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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo mostrar a significativa evolução do trabalho 

feminino, relatando seu crescimento e desempenho no decorrer dos anos. As mulheres têm 

dominado cada vez mais o mercado de trabalho, mostrando a sociedade seu potencial e 

inteligência para liderar os negócios. Hoje, a mulher não é mais vista somente como mãