um "principio hierárquico" que a firma que o trabalho masculino sempre teve um valor
maior do que o feminino.
A partir da segunda problemática, Hirata (2000) tenta reconceitualizar a divisão sexual
do trabalho de duas formas: do sexo social ou gênero, entendido como a construção histórica,
social e cultural do masculino e do feminino; e do trabalho doméstico. "Longe de ser redutível
A. atividade profissional, o conceito de trabalho deve ser ampliado ao trabalho doméstico, ao
trabalho não-assalariado, não-remunerado, não-mercantil, ao trabalho informal" (HIRATA,
2000, p. 40).
Também se pode explicar a feminização de setores e tarefas como uma forma de
barateamento de custos da força de trabalho, como observa Lobo (1991). A autora explica que
desta forma, mulheres menos conscientes de seus direitos como trabalhadoras aceitariam
salários mais baixos, substituindo os operários.
De acordo Boas, Paula Neto e Cramer (2003), o padrão social que colocou as mulheres
num segundo plano na divisão do trabalho foi criado pelas gestões orientadas pelos
fundamentos da burocracia, que incorpora os valores da cultura masculina. Esse segundo
plano pode ser detectado em diversas situações organizacionais como a ocupação de cargos de
menor importância na hierarquia, pagamento de menores salários para mulheres, preconceitos
e duvidas sobre a competência feminina.

A

medida que as mulheres começaram a lutar pelo

seu espaço, tanto na sociedade como nas organizações, este cenário começou a mudar. "Esse
movimento, associado a crença de que as especificidades do trabalho feminino podem gerar
um diferencial competitivo, tem provocado algumas alterações no espaço organizacional"
(OLIVEIRA; OLIVEIRA; DALFIOR, 2000 apud BOAS; PAULA NETO; CRAMER; 2003,
p. 223).
Conforme Costa e Neves (apud BOAS; PAULA NETO; CRAMER, 2003) diversas
mudanças ocorridas nas organizações modificaram os atributos que determinavam cargos, ou
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seja, nota-se a valorização de fatores como simplicidade, intuição, instinto, percepções e
julgamento.

2.3.2 Salário

As desigualdades de salário — ai compreendidas as desigualdades salariais para
trabalho igual - são constatadas no mundo inteiro, sobretudo nos países signatários das
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que as proíbem.
Fonseca (2000, p. 108) afirma que "depreciados, obscurecidos e mal remunerados, os
trabalhos de mulheres têm se mantido, ao longo dos tempos, hierarquicamente inferiores aos
dos homens".
Chahad e Filho Naércio (2002) apresentam um fenômeno chamado de efeito

trabalhador adicional, que explica que a mulher foi inserida no mercado de trabalho devido
ao desemprego de seus maridos (chefes de família). Sua função no mercado de trabalho seria
basicamente complementar a renda familiar ou de provedora durante o período em que o
marido estiver desempregado.
Os resultados de 14 pesquisas sistematizadas por Martin (1990 apud STEIL, 1997)
revelam que as mulheres são segregadas em termos ocupacionais, avaliadas injustamente e
menos remunerados do que os homens. Em 1990, os dados do IBGE indicaram que as
mulheres recebiam pouco mais que a metade do salário dos homens.
No setor industrial dos 'Daises desenvolvidos, o salário médio das mulheres representa
três quartos do salário masculino, em parte por uma menor qualificação, mas também por
razão de uma distribuição desigual pelos ramos econômicos e postos ocupados. (H1RATA,
2000, p. 42).
As diferenças no comprometimento de homens e mulheres nas organizações são
decorrentes dos cargos ocupados pelas mulheres, que são menos remunerados e possuem
menores perspectivas de promoções. Atrelado a este fato, a autora ressalta que além da
remuneração e promoção, as ligações extensivas com a família, como casamento e filhos,
podem vir a diminuir o grau de comprometimento organizacional (STEIL, 1997).
Sudrez (2000) afirma que um trabalho realizado sobre as desigualdades salariais entre
homens e mulheres apontou que 68% dos homens possuem salários maiores do que o das
mulheres, independente de da idade, escolaridade, e setor de ocupação. Além disso, em
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termos estatísticos, 90% do diferencial salarial correspondem unicamente à diferença de
gênero.
De acordo com Souza (2000), o nível salarial dos brasileiros é baixo e as mulheres
ganham ainda menos que os homens. Mesmo que tenham o mesmo vinculo de trabalho, que
tenham a mesma escolaridade e que trabalhem o mesmo número de horas (na faixa de 40 a 44
horas, que corresponde ao período normal de trabalho), 46% das mulheres ganham até dois
salários mínimos, enquanto para os homens, este percentual corresponde a 39%.
Através do quadro 1 pode-se visualizar tais diferenças.

Estado de Sao Paulo e Regiões
Administrativas

Masculino
(A)

Feminino
(B)

(B) / (A)

1.294,17
0,80
Estado de São Paulo
1.033,41
720,91
0,80
RA de Barretos
574,50
0,83
RA de Araçatuba
747,38
618,85
0,83
RA de Franca
790,29
656,47
0,99
RA de Registro
665,61
659,63
758,18
675,32
0,89
RA de Manha
680,23
0,78
RA Central
870,73
0,90
RA de Pr. Prudente
759,04
682,40
RA de S. J. do Rio Preto
762,79
707,96
0,93
852,05
0,84
RA de Bauru
714,97
0,78
930,27
721,77
RA de Sorocaba
0,81
998,57
809,56
RA de Rib. Preto
911,47
0,78
RA de Campinas
1.169,55
919,02
0,63
1.456,59
RA de S. J. dos Campos
0,77
1.209,46
936,71
RM da Baixada Santista
1.176,23
0,78
1.511,83
RM de São Paulo
Quadro 1: Salário do emprego formal, segundo sexo nas regiões adminis tr ativas do estado de Sao Paulo
em reais de dezembro de 2003
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE/Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, Rais 2002.
preliminar; Fundação Seade.

0 quadro 1 confirma o posicionamento dos autores a respeito das diferenças salariais.
Nota-se que as desigualdades salariais estão presentes em todas as regiões mencionadas,
variando de 0,63 (RA de S. J. dos Campos) até 0,99 (RA de Registro).
Souza (2000) ainda complementa afirmando que na categoria de trabalhos domésticos,
basicamente constituída de mulheres, em 1995, 90% das mulheres ganhavam até dois salários
mínimos contra 79% dos homens. Também se percebe a persistência da discriminação salarial
em outras ocupações tipicamente femininas como costureiras, cozinheiras, professoras.
recepcionistas, entre outras.
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Ikeda (2000 apud SOUZA, 2000) con firma tais dados através de um estudo sobre a
segregação por gênero. 0 pesquisador constata que mesmo no setor que é maioria, o setor da
administração pública, a mulher apresenta salários inferiores ao dos homens. Neste setor, a
maioria das mulheres, 44,6%, recebe até três salários mínimos, enquanto 29,4% dos homens
recebem o mesmo salário. Passando para um nível salarial mais alto, 11,7 das mulheres
recebem mais de dez salários mínimos contra 18,2% dos homens.
Os estudos de Ikeda (2000 apud SOUZA, 2000) também apresentaram as relações
entre os números de salários com o grau de instrução. Os resultados obtidos mostram que no
comércio, 50,5% dos homens com curso superior completo possuem renda salarial de mais de
dez salários mínimos e apenas 20,4% das mulheres na mesma situação possuem a mesma
renda salarial. Além disso, no setor da administração pública, onde as mulheres são maioria,
52,4% dos homens com curso superior completo ganham mais de dez salários mínimos. Em
contrapartida, 29,9% das mulheres na mesma situação recebem pouco menos da metade.

2.3.3 Processo de recrutamento e seleção

0 papel fundamental do processo de recrutamento é divulgar no mercado de trabalho
as oportunidades que a organização pretende oferecer para pessoas que apresentem o perfil
desejado, ou seja, o recrutamento funciona como um elo entre o mercado de trabalho e o
mercado de recursos humanos (CHIAVENATO, 2004).
0 autor classifica o recrutamento em dois tipos: interno e externo. 0 objetivo do
recrutamento interno é atingir os funcionários, com a finalidade de promovê-los ou transferilos para outros tipos de atividades, mais complexas ou mais motivadoras. Já o recrutamento
externo busca atingir candidatos pertencentes ao mercado de trabalho, trazendo experiências e
habilidades não existentes na empresa.
Dentre as principais vantagens do recrutamento interno, estão: melhor aproveitamento
do potencial humano da organização; motiva e encoraja o desenvolvimento profissional por
atuais funcionários; incentiva a permanência e fidelidade dos funcionários á organização;
menor custo; probabilidade de melhor seleção, uma vez que a organização já conhece o
candidato. Em contrapartida, as desvantagens apresentadas pelo autor a cerca do recrutamento
interno são: pode bloquear a entrada de novas idéias, experiências e expectativas; mantém e
conserva cultura organizacional existente; facilita o conservantismo e favorece a rotina atual.
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Da mesma forma, o autor também lista as principais vantagens do recrutamento
externo: inserção de novos talentos, e habilidades na organização; enriquece o patrimônio
humano; aumenta o capital intelectual; renova a cultura organizacional e a enriquece com
novas aspirações. E as desvantagens: afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários
da organização; reduz a fidelidade dos funcionários; requer aplicação de técnicas seletivas
para a escolha dos candidatos; é mais custoso, oneroso, demorado e inseguro que o
recrutamento interno.
Segundo Chiavenato (2004) as técnicas de recrutamento externo são:
a) anúncios em jornais e revistas especializadas;
b) agências de recrutamento;
c) contatos com escolas, universidades e agremiações;
d) cartazes ou anúncios em locais visíveis;
e) apresentação de candidatos por indicação de funcionários;
O consulta aos arquivos de candidatos;
g) banco de dados de candidatos.
A etapa seguinte ao recrutamento é a seleção. Tanto o recrutamento quanto a seleção
fazem parte do mesmo processo: inserção de novos elementos humanos na organização
(CHIAVENATO, 2004).
Chiavenato (2004, p. 131) conceitua seleção como "o processo pelo qual uma
organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de
seleção para a posição disponível, considerando as atuai condições de mercado", ou seja, um
processo de escolher o melhor candidato para o cargo.
São cinco as técnicas de seleção apresentadas por Chiavenato (2004): entrevista de
seleção; provas de conhecimento ou de capacidade, que podem ser oral ou escrita; testes
psicológicos, que medem as aptidões; testes de personalidade; e as técnicas de simulação,
realizada através de dinâmicas de grupos, dramatizações, entre outros. A entrevista é a técnica
mais utilizada.
Com a descrição exata do cargo a ser ocupado, bem como do perfil desejado, é através
da utilização das técnicas de seleção apresentadas que escolha do candidato é realizada
(CHIAVENATO, 2004).

2.3.4 Treinamento
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Chiavenato (2004, P. 339) define treinamento como "processo de desenvolver
qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir
melhor para o alcance dos objetivos organizacionais". 0 autor ainda completa afirmando que
o propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos trabalhadores em seus devidos
cargos influenciando seus comportamentos.
Da mesma forma, Carvalho (1989, p. 57) coloca que o treinamento é urn "instrumento
administrativo de importância vital para o aumento da produtividade no trabalho, ao mesmo
tempo que é um fator de auto-motivação do treinamento, constituindo-se num eficiente agente
motivador de recursos humanos".
0 treinamento apresenta vantagens, que segundo Carvalho (1989) podem estar
relacionadas à estrutura, ao mercado de trabalho, ao pessoal em serviço e à própria empresa.
0 processo de treinamento, segundo Chiavenato (2004), é cíclico e continuo,
composto de quatro etapas:
a) diagnóstico: levantamento das necessidades, passadas, presentes ou futuras, de
treinamento a serem satisfeitas;
b) desenho: elaboração do programas de treinamento para atender as necessidades
diagnosticadas;
c) implementação: aplicação e condução do programa de treinamento;
d) avaliação: verificação dos resultados obtidos com o treinamento.
Além disso, Chiavenato (2004) a firma que o treinamento pode ser realizado em três
níveis: organizacional, de RH e no nível dos cargos.

2.3.5 Promoção e carreira profissional

No Brasil, a grande maioria dos altos cargos e níveis hierárquicos são ocupados por
homens, o que representa a discriminação com a mulher quanto capacitações

e

responsabilidades (IKEDA, 2000 apud SOUZA, 2000).
Lipovetsky (2000) afirma que o casamento, as atividades domésticas, a maternidade,
com a responsabilidade e a carga mental com os filhos prejudicam as mulheres em sua
progressão na carreira. "Em nossas sociedades, as novas aspirações das mulheres não
eliminam suas responsabilidades domésticas tradicionais" (LIPOVETSKY, 2000, p. 289).
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Devido a sua dupla tarefa, segundo Lipovetsky (2000), as mulheres abandonam seus
empregos em maior proporção do que os homens, preferindo exercer uma profissão por conta
própria em domicilio para poder preservar seu papel de mãe e de mulher profissional.
Porém, alguns auxílios como creches, ajudas familiares e empregadas domésticas
podem vir a permitir que as mulheres profissionais dediquem-se mais em suas carreiras
(LIPOVETSKY, 2000).
Enquanto as mulheres estiverem destinadas prioritariamente as responsabilidades
familiares, a probabilidade de que advenha uma paridade entre homens e mulheres
nas instâncias dirigentes das grandes organizações econômicas é pequena

(LIPOVETSKY, 2000, p. 289).

0 fato das mulheres serem minorias no topo das estruturas hierárquicas empresarias
não está relacionado A sua personalidade intrínseca, mas a tendências organizacional de
recusar a heterogeneidade dos grupos, observa Lipovetsky (2000).
Conforme Lipovetsky (2000), os quadros masculinos associam o sucesso profissional
a habilidades atribuidas aos homens, julgando as mulheres como muito emocionais, menos
ambiciosas, mal adaptadas ao enquadramento nas unidades de produção, menos capazes de
espirito de iniciativa e menos envolvidas com a empresa. Desta forma, os estereótipos sexuais
desfavorecem a ascensão profissional das mulheres, fazendo com que estas destinem-se
apenas a funções menos valorizadas, menos diversificadas e menos decisórias.
"Acantonadas nas carreiras funcionais, privadas de uma experiência ampla e variada
que as ponha no centro vital da empresa, as mulheres chegam apenas excepcionalmente ao
topo da hierarquia" (LIPOVETSKY, 2000, p. 268). Lipovetsky (2000) afirma que as mulheres
passaram a reivindicar a igualdade profissional com os homens, o direito a carreira e o direito
de exercer todos os empregos e todas as responsabilidades. A ambição profissional e o
exercício do poder já fazem parte das aspirações femininas.

0 acesso das mulheres aos escalões mais elevados não se dissiparam, mais já não são
intransponíveis (LIPOVESTKY, 2000).

Segundo Lipovestsky (2000, p. 273) "as mulheres que exercem funções de direção
teriam uma preferência por um modelo de gestão mais democrática, agiriam de maneira mais
colegiada que os homens e levariam mais em conta a dimensão humana dos problemas". 0
esforço de valorizar as pessoas, a sensibilidade para as relações inter pessoais e a vontade de
dividir o poder fariam parte da gestão feminina.
Desenvolve-se uma dinâmica da progressão de carreira das mulheres que
correspondem As novas necessidades da empresa no momento em que esta deve construir sua
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própria legitimidade institucional, valorizar sua imagem externa e interna, e otimizar seus
potencias de criatividade (LIPOVESTKY, 2000, p. 276).
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3 METODOLOGIA
Nesta etapa, descreve-se a metodologia utilizada, mostrando quais foram os
procedimentos metodológicos empregados na elaboração do estudo
0 presente capitulo aborda o tipo de pesquisa e abordagem, população e amostra,
técnicas de coleta de dados, categorias de análise, e técnicas de análise dos dados.

3.1 Tipo de pesquisa e abordagem

Uma pesquisa pode ser delimitada quanto aos fins e meios, segundo Vergara (1997),
como também em função dos propósitos do projeto (ROECH, 1999). Quanto aos fins, esta se
caracteriza como uma pesquisa descritiva, que "expõe características de determinada
população ou de determinado fenômeno" (VERGARA, 1997, p. 45). 0 estudo em questão
refere-se A loja 109 das Lojas Americanas, e descreve o perfil e a atuação das mulheres que Id
exercem sua atividade profissional.
No que diz respeito aos meios, o estudo classifica-se como um estudo de caso, que
de acordo com Stake (apud ROECH, 1999, p.197), "pode ser único ou múltiplo e a unidade de
análise pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos, países ou regiões".
No caso, a pesquisa classifica-se como um estudo de caso único, uma vez que é realizada na
loja 109 das Lojas Americanas; e a unidade de estudo é o grupo formado pelas mulheres
atuantes na loja.
E quanto aos propósitos do projeto, este compreendeu todas as mulheres que atuam
na loja 109 das Lojas Americanas, com intuito de analisar seu perfil, bem como sua atuação
na mesma.
Com relação As abordagens utilizadas da pesquisa, esta teve caráter:
a) qualitativo, através de conversas informais para identificar os processos e a
realidade organizacional, e observação;
b) quantitativa, através

da aplicação de questionário buscando

mensurar

quantitativamente, ou seja, através de números, os resultados obtidos.
Para Trivinos (1987, p.113), o estudo descritivo exige do pesquisador a utilização
precisa de técnicas, teorias e métodos que dark) orientação A coleta de dados. Para tanto, a
população deverá estar bem definida, do mesmo modo que os objetivos do estudo. Um
importante cuidado que o pesquisador deve ter ao longo da execução do seu estudo é a
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manutenção do senso critico, tanto na busca de informações quanto no momento da análise
dos resultados obtidos, de maneira a evidenciar a veracidade dos fatos.

3.2 População e amostra

Conforme Barbetta (1998) a população alvo envolve o conjunto de elementos que
abrange o estudo. Assim, neste estudo, a população alvo da pesquisa refere-se a todas as
mulheres que trabalham na loja 109 das Lojas Americanas.
Porém, para garantir a validade dos resultados da pesquisa, Barbetta (1998) define
como população acessível, o conjunto de elementos que abrange o estudo e que são passíveis
de serem observados. Neste caso, as colaboradoras que estão afastadas por atestado médico,
licença maternidade, férias, folga, ou outras situações, estão fora da pesquisa.
Nesse contexto a população alvo refere-se a 29 mulheres que trabalham na loja 109.
Porém, a população acessível compreende a 26 mulheres, uma vez que duas colaboradoras
estavam de férias, e uma estava afastada por atestado médico.

3.3 Técnicas de coleta e análise de dados

Chizzotti (2001) afirma que a coleta de dados provém de observação ou através de
respostas e declarações de pessoas que contém as informações necessárias aos objetivos da
pesquisa, permitindo posteriormente o registro e análise de tais informações.
Para agregar maiores conhecimentos sobre o assunto a ser tratado, reuniu-se as
informações consideradas mais relevantes sobre o tema proposto, no meio de consultas
bibliográficas, entrevista não estruturada, observação participante,

e aplicação de um

questionário estruturado não disfarçado diretamente ao público alvo.
Vergara (1997) classifica a técnica de observação como simples ou participante. A
autora afirma que na observação participante o investigador "está engajado ou se engaja na
vida do grupo ou na situação; é um ator ou um espectador interativo" (VERGARA, 1997, p.
52). Neste caso trata-se de observação participante, pois a pesquisadora integrava a equipe de
trabalho da loja 109 das Lojas Americanas, tornando-se assim uma espectadora interativa,
mas não respondeu ao questionário, uma vez que deixou a empresa antes da data da aplicação
do mesmo. Aliado à observação participante, houve também análise documental (encarte com
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histórico da empresa), e entrevista não estruturada, (conversa informal com perguntas abertas)
com o gerente geral da loja, e com a responsável pelo setor de recursos humanos, com o
intuito de compreender os processos e a realidade organizacional. Também foram realizadas
entrevistas não estruturadas com as colaboradoras da loja através de conversas informais
durante os intervalos destinados a almoço e lanche. Tais entrevistas foram realizadas com
doze mulheres. A escolha da forma de entrevista não estruturada ocorreu em função da
liberdade, tanto por parte do entrevistado como do entrevistador, de abordar outros temas
relacionados aos objetivos da pesquisa. Tais técnicas compreendem a coleta de dados de
caráter qualitativo, como citado anteriormente.
Quanto ao caráter quantitativo, este consistiu na aplicação de um questionário a vinte e
seis colaboradoras da loja 109. 0 questionário abordava através de perguntas fechadas,
perguntas de múltiplas escolhas, perguntas mistas e preenchimento de tabelas o perfil sócioeconômico e cultural, com sete questões fechadas e três de múltipla escolha; as condições
fisicas do ambiente de trabalho, com uma tabela; condições de saúde desgaste fisico do
trabalhador, com três questões fechadas, duas questões de múltipla escolha, uma questão
mista, e uma tabela; jornada e ritmo de trabalho, com três questões fechadas; divisão sexual
do trabalho, com duas questões fechadas; salário, com três questões fechadas; processo de
recrutamento e seleção, com uma questão fechada e uma de múltipla escolha; treinamento.
com uma questão fechada; e promoção e carreia profissional, com três questões fechadas. Tais
assuntos totalizaram um questionário com 32 questões, com o objetivo de atender aos
objetivos específicos da pesquisa.
A análise dos dados foi feita à luz da observação e vivência da pesquisadora na
organização, bem como da percepção das colaboradoras sobre cada variável abordada no
questionário.
Com base nos objetivos propostos pelo estudo, utilizou-se para tabulação e analise dos
dados, o programa de computador Microsoft Excel.
Os gráficos foram construidos através do cálculo de freqüência (absoluta e relativa), e
posteriormente transportados para o programa de computador Microsoft Word.

3.4 Categorias de análise

0 quadro 2 apresenta as unidades de análise levantadas sobre cada categoria de análise
abordada na pesquisa.
35

rsvittnavonz
ALISE
Faixa etária
Estado Civil
Quantidade de filhos
Salário

Perfil sócio-econômico

Renda familiar mensal

e cultural

Grau de escolaridade
Revistas lidas
Canais de televisão assistidos

Rádios mais ouvidas
Acesso a internet

Condições físicas da area da loja e

Condições de trabalho

estoques
Condições fisicas do banheiro e
vestiário
Condições fisicas do

Temperatura do local de trabalho

ambiente de trabalho

Iluminação do local de trabalho
Ruído / som no local de trabalho
Vibração no local de trabalho
0 que o

ambiente de trabalho

proporciona

Saúde do trabalhador
Efeito do trabalho na saúde fisica do

trabalhador
Condições de saúde e
desgaste físico do

trabalhador

0 que o trabalho causa
Características do trabalho
Se o trabalhador adquiriu algum
problema de saúde proveniente do
trabalho

Jornada e ritmo de

Duração da jornada de trabalho

trabalho
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Responsabilidade

de atividades

domésticas
Responsabilidade dos filhos enquanto
a muffler trabalha
Se a divisão de tarefas é equivalente
a todos os colaboradores
Divisão sexual do
trabalho

Se as atividades que exigem esforço
físico deveriam ser desempenhadas
por um homem

Salário de acordo com função
Salário

Diferença salarial entre homem e
muffler

Responsabilidade financeira da casa

Organização do trabalho

Participação dos colaboradores em
Processo de

processos de seleção

recrutamento e seleção
Processos de seleção utilizados
Participação em treinamento e sua
Treinamento

utilidade
Possibilidade de promoção

Promoção e carreira

Tempo de trabalho na empresa

profissional
Ocorrência de promoção
Quadro 2: Categorias de análise
Fonte: elaborado pela autora
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4 A EMPRESA

Estão apresentados neste capitulo os resultados obtidos mediante análise dos
questionários aplicados com vinte e seis mulheres da loja 109 das Lojas Americanas, com as

entrevistas realizadas, e observação participante, bem como seu histórico e realidade
organizacional.

4.1 Histórico

A Lojas Americanas foi fundada em 1929 no Rio de Janeiro pelos norte-americanos
John Lee, Glen Matson, James Marshall e Batson Borger. Na verdade, o destino da viagem
dos americanos era Buenos Aires, porem ao atracarem no porto do Rio de Janeiro se
encantaram com a cidade que estava em época de Carnaval e decidiram que o Rio de Janeiro
era a cidade ideal para iniciarem o negócio. Assim, o empreendimento foi lançado com o
intuito de oferecer uma grande variedade de produtos a preços baixos, utilizando

o slogan

"Nada além de dois mil réis".
Apresentando crescimento com o passar dos anos, em 1940 a Lojas Americanas
promove a abertura de seu capital, tornando-se assim, uma sociedade anônima: Lojas
Americanas S.A.
Em 1982 os principais sócios do Banco Garantia, na época, assumem o controle da
empresa.
Apostando na ampliação do negócio, em 1994, a Lojas Americanas S.A. e a Wal Mart
Store Inc. abrem uma nova sociedade, formando a Wal Mart Brasil S.A. Porém, os resultados
alcançados pela sociedade não corresponderam à expectativa da Lojas Americanas fazendo
com que a administração da empresa decidiu pela venda total da participação de 40% na Wal
Mart Brasil S.A. para a Wal Mart Stores Inc. A decisão teve como objetivo a concentração de
todos os recursos organizacionais e financeiros da Companhia no seu próprio negócio.
E 1998 a empresa adota um novo posicionamento estratégico com a venda de 23 lojas

de supermercado e investindo em tecnologia e logística.
Com o crescimento do mercado e da concorrência, em 1999 a Lojas Americanas funda
uma loja virtual, a Americanas.com . No ano seguinte, em 2000, a Americanas.com tem seu
capital aumentado pela subscrição de novas ações. Tais ações corresponderam a uma
participação de 33% do capital social e foram negociadas no valor de US$40 milhões.
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Em 2001 a Lojas Americanas atinge novos patamares de resultados, conduzindo a
margem EBITDA de 9,1% e lucro liquido de R$103,1 milhões, apresentando o slogan interno
"Queremos Sempre Mais". Nesse mesmo ano, a Americanas.com atingiu o ponto de
equilíbrio e a distribuição da Companhia foi de R$89,2 milhões em dividendos.
0 ano de 2003 foi marcado pela aceleração do programa de expansão de lojas. Além
disso, foi lançada a Americanas Express, que segue o conceito de lojas menores, com
sortimento selecionado de mercadorias e cada vez mais próximas dos clientes. Desta forma, a
empresa fechou o ano com um lucro liquido de R$115,9 milhões e uma novo recorde na
margem EBITDA de 11,2%.
Atualmente, a Companhia conta com mais de 170 lojas de departamento espalhadas
em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal mantendo a tradição de qualidade, pregos
baixos e variedade.
Com lojas espalhadas por todo o Estado de Santa Catarina, e na regido da Grande
Florianópolis a Companhia conta com três lojas: no Shopping Itaguaçú, no Centro de
Florianópolis, e no Shopping Beiramar.
A loja em estudo refere-se A. loja 109 das Lojas Americanas, localizada em
Florianópolis, no Shopping Beiramar, 1° andar. Possui um quadro de 49 colaboradores,
composto por 20 homens e 29 mulheres.

4.2 Perfil sócio-econômico e cultural

A análise do perfil sócio-econômico e cultural das mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas pode ser dividida em três partes:
a) perfil social: que compreende a faixa etária, estado civil, e número de filhos;
b) perfil econômico: que compreende o salário, e a renda familiar mensal;
c) perfil cultural: que compreende o grau de escolaridade, hábitos de leitura, canais de
televisão assistidos, rádios mais ouvidas, e acesso A. interne.
Pode-se observar, através do gráfico 1, que 41%, a maioria, das colaboradoras
apresenta-se na faixa etária entre 20 e 24 anos, seguidas de 23% na faixa etária compreendida
entre 25 e 29 anos. Em menores proporções, estão as mulheres com idade entre 18 e 19, e 30 e
34 anos, com 12% de freqüência cada. Observa-se também que uma minoria possui idade
entre 35 e 39 anos (8%), e acima de 45 anos (4%). A loja não possui atualmente em seu
quadro, colaboradoras com idade entre 40 e 44 anos.
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• de 35 a 39 anos
• de 40 a 44 anos

a acima de 45 anos

Gráfico I: Faixa etária
Fonte: dados primários

Apesar da maioria das colaboradoras apresentarem idades inferiores a 30 anos, 46%
são casadas, como observa-se no gráfico 2. Na seqüência, 42% das mulheres são solteiras,
12% estão namorando e não se observa mulheres divorciadas e viúvas.

a Solteira
Li

0 46%

Namorando

o Casada
o Divorciada
• Viúva
CI

Outro

o 12%

Gráfico 2: Estado civil
Fonte: dados primários

Com relação ao número de filhos, 57% das mulheres não possuem filhos, 31%
possuem um filho, 8% possuem dois filhos, e com freqüência de 4% aparecem as mulheres
que possuem três filhos. Nenhuma colaboradora possui mais de 4 filhos, como mostra o
gráfico 3.

40
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• 57%
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• Não tenho filhos

Gráfico 3: Quantidade de filhos
Fonte: dados primários
Desta forma, pode-se concluir que o perfil social das mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas é, na sua maioria, com idades entre 20 e 24 anos, casadas e sem filhos.
No que diz respeito ao perfil econômico, foram analisados os salários das mulheres,
bem como sua renda familiar mensal. Através do gráfico 4, pode-se observar que 46% das
colaboradoras recebem um salário mensal entre R$ 501,00 e R$ 700,00. Com 31% de
freqüência estão as mulheres com salários de até R$ 500,00; 15% as que recebem salário entre
R$ 701,00 e R$ 900,00; e os salários compreendidos entre R$ 901,00 e R$ 1.100,00, bem
como os acima de R$ 1.301,00 apresentam freqüência de 4%.

o até R$ 500,00
la de R$ 501,00 a R$ 700,00

• 31%
111
o 154

o de R$ 901,00 a R$ 1 100,00

: P.

• 46%

o de R$ 701,00 a R$ 900,00

• de R$ 1.101,00 a R$ 1.300,00

o acima de R$ 1.301,00

Gráfico 4: Salário
Fonte: dados primários

41

Em seguida, foi questionada a renda familiar mensal, e como o gráfico 5 aponta, a
maioria (38%) possui uma renda entre R$ 901,00 e R$ 1.300,00. Em segundo lugar aparecem
as rendas entre R$ 501,00 e R$ 900,00, com 31% de freqüência. Com 15% as rendas entre R$
1.301,00 e R$ 1.700,00; as rendas até R$ 500,00 aparecem com freqüência de 8%; e com
freqüência de 4%, as rendas entre R$ 1.701,00 e R$ 2.100,00, e as rendas acima de R$
2.101,00.
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• 4%

o 8%

• de R$ 501,00 a R$ 900,00
o de R$ 901,00 a R$ 1.300,00

o 31%

o

D de R$

1.301,00 a R$ 1.700,00

si de R$ 1.701,00 a R$ 2 100.00

o 38%
o acima de R$ 2.101,00

Gráfico 5: Renda familiar mensal
Fonte: dados primários

Desta forma, conclui-se que na sua maioria, as mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas desempenham um papel importante em termos financeiros na renda familiar
mensal. Tal fato pode ser comprovado ao comparar que o salário de 46% das mulheres está na
faixa entre R$ 501,00 e R$ 700,00; e que 38% das mulheres possuem uma renda familiar
mensal entre R$ 901,00 e R$ 1.300,00.
A realidade financeira das mulheres atuantes na loja 109 obriga estas a trabalharem em
tempo integral, uma vez que sua renda mensal é indispensável para ao menos manter seu
padrão de vida e de sua família. Rodrigues (1984) completa afirmando que em alguns casos, a
mulher passou a desempenhar o papel principal na sobrevivência econômica da família.
Verifica-se através do gráfico 6, a inexistência de colaboradoras sem escolaridade, ou
com primeiro grau incompleto. Porém, mais da metade (65%) das colaboradoras possuem
apenas o segundo grau completo, o que demonstra que tais mulheres pararam de estudar, uma
vez que 65% das mulheres pesquisadas estão compreendidas na faixa etária entre 20 e 29
anos. Observa-se também que 4% das colaboradoras possuem

10 grau incompleto; 8%
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possuem segundo grau incompleto; 19% possui terceiro grau incompleto; e apenas 4% possui
terceiro grau completo.
Segundo IBGE (1998), na pesquisa sobre o Padrão de Vida Brasileiro, verificou-se
que 63,8% dos trabalhadores não concluíram o primeiro grau. Já no presente estudo 96% das
colaboradoras concluíram o primeiro grau.

pi sem escolaridade
• 1° grau completo

o 1° grau incompleto
o 2" grau completo
• 2° grau incompleto
o 3° grau completo
• 3° grau incompleto

Gráfico 6: Grau de escolaridade
Fonte: dados primários

Ao questionar-se o hábito de leitura, observou-se que o maior interesse destas
mulheres é nas revistas de fofocas (45%), seguidos das revistas de lazer (40%). Em menores
proporções, aparecem as revistas técnicas (5%), e a opção outros aparece com uma freqüência

de 10%, que compreenderam respostas como revistas de música e nenhuma revista. Nenhuma
colaboradora apresentou como habito de leitura revistas de negócios e de esportes, o que
demonstra urna provável falta de interesse ou o dificil acesso A este tipo de leitura.
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Gráfico 7: Revistas
Fonte: dados primários

Quanto aos canais de televisão mais assistidos, 54% das mulheres são expectadoras do
canal Globo; 20% da Band; e com a mesma freqüência de 13% aparecem os canais Record e
SBT. Não houve freqüência na opção outros, assim como nos canais de TV a cabo, o que
parece caracterizar o pouco poder aquisitivo e/ou a falta de interesse das colaboradoras para
este tipo de atrativo.
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Grá fi co 8: Canais de televisão
Fonte: dados primários

Ainda em relação ao perfil cultural, a radio mais ouvida é a Band FM, com 36% de
freqüência. Com 27% de freqüência, a segunda radio mais ouvida é a Joven Pan, seguida de
20% da Atlãntida; 7% a Antena 1; 7% a Guararema; e 3% a Itapema. Nenhuma colaboradora
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ouve as rádios UDESC e Itapema; e observa-se também através do gráfico 9 inexistência de
freqüência nas opções nenhuma e outras

Jol.en

Pan

• UDESC
o Antena 1
o Atlântica
• CBN Diário
• Band FM
• Itapema

• 0%

o Guararema

o20%

• Nenhuma

• Outras
Gráfico 9: Rádios mais ouvidas
Fonte: dados primários

Finalizando o perfi l cultural, verifica-se no gráfico 10, que uma maioria de 57% das
mulheres não acessam à interne. 0 acesso 1 vez por semana está presente em 19% das
colaboradoras; 12% acessam a internet 2 vezes por semana; 8% acessam 3 vezes por semana;
e com freqüência de 4% estão os acessos de 4 ou mais vezes por semana. Tais dados apontam

a falta de hábito e/ou a falta de acesso destas mulheres a este veiculo de comunicação.
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Gráfico 10: Acesso a internet
Fonte: dados primários
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Através da análise dos dados apresentados anteriormente, pode-se constatar que o
perfil sócio-econômico e cultural das mulheres da loja 109 das Lojas Americanas compreende
6. mulheres entre 20 e 24 anos (41%), casadas (46%), sem filhos (57%), com segundo grau
completo (65%), com salário entre R$ 501,00 e R$ 700,00 (46%), renda familiar entre R$
901,00 e R$ 1.300,00 (38%), espectadoras da Rede Globo (54%), ouvintes da rádio Band FM
(36%), que não acessam a internet (57%), e possuem como hábito de leitura as revistas de
fofocas (45%).

4.3 Condições fisicas do ambiente de trabalho

Como exposto anteriormente, Laville (1977) aponta que o ambiente de trabalho pode
ser caracterizado através de meios térmicos, sonoros, luminosos e vibratórios.
Através da análise do gráfico 11, observa-se que o ambiente fisico do local de trabalho
de uma forma geral, é caracterizado por 46% das mulheres como regular; 42% como bom; 8%
como muito bom; e 4% como ruim. Desta forma, verifica-se uma insatisfação com relação ao
ambiente fisico de trabalho por uma parte significativa das mulheres colaboradoras da loja.
Em contrapartida, apesar de apresentar uma freqüência inferior, 42% ainda é considerada uma
freqüência relevante, tendo em vista o número total de questionários validados.
Quanto ao banheiro e vestiário, 73% das colaboradoras apontam apresentar instalações
ruins; 23% consideram ser regular; e uma minoria de 4% caracteriza como bom. 0 banheiro e
vestiário da loja 109 ocupam a mesma área fisica e compreendem basicamente a do is
chuveiros e dois sanitários em péssimo estado. Os chuveiros além de não possuírem cortinas,
apenas um deles funciona. Os sanitários estão bastante deteriorados com assentos
envelhecidos e sujos_ A área também conta com armários, onde as colaboradoras guardam
suas roupas, e objetos de uso pessoal. Além disso, o banheiro possui apenas uma única pia
com três torneiras, e a loja não disponibiliza sabonete suficiente para todo o mês, fazendo com
que as colaboradoras utilizem os sabonetes que são considerados quebras, ou seja, aqueles que
consequentemente iriam para o lixo. Como pode-se perceber 73% é um resultado bastante
representativo, seguido de 23% como regular, significando assim, que este ambiente necessita
de reparos. Ressalta-se que o banheiro e vestiário masculino encontram-se nas mesmas
condições.
No quesito temperatura do ambiente de trabalho, 42% das mulheres consideram-na
boa, 35% consideram regular e 23% consideram ruim. A loja 109 possui a área de venda
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climatizada com ar condicionado central, controlado pelos próprios colaboradores da loja,
assim como o escritório. Já a área de estoque não possui sistema de ar condicionado, e a
ventilação ocorre através de duas aberturas na parede protegidas por telas; os banheiros e
vestiários também não possuem sistemas de ventilação, e esta ocorre somente através da porta
de entrada dos mesmos. Tal realidade contraria o que diz Grandjean (1998, p. 294) quando
afirma que "a garantia de um clima confortável no ambiente 6, assim, um pré-requisito
necessário para manutenção do hem-estar e para a capacidade de produção total".
Quando questionadas sobre a iluminação, 35% das mulheres responderam que esta é
boa, porém, 62% afirmam ser regular, seguidas de 4% que afirmam ser ruim. Grandjean
(1998) coloca que a distribuição da densidade luminosa no campo visual é de importância
decisiva tanto para o poder da visão quanto para o conforto visual. Constata-se a área de
venda e escritório são bem iluminados, com lâmpadas fluorescentes; porém a área de estoque
apresenta iluminação bastante precária, assim como os banheiros e vestiários.
Como a loja 109 faz parte do comércio varejista, utiliza-se como estratégia de venda
que o som no ambiente seja, preferencialmente, um CD de lançamento. Desta forma, na maior
parte do tempo, a área de venda possui como ruído/som músicas que estão à venda na forma
de CD/DVD. Além disso, esporadicamente um colaborador anuncia através de um microfone
os produtos em promoção e aqueles que estão no encarte quinzenal. Por outro lado, os
ambientes de escritório, banheiro e vestiário, e estoques possuem como ruído/som o barulho
das impressoras e computadores, e de transporte de mercadorias em carrinhos. Baseadas nesta
realidade, 54% das mulheres consideram o ruído/som regular; 12% consideram ruim; e 35%
consideram bom. Ressalta-se que as exposições ao ruído não tem uma significativa
conseqüência no trabalho físico, mas cansam mais do que em um ambiente silencioso
(GRANDJEAN, 1998).
Por fim, Grandjean (1998, p. 281) entende por vibração as "oscilações mecânicas, que
são caracterizadas por variações regulares ou irregulares no tempo, de um corpo em estado em
repouso". Assim, 100% das colaboradoras afirmam a inexistência de vibração no local de
trabalho. Este é considerado um fator bastante positivo, uma vez que o conjunto dos efeitos
fisiológicos das vibrações faz com que fortes oscilações mecânicas diminuam a capacidade de
desempenho e em muitas situações aumentem o risco de falhas e acidentes (GRANDJEAN,
1998).
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Gráfico 11: Condições fisicas do ambiente de trabalho

Fonte: dados primários

Observa-se que na visão das colaboradoras da loja, esta não está suprindo por
completo suas necessidades, principalmente na área interna da loja que compreende ao
banheiro e vestiário. Nenhum dos quesitos apresentou freqüência nas opções muito bom e
excelente, o que comprova tal descontentamento.
Laville (1977) contempla a realidade da loja 109 afirmando que o trabalhador só pode
conservar a integridade de seu organismo quando esses meios não ultrapassam certos limites,
assim, é aconselhável uma reestruturação ergonômica na empresa.

4.4 Condições de saúde e desgaste fisico do trabalhador
As condições de saúde e desgaste fisico dos trabalhadores aqui abordados envolvem
questões como a saúde do trabalhador, as características do trabalho, os efeitos causados pelo
ambiente de trabalho, as conseqüências e efeitos do trabalho na saúde, o trabalho como causa
de problemas de saiffle e os problemas de saúdes ocasionados pelo trabalho.
O gráfico 12 aponta que 54% das colaboradoras possuem uma saúde boa, de uma
forma geral, contra 46% que afirmam que sua saúde é regular. As opções ruim, muito boa e
excelente não apresentaram freqüência.
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Tais resultados não coincidem com o relatório de Pesquisa de Padrão de Vida (IBGE,
1998), segundo o qual 80,6% da população das regiões Sudeste e Nordeste do pais
consideram seu estado de saúde atual como sendo "bom" ou "muito bom".
De acordo com a colaboradora responsável pelo departamento de recursos humanos,
não é comum os colaboradores, ai incluem homens e mulheres, afastarem-se por atestado
médico na loja 109. Somente em casos mais extremos e de licença maternidade. A
colaboradora afirma ainda que a insegurança quanto ao desemprego faz com que os
trabalhadores da empresa em questão evitem afastar-se por atestado médico até mesmo em
situações de necessidade.
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Gráfico 12: Saúde do trabalhador

Fonte: dados primários

Para compreender o estado de saúde dos trabalhadores, faz-se necessário conhecer as
características do trabalho, bem como os efeitos que o ambiente de trabalho causam aos

mesmos.
No que se refere As características do trabalho, o gráfico 13 apresenta que com 29% de
freqüência aparece em primeiro lugar a opção cansativo. Com 24% de freqüência, o trabalho é
considerado repetitivo, seguidos de 21% desgastante; 13% doloroso; 8% monótono; e 5%
agradável.
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Gráfico 13: Características do trabalho
Fonte: dados primários

aos efeitos que o ambiente de trabalho causa a saúde, o gráfico 14
apresenta as variáveis satisfação, conforto, bem-estar, agitação, monotonia, e irritação.
Com relação

gráfico mostra que 50% das colaboradoras encontram-se pouco satisfeitas, enquanto 23%
encontram-se satisfeitas, e 27% razoavelmente satisfeitas. Em situação similar encontra-se a
variável conforto, onde 77% das mulheres a fi rmam que o ambiente de trabalho proporciona
pouco conforto, seguido de 23% que consideram um conforto razoável. Com relação ao bemestar, este aparece com 54% de freqüência na opção pouco, 27% razoável, e 19% muito.
Outro número bastante expressivo é 73% das colaboradoras a fi rmarem que o ambiente de
trabalho proporciona muita agitação, e apenas 15% considerar pouco agitado, e 12%
considerar razoável. A variável monotonia apresenta freqüência de 58% na opção pouco,
seguida de 23% na opção muito e 19% na opção razoável. E por fi m, 50% das mulheres ficam
muito irritadas, enquanto 27% ficam razoavelmente irritadas, e apenas 23% das mulheres
ficam pouco irritadas.
Verifica-se o descontentamento das mulheres quanto as variáveis mencionadas, uma
vez que os maiores percentuais correspondem a pouca satisfação (50%), pouco conforto
(77%), pouco bem-estar (54%), muita agitação (73%), pouca monotonia (58%), e muita
irritação (50%).
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Grifico 14: Efeitos do ambiente de trabalho na saúde do trabalhador
Fonte: dados primários

As colaboradoras não somente mostram-se descontentes com o que o ambiente de
trabalho proporciona,, mas também com o que seu trabalho causa. Como observa-se no gráfico
15, os maiores percentuais referem-se à 31% de cansaço, 22% de preocupação, 17% de
tensão, 2% de monotonia, 2% de tristeza, e 2% de estresse (opção outros), contra 20% de
satisfação, 4% de alegria, e 0% de prazer.
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Gráfico 15: Conseqüências do trabalho
Fonte: dados primários

0 conjunto de todos os aspectos mencionados faz com que 31% das mulheres afirmem
que o trabalho exerce efeito muito negativo na saúde fisica, e 34% consideram que exerce
efeito pouco negativo. Nenhuma colaboradora acredita que o desempenho do seu trabalho
possui efeito muito positivo na sua saúde fisica, porém 8% acreditam que exerce efeito pouco
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positivo. E 27% das colaboradoras afirmam que o seu trabalho não exerce efeito nem
positivo, nem negativo, conforme apresenta o gráfico 16.
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Gráfico 16: Efeito do trabalho na sa6de
Fonte: dados primários

Tais efeitos na saúde fisica podem ser provenientes do grau de esforço fisico utilizado
por estas mulheres no desempenho de suas funções. O gráfico 17 mostra que 61% das
mulheres afirmam utilizar muita força fisica no seu trabalho, e 35% utilizam um grau razoável
de esforço fisico. Apenas 4 % das mulheres afirmam utilizar pouca força fisica.
0 maior esforço fisico desempenhado pelas mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas é referente à descarga do caminhão, organização do estoque e abastecimento de
mercadorias na area de venda. Como a empresa trabalha com um sistema de estoque zero,
automaticamente os produtos vendidos são solicitados ao Centro de Distribuição que os envia
pelo caminhão. Assim, a loja 109 recebe ao menos três caminhões por semana, variando em
média de mil a seis mil volumes cada. A descarga é realizada essencialmente pelas
supervisoras, assistentes de supervisão e operadoras de abastecimento.
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Grafico 17: Grau de esforço fisico utilizado
Fonte: dados primários

Devido aos problemas enfrentados no ambiente fisico, as características do trabalho,

bem como ao grau de esforço fisico exigido, 61% das mulheres afirmam ter adquirido algum
tipo de problema de saúde decorrente das suas atividades profissionais, conforme o gráfico 18
expõe. As demais 39% das colaboradoras não adquiriram nenhum tipo de problema de saúde.
A saúde do trabalhador está diretamente relacionada com sua qualidade de vida, que

conforme Silva (1999) está associada com o estilo de vida, satisfação no trabalho, relações
familiares, disposição, espiritualidade, dignidade, relações familiares, bem estar físico,
psicológico, social e cognitivo.
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Gráfico 18: Trabalho como causa de problemas de saúde
Fonte: dados primários
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Dentre as 61% das mulheres que afirmam ter adquirido algum tipo de problema de
saúde decorrente do trabalho, a maioria (58%) cita problemas de coluna. Em menores

proporções foram citadas a LER / DORT (18%), estresse (12%), e dores de cabeça (12%).
Os problemas de coluna, grande maioria, possivelmente foram ocasionados pelo
excesso de peso levantado, e ma postura nos caixas, onde não só as cadeiras, mas todo o PDV
(ponto de venda) não está ergonomicamente correto.

Gráfico 19: Problemas de saúde ocasionados pelo trabalho
Fonte: dados primários

4.5 Jornada e ritmo de trabalho

Ao tratar da mulher no mercado de trabalho, é inevitável não abordar sua jornada e
ritmo de trabalho. Como afirmam Carvalho e Rocha (2004), o trabalho extra-doméstico, que

antes era considerado uma atribuição somente masculina, começou a fazer parte do cotidiano
da mulher, fazendo com que esta vi-se obrigada a conciliar a casa e o trabalho.
A jornada de trabalho dos colaboradores da loja 109 é constituída de 8 horas diárias.
Como a loja está situada em um shopping, seu funcionamento compreende todos os dias da
semana, apresentando, porém., maior movimento aos sábados. Desta forma, os colaboradores
têm sua folga de acordo com uma escala variável estabelecida pelo departamento de recursos
humanos que só não pode ser tirada aos sábados. Além disso, os colaboradores só têm direito
a um domingo de folga por mês. Esta escala de folgas e horários é padrão, tanto para homens,
como para as mulheres.
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Antunes (2000) coloca que a redução da jornada de trabalho tem sido uma das mais
importantes reivindicações do mundo do trabalho. A análise do gráfico 20 mostra tal
insatisfação quando apresenta que 54% das mulheres a firmam possuir uma jornada de
trabalho muito longa, seguida de 27% que afirmam ser longa. Apenas os 19% restante das
mulheres consideram sua jornada de trabalho boa, e nenhuma colaboradora considera sua
jornada de trabalho curta ou muito curta.
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Gráfico 20: Duração da jornada de trabalho
Fonte: dados primários

Pode-se perceber o quão cansativa e desgastante é a jornada de trabalho das mulheres
em questão, quando a maioria (81%) afirma ter uma jornada de trabalho longa ou muita longa,
e 77% destas mulheres são as responsáveis pelas atividades domésticas em suas casas,

conforme aponta o gráfico 20. Assim, além de desempenhar uma atividade de 8 horas didrias,
durante seis dias na semana, na maioria dos casos trabalhando em pé, ao chegar em casa
existe uma segunda jornada a ser executada, a de trabalhos domésticos, que pode ser
considerada tão ou mais cansativa quanto seu trabalho nas Lojas Americanas.
Tal afirmativa entra em concordância com Antunes (2000) quando este coloca que a
mulher trabalhadora realiza sua atividade de trabalho duplamente, dentro e fora de casa. 0
autor ressalta que as poucas horas destinadas a vida privada destas mulheres são consumidas
com o trabalho doméstico, que refere-se a um trabalho não diretamente mercantil, mas
indispensável para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, filho/as e de si própria.
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Gráfico 21: Responsabilidade de atividades domésticas
Fonte: dados primários

A relação familiar também é fortemente afetada pela jornada de trabalho. A família é
considerada como ambiente de cuidados, de proteção, de afetividade, de socialização e de
formação de personalidade (NERI, 1993).
Conforme verifica-se no gráfico 22, apesar de 58% das mulheres não possuírem filhos,
aquelas que possuem dependem em 19% dos casos dos cuidados dos avós, 15% dos cuidados
de creches, e 8% dos cuidados dos vizinhos (opção outros).
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Gráfico 22: Responsabilidade dos filhos durante horário de trabalho
Fonte: dados primários

Os dados apresentados sustentam a afirmativa de Carvalho (1996 apud MACHADO,
2004) quando o autor coloca que as mulheres sempre tiveram que buscar trabalhos que lhes
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permitissem atender As exigências familiares e domésticas; e até mesmo quando seu trabalho
era em tempo integral, estas precisavam buscar tempo hábil para a execução de tais tarefas.

4.6 Divisão sexual do trabalho

A expansão do trabalho feminino é bastante significativa, com um aumento que atinge
mais de 40% da força de trabalho em diversos países (ANTUNES, 2000).
A participação da mulher no mercado de trabalho, assim como na loja 109 das Lojas
Americanas é bastante expressiva. A loja possui um quadro de 49 colaboradores, sendo que
destes, 29 compreendem o sexo feminino.
A estrutura organizacional da empresa em questão é composta pelos seguintes cargos e
suas respectivas atribuições:
a) gerente geral de loja: conferência do movimento diário, conferência das saídas de
caixa, supervisão de inventário oficial, seleção de pessoal, supervisão de funcionários;
b) gerente comercial: lay-out da loja, supervisão de inventário oficial, controle de
promotores, exposição de produtos em encarte;
c) supervisores de loja: descarga do caminhão, organização do estoque, inventário
rotativo, contagem de produtos no inventário oficial,
d) assistentes de supervisores: descarga do caminhão, organização do estoque,
contagem de produtos no inventário oficial, exposição da vitrine;
e) fiscais de caixas: organização, controle e coordenação da frente de caixa, abertura e
fechamento de PDV (ponto de venda — caixa), movimento diário, cancelamento de
compra, realização de trocos para os caixas;
f) auxiliar de escritório: controle de entrada de mercadorias, compra de material de
expediente, emissão de notas fiscais, recebimento de currículos, controle do ponto,
folha de pagamento, entrega de vale alimentação e vale transporte, fechamento do
cofre;
g) operadores de abastecimento: descarga do caminhão, abastecimento de mercadorias
na Area de venda, exposição de produtos na loja, organização da loja, limpeza de
gôndolas, balcões e ilhas, contagem de produtos no inventário oficial,
h) operadores de caixas: realização da venda, conferência de cheques, devoluções,
trocas;
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i) segurança: controle de perdas e quebras, controle de lacre do caminhão, controle de
segurança de mercadorias em estoque e em área de venda, abordagem de suspeitas de
furtos, encaminhamento para delegacia em casos de furto; realização de boletim de
ocorrência, blitz nos estoques e em vestiários, gravação de videos com as câmeras de
segurança da loja, controle de entrada e saída de funcionários.
Porém, apesar de serem maioria, as mulheres não estão presentes em todos os cargos
citados. 0 quadro 3 relaciona os cargos e o sexo de seus ocupantes.

Sexo Masculino

Sexo Feminino

Gerente Geral de Loja

1 homem

-

Gerente Comercial

1 homem

-

Supervisor de Loja

1 homem

3 mulheres

Assistente de Supervisor

2 homens

2 mulheres

Fiscal de Caixa

1 homem

1 mulher

-

3 mulheres

Operador de Abastecimento

2 homens

7 mulheres

Operador de Caixa

10 homens

13 mulheres

Segurança

3 homens

-

Cargo

Auxiliar de Escritório

Quadro 3: Relação de cargos
Fonte: dados primários

Observa-se que os cargos de maior nível hierárquico e consequentemente de maior
responsabilidade (gerente geral de loja e gerente comercial) são ocupados exclusivamente
pelo sexo masculino. Da mesma forma, a atividade de segurança é destinada também apenas
aos homens. As mulheres cabem as demais funções. Ressalta-se que não existe uma regra na
organização que imponha tal divisão sexual de trabalho.
A pesquisa realizada mostrou que 77% das mulheres acreditam que a divisão de
tarefas na loja não é equivalente a todos os colaboradores, contra uma minoria de 23% que
acredita ser, como exposto no gráfico 23.
A empresa não possui uma descrição dos cargos para ser apresentada ao colaborador
no momento da sua contratação, nem mesmo preferência por sexo, ficando a critério do
gerente geral de loja a contratação de homens ou mulheres.
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Gráfico 23: Divisão de tarefas
Fonte: dados primários

Antunes (2000, P. 106) afirma que "o trabalho feminino tem sido reservado para a
realização de atividades rotinizadas, com menores indices de qualificação e onde são também
mais constantes as formas de trabalho temporário".
A realidade da loja 109 contempla a teoria do autor, unia vez que os cargos de
supervisores, assistentes e operadores de abastecimento, que são os que exigem maior esforço
físico, são executados essencialmente por mulheres, na área de venda da loja. Em momentos

de ociosidade, os operadores de caixa também contribuem no abastecimento da loja, assim
como em momentos de grande movimento, os operadores de abastecimento assumem a
posição de caixas.

Tais cargos consistem em atividades como descarga de caminhões três vezes por
semana, organização de estoque, abastecimento da área de venda, entre outras atividades que
exigem certo grau de esforço fisico.
Quando questionadas sobre o grau de esforço físico que precisam desempenhar para
exercer suas atividades, 65% das mulheres afirmam que esta atividade deveria ser executada
por um homem. Em menor freqüência, 27% das mulheres acreditam que sua função não
precisaria ser desempenhada por um homem. E os 8% restantes, a fi rmam não utilizar força
fisica, por trabalharem no escritório, provavelmente.
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• 27%

o Sim

• Não
o Não utilizo força física
o Outos

Gráfico 24: Atividade deveria ser desempenhada por um homem
Fonte: dados primários

Antunes (2000, p. 108) aborda tal problemática afirmando que
salvo raras exceções, ao trabalho feminino têm sido reservadas as áreas de trabalho
intensivo, com níveis ainda mais intensificados de exploração do trabalho, enquanto
aquelas Areas caracterizadas como de capital intensivo, dotadas de maior
desenvolvimento tecnológico, permanecem reservadas ao trabalho masculino.

No caso, as atividades gerenciais, de segurança e de operação de caixa são, quando

não exclusivas, destinadas em maiores proporções aos homens.

4.7 Salário
Resgatando Fonseca (2000) que afirma que os trabalhos executados pelas mulheres ao
longo dos tempos, mantiveram-se em níveis hierárquicos inferiores aos dos homens, além de
depreciados, obscurecidos e mal remunerados, percebe-se a loja 109 da Lojas Americanas

está inserida nesta realidade.
Ao questionar as colaboradoras da loja 109 das Lojas Americanas sobre seus salários.

27 % consideram seu salário muito baixo de acordo com a função exercida na empresa; 46%
consideram seu salário baixo; e 27% das mulheres consideram que seu salário está na média.
Nenhuma colaboradora considera que seu salário é alto ou muito alto de acordo com a função.
Pode-se concluir que no mínimo 73% das mulheres estão insatisfeitas com sua

remuneração.
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Gráfico 25: Salário X função
Fonte: dados primários

As Lojas Americanas possui um plano de cargos e salários, não cabendo assim ao
gerente geral de loja decidir o salário a ser pago aos colaboradores da loja. A folha de
pagamento é realizada pela matriz da empresa, localizada na cidade do Rio de Janeiro. 0
departamento de recursos humanos de cada loja é responsável por enviar até uma data limite o
controle ponto, que apresenta informações sobre a quantidade de dias e horas trabalhadas no
mês. A partir dai, o Departamento Nacional de Recursos Humanos faz o cálculo do salário de

todos os colaboradores e o executa. Cabe ao Departamento de Recursos Humanos de cada loja
apenas a distribuição de vale alimentação e vale transporte.
Como a empresa não possui a política de pagar horas extras, esta proibe a realização
da mesma. Somente com autorização do gerente geral de loja os colaboradores podem
trabalhar mais do que o estipulado. As horas extras são lançadas em um banco de horas, e
devem ser compensadas mensalmente.
Com base em tais dados, conclui-se que não existe distinção salarial entre homens e
mulheres nas Lojas Americanas, uma vez que o plano de cargos e salários impede tal
distinção.
Porém, uma pesquisa sobre as desigualdades salariais entre homens e mulheres
realizada por Sudrez (2000) apontou que 68% dos homens possuem salários maiores do que o
das mulheres, independente da idade, escolaridade, e setor de ocupação. Além disso, em
termos estatísticos 90% do diferencial salarial correspondem unicamente à diferença de
gênero.

Com base neste panorama geral, apesar de não ocorrer desigualdade salarial entre
homens e mulheres na loja 109, questionou-se sobre a diferença salarial entre marido e
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mulher. A análise do gráfico 26 mostra que mesmo que 45% das mulheres da loja não serem
casadas, entre as que são, 35% possuem um salário inferior ao do marido, 8% possuem
salários equivalentes, e apenas 12% das mulheres possuem salário maior do que o do seu
marido.

o Maior

• Equivalente
D Menor
o Não tenho marido

Gráfico 26: Diferença salarial
Fonte: dados primários

Diante do exposto e analisando o gráfico 27, pode-se verificar que realmente as
mulheres dependem financeiramente, na maioria das vezes, da figura masculina. Em 39%dos
casos, o marido é o responsável pelo sustento financeiro da casa, e em 19% dos casos o
responsável é o pai. Em menores proporções, em 15% dos casos, a mãe é responsável, e 4%
das mulheres expõe que os responsáveis são os irmãos (opção outros).

Gráfico 27: Responsabilidade financeira
Fonte: dados primários
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Porém, um valor ainda expressivo é de 23% das mulheres serem responsáveis
financeiramente pelo sustento da casa. Tal resultado entra em concordância com Rodrigues
(1984) quando este afirma que em alguns casos, a mulher passou a desempenhar o papel
principal na sobrevivência econômica da família.

4.8 Processo de recrutamento e seleção

0 processo de recrutamento tem por objetivo principal atrair candidatos, segundo
perfil pré-determinado, para serem selecionados e virem a tornarem-se colaboradores da
organização (RIBEIRO, 2005). 0 autor cita como principais fontes de recrutamento: cadastro
de currículos, anúncio de jornal, cartazes e panfletos, apresentação de funcionários, agências
de empregos, anúncio em emissoras de radio e serviço de alto-falantes, estagiários, contatos
com outras empresas, guardas-mirins, escolas técnicas, mão-de-obra temporária, e interne.
Como a empresa recebe muitos currículos diariamente, esta acredita não ser necessário
outro processo de recrutamento. Até mesmo em épocas de grandes movimentos, como Páscoa

e Natal, que se faz necessária a contratação de operadores de caixa e de abastecimento, a loja
utiliza apenas os currículos recebidos como forma de recrutamento.
No caso, os currículos são entregues na Central de Atendimento, que encaminha ao
final do dia para o Departamento de Recursos Humanos. Os currículos são arquivados para
análise posterior. Quando necessário, a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos
seleciona alguns currículos e os leva para aprovação do gerente geral de loja, que ao aprovar
os currículos devolve para o departamento de recursos humanos. A responsável pelo setor
entra em contato via telefone com os candidatos e agenda uma data e horário para entrevista,
de acordo com a disponibilidade do gerente geral de loja. Pode-se observar a centralização do
gerente geral quando este não delega o poder da tomada decisão em nenhuma parte do
processo seletivo para a responsável da Area.
Já a seleção "6 a escolha da pessoa certa para o cargo certo, ou seja, a escolha, entre os
candidatos recrutados, dos mais adequados aos cargos existentes, com o objetivo de manter ou
aumentar, tanto a produtividade quanto os resultados" (RIBEIRO, 2005, p.52).
Verifica-se através do gráfico 28, que a grande maioria das colaboradoras (96%)
participou de processo de seleção.
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Gráfico 28: Participação em processo de seleção
Fonte: dados primários

Rocha-Pinto, Pereira, Coutinho e Johann (2005) apontam que as técnicas empregadas
no processo de seleção incluem análises de currículos, testes de conhecimentos gerais e
específicos, de inteligência, de aptidão e de personalidade, dinâmicas, entrevistas coletivas ou
individuais.
Dentre os principais processos de seleção utilizados na loja 109 (currículo, entrevista e
dinâmica de grupo), a seleção por currículo apresentou freqüência de 47%, seguido de 43% de
entrevista, como observa-se no gráfico 29. A dinâmica de grupo apresentou freqüência de 7%,
e na opção outros, que compreendeu uma freqüência de 3%, foi citada a seleção por prova
escrita.

Gráfico 29: Processo de seleção
Fonte: dados primários
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As Lojas American as não possuem um padrão formalizado de processo de
recrutamento e seleção, e desta forma, cabe à cada loja fazê-lo da maneira que o gerente geral
de loja acreditar ser mais conveniente.
No caso da loja 109, o processo de seleção mais comumente utilizado é a seleção de
currículo, seguida de entrevista individual. Em alguns casos, quando o cargo disponível
possui maiores atribuições e responsabilidades, são realizadas provas escritas e/ou dinâmicas
de grupos.

4.9 Treinamento
A política de treinamento trata-se de um conjunto de linhas de ações fundamentais
para garantir que os colaboradores estejam aptos a trabalhar em função dos macroobjetivos da
organização (ROCHA-PINTO; PEREIRA; COUTINHO; JOHANN, 2005).
Desta forma, o treinamento faz-se necessário tanto para o aprendizado da função,
como também como forma de conhecer as normas e políticas da empresa e ambientar o
colaborador no local de trabalho.
"Há uma tendência em relacionar treinamento a um processo de aquisição ou
aperfeiçoamento de conhecimento e habilidades e de mudanças de atitudes, particularmente
envolvido com o desempenho de uma tarefa ou de um cargo" (ROCHA-PINTO; PEREIRA;
COUTINHO; JOHANN; 2005, p. 94).

o Não participei de
nenhum tipo de

o 27%

treinamento

• Participei de um
treinamento, mas não
foi OW

054%

o

19%

o Participei de um
treinamento, e foi OW
para execução de minha
função

Gráfico 30: Participação em treinamentos
Fonte: dados primários
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Como observa-se através do gráfico 30, 54% das colaboradoras participaram de um
treinamento ao ingressar a. loja 109 das Lojas Americanas e afirmam ter sido útil para a
execução de sua atual função. Porém, 27% das mulheres não participaram de nenhum tipo de
treinamento, e os 19% das mulheres restante que participaram de treinamento acreditam que
este não foi (Ail para o desempenho de suas tarefas.
Verifica-se que não existe nenhuma obrigatoriedade quanto a realização de
treinamento ao ingressar na organização. É facultativo aos gerentes gerais de loja.
No caso da loja 109, os procedimentos de treinamento normalmente realizados
compreendem, primeiramente, assistir dois videos, um contando a história das Lojas
Americanas e outro tratando de segurança no trabalho e furto interno. A parte pratica do
treinamento compreende acompanhar um outro colaborador de mesmo cargo, função

e

departamento que explica quais atividades deverão ser desempenhadas, bem como a forma de
desempenhá-las. Por exemplo: o operador de abastecimento mostrará onde ficam estocadas
mercadorias e a forma como deverá ser exposta na area de venda; o operador de caixa
ensinará como utilizar as diversas funções do caixa.

Vale ressaltar que nem sempre são executadas as duas partes do treinamento, e não é
realizada uma ambientação com o novo colaborador nem mesmo sua apresentação para a
equipe de trabalho. Além disso, o colaborador ao ingressar na empresa não é instruido quanto
as normas internas da organização, nem por meio de manual, nem por meio oral, as normas
somente são conhecidas no dia-a-dia ou por meio de conversas informais com colegas de
trabalho.

4.10 Promoção e carreira profissional

De acordo com Ikeda (2000, apud SOUZA, 2000), no Brasil a grande maioria dos
altos cargos e níveis hierárquicos são ocupados por homens, o que representa a discriminação
com a mulher quanto capacitações e responsabilidades.
A loja 109 das Lojas Americanas faz parte desta realidade brasileira, uma vez que
nunca mulher alguma assumiu os cargos de gerência da loja (gerente geral de loja e gerente
co merc ial).
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Gráfico 31: Possibilidade de promoção
Fonte: dados primários

Na percepção de 73% das mulheres da loja 109, conforme mostra o gráfico 31, a
empresa não oferece a possibilidade de promoção e formação de carreira profissional. Apenas
19% acredita existir tal possibilidade; e 8% não possui opinião a respeito.

o 23%

ei Até 1 ano
• De 1 a 3 anos
o De 4 a 7 anos
o De 8 a 11 anos
• De 12 a 15 anos
• Mais de 15 anos

D 38%

Gráfico 32: l'empo de trabalho

Fonte: dados primários

A opinião de 73% das mulheres pode ser melhor compreendida ao analisar os gráficos
32 e 33, onde observa-se que 65% destas mulheres trabalham há mais de quatro anos na
organização, e 77% nunca foi promovida.
Observa-se que a empresa não possui alta rotatividade de funcionários, uma vez que
38% das mulheres trabalham de quatro a sete anos na empresa; 23% trabalham de oito a onze
anos; e 4% trabalha de doze a quinze anos na empresa. Apenas 35% das mulheres trabalham
67

na empresa menos de quatro anos, sendo que 23% trabalham de um a tit's anos, e apenas 12%
ainda não completou um ano na empresa.
Apenas 23% das colaboradoras já foram promovidas, e apenas uma única vez. Não se

observa caso de duas ou três promoções entre as mulheres.

1 vez
o Sim, 2 vezes
o Sim, 3 vezes

• Sim,

Gráfico 33: Ocorrência de promoção
Fonte: dados primários

Tal realidade vai de encontro com as idéias de Lipovestky (2000, p. 268) quando
afirma que "acantonadas nas carreiras funcionais, privadas de uma experiência ampla e
variada que as ponha no centro vital da

empresa,

as mulheres chegam apenas

excepcionalmente ao topo da hierarquia".
Desta forma, nota-se que a estagnação da carreira profissional das mulheres está
presente na cultura da loja 109, seja ela por falta de novos cargos, ou por desigualdade de

gênero.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
0 presente estudo, realizado na loja 109 das Lojas Americanas em Florianópolis, teve
como objetivo analisar o perfil e a atuação das mulheres na mesma.
Foram analisadas três categorias referentes ao perfil sócio-econômico

e cultual,

condições de trabalho e organização do trabalho.
No que se refere à análise do perfil sócio-econômico e cultural, através da pesquisa
concluiu-se que este compreende mulheres entre 20 e 24 anos, casadas, sem filhos, com
segundo grau completo, com salário entre R$ 501,00 e R$ 700,00, renda familiar entre R$
901,00 e R$ 1.300,00, espectadoras da Rede Globo, ouvintes da rádio Band FM, que não
acessam a interne, e possuem como hábito de leitura as revistas de fofocas.
As condições de trabalho envolveram análises das condições do ambiente fisico do
trabalho, condições de saúde e desgaste fisico do trabalhador, e jornada e o ritmo de trabalho.
0 ambiente físico de trabalho mostrou-se bastante preocupante no que diz respeito A
área interna da loja que compreende o banheiro e vestiário. Além disso, alguns outros

problemas como iluminação, temperatura e ruído/som também foram detectados, mas não de
maneira tão expressiva quanto o banheiro e vestiário.
Outro aspecto preocupante é a questão das condições de saúde e desgaste fisico do
trabalhador. A pesquisa mostrou não só o descontentamento das colaboradoras quanto as
atividades desempenhadas, mas também os problemas de saúde por elas adquiridos
proveniente do trabalho.
Concluindo as condições de trabalho, a jornada e ritmo de trabalho das colaboradoras
da loja 109 mostrou-se bastante cansativa e desgastante. Tal fato deu-se tanto pela
necessidade das mulheres contribuírem financeiramente pelo sustento da casa, como também
por uma questão cultural, onde cabe As mulheres, além do trabalho extra-doméstico, o cuidado
da casa, marido e filhos.
Com relação à organização do trabalho, esta compreendeu análise dos temas divisão
sexual do trabalho, salário, processo de recrutamento e seleção, treinamento, e promoção e
carreira profissional.
A pesquisa evidenciou uma desigualdade na divisão de tarefas, onde as mulheres estão
destinadas aos trabalhos mais rotineiros e pesados, enquanto os homens ocupam os cargos
mais altos, e não desempenham na mesma proporção um trabalho que exige tanto esforço
físico.
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Como a empresa possui plano de cargos e salários, não fica evidente a desigualdade
salarial por gênero, porem, a maioria das colaboradoras acreditam receber um salário
relativamente baixo com relação à atividade profissional desempenhada.
Quanto ao processo de recrutamento e seleção, assim como o treinamento, não foram
identificadas normas e padronização para os mesmos. Fica a critério de cada gerente geral de
loja a forma mais conveniente de fazê-lo. Em contrapartida, observou-se centralização de
poder e tomada de decisão na figura do gerente geral de loja, uma vez que este não delega
poder de decisão para o departamento de recursos humanos nem mesmo para marcação de
entrevistas.
Por fim, com relação à promoção e carreira profissional, observou se a dificuldade de
-

ascensão de cargo. A estagnação durante anos na mesma função torna-se fator desmotivador.
Além disso, nota-se uma restrição quanto A. confi ança de cargos de responsabilidade, como
gerente comercial e gerente geral de loja, uma vez que nunca houve uma mulher que assumiu
tais cargos.
A partir da revisão teórica realizada, foram adquiridos subsídios para melhor observar
e analisar as categorias de análise, podendo assim confrontar a teoria absorvida com a

realidade da organização em questão.
Entretanto, seria interessante uma análise qualitativa mais aprofundada sobre o tema
com o intuito de compreender e levantar mais detalhadamente os problemas existentes, bem
como propor soluções adequadas. A elaboração de um diagnóstico organizacional, aliado a
uma pesquisa intervencionista seria o ideal.
Recomenda-se que novas pesquisas venham a ser realizadas, visando abranger outras
variáveis não contidas neste estudo, enriquecendo as bibliografias já existentes, discutindo
outras problemáticas e obtendo novos resultados.
Por fim sugere-se a realização de uma pesquisa comparativa, com a mesma linha de
categorias de análise, entre a realidade do homem e da mulher, tanto no mercado de trabalho,
como na vida social.
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APÊNDICE A — Instrumento de coleta de dados (questionário) aplicado as colaboradoras da

loja 109 das Lojas Americanas.

Data: / /

Questionário no

Este questionário visa analisar a atuação e o perfil das mulheres da loja 109 das Lojas
Americanas. Solicitamos sua colaboração, respondendo francamente as questões, assegurando
o sigilo das informações. Agradecemos antecipadamente.

1 — Qual a sua faixa etária?

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

de 18 a 19 anos
de 20 a 24 anos
de 25 a29 anos
de 30 a 34 anos
de 35 a 39 anos
de 40 a 44 anos
acima de 45 anos

2 — Qual seu grau de escolaridade?

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

sem escolaridade
1 0 grau completo
1 0 grau incompleto
2° grau completo
2° grau incompleto
3° grau completo
3 0 grau incompleto

3 — Qual seu estado civil?

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

solteira
namorando
casada
divorciada
viúva
outro

4 — Qual o número de Mhos que voce têm?

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

tenho 1 filho
tenho 2 filhos
tenho 3 filhos
tenho 4 filhos
não tenho filhos
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5 — Qual seu salário?
(1) até R$ 500.00
(2) de R$ 501,00 a R$ 700,00
(3) de R$ 701,00 a R$ 900,00
(4) de R$ 901,00 a R$ 1.100,00
(5) de R$ 1,101,00 a R$ 1.300,00
(6) acima de R$ 1301,00

6 — Qual a sua renda familiar mensal?
(1) até R$ 500,00
(2) de R$ 501,00 a R$ 900,00
(3) de R$ 901,00 a R$ 1.300,00
(4) de R$ 1.301,00 a R$ 1.700,00
(5) de R$ 1.701,00 a R$ 2.100,00
(6) acima de R$ 2.101,00

7 — Quais das revistas listadas voce tem o hábito de ler? Pode assinalar mais de uma
alternativa.
(1) revistas técnicas
(2) revistas de lazer
(3) revistas de negócios
(4) revistas de fofocas
(5) revistas de esportes
(6) outras

8 — Voce acessa internet? Quantas vezes por semana?
(1) não acesso
(2) sim, 1 vez por semana
(3) sim, 2 vezes por semana
(4) sim, 3 vezes por semana
(5) sim, 4 vezes ou mais por semana
(6) outro

9 — Qual das rádios listadas voce costuma ouvir? Assinale as rádios que voce ouve com
mais freqüência.
(1) Joven Pan
(2) UDESC
(3) Antena 1
(4) Atlantica
(5) CBN Diario
(6) Band FM
(7) Itapema
(8) Guararema
(9) Nenhuma
(9) Outra
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10 — Qual dos canais listados você costuma assistir? Assinale os canais que você assiste
com mais freqüência.
(1) Globo
(2) SBT
(3) Record
(4) Band
(5) TV a cabo
(6) Outro

11 — Qual o grau de esforço fisico voce precisa utilizar para desempenhar seu trabalho?
(1) muito
(2) razoável
(3) pouco
(4) não utilizo esforço físico
(5) outros

12 — Você acredita que as atividades que você executa que exigem esforço físico
deveriam ser desempenhadas por um homem?
(1) sim
(2) não
(3) não utilizo força física
(4) outros

13 — Quem é o maior responsável pelas atividades domésticas na sua casa?
(1) voce mesmo

(2) mãe
(3) pai

(4) irmãos
(5) marido
(6) outros

14 — Enquanto voce trabalha seu(s) filho(s) fi cam sob os cuidados de:
(1) pai
(2) avós
(3) tio (a)

(4) irmãos
(5) creche
(6) não tenho filhos
(7) outros
15 — Quem é o maior responsável financeiramente pelo sustento da sua família?
(1) voce mesmo
(2) marido
(3) pai
(4) mãe
(5) outros
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16 — Seu salário ao ser comparado com o do seu marido 6:

(1)
(2)
(3)
(4)

maior
equivalente
menor
outros

17 — Voce considera que o seu salário, de acordo com sua função, é:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

muito baixo
baixo
médio
alto
muito alto

18 — De um modo geral, voce diria que sua saúde 6:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ruim
regular
boa
muito boa
excelente

19 — De um modo geral, o efeito do seu trabalho sobre a sua saúde fisica é:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

muito negativo
pouco negativo
nem positivo nem negativo
pouco positivo
muito positivo

20 — 0 seu trabalho causa: (Assinale até 3 opções se voce se identifica)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

alegria
satisfação
prazer
tristeza
preocupação
tensão
monotonia
cansaço
outros

21 — O seu trabalho é: (Assinale até 3 opções se voce se identifica)

(1) cansativo

(2) agradável
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

repetitivo
monótono
doloroso
desgastante
outros
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22 — Você adquiriu algum tipo de problema de saúde ou doença proveniente de seu
trabalho? Qual?
(1) sim. Qual?
(2) não
(3) outro

23 — Você considera que sua jornada de trabalho na empresa 6:
(1) muito longa
(2) longa
(3) boa
(4) curta
(5) muito curta

24 — Na sua opinião, a empresa oferece possibilidade de promoção e formação de
carreira profissional?
(1) sim
(2) não
(3) não tenho opinião a respeito
(4) outro

25 — HA quanto tempo voce trabalha nas Lojas Americanas?
(1) até 1 ano
(2) de 1 a 3 anos
(3) de 4 a 7 anos
(4) de 8 a 11 anos
(5) de 12 a 15 anos
(6) mais de 15 anos

26 — Voce já foi promovido nas Lojas Americanas? Quantas vezes?
(1) nunca fui promovida
(2) sim, 1 vez
(3) sim, 2 vezes
(4) sim, 3 vezes

27 — Na sua opinião, de uma forma geral, a divisão de tarefas na loja é equivalente a
todos os funcionários?
(1) sim
(2) não
(3) outros
28 — Você participou de algum processo de recrutamento e seleção para ingressar nas
Lojas Americanas?
(1) sim
(2) não
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29 — Qual foi o processo? Pode assinalar mais de uma oink).
(1) currículo
(2) entrevista
(3) dinâmica de grupo
(4) outros

30 — Ao ingressar nas Lojas Americanas voce participou de algum tipo de treinamento?
Este treinamento foi útil para a execução de sua função?
(1) não participei de nenhum tipo de treinamento
(2) participei de um treinamento, mas não foi útil
(3) participei de um treinamento, e foi fail para execução de minha função

32 — Quanto ao ambiente físico de trabalho:
inexistente

ruim

regular

bom

muito bom

excelente

Ambiente fisico
Banheiro e vestiário
Temperatura do
local de trabalho
Iluminação
Ruído / som
Vibração

33 - 0 ambiente de trabalho proporciona:
Muito

Pouco

Razoável

Satisfação
Conforto
Bem-estar
Agitação
Monotonia
Irritação

Muito obrigada pela atenção!

79

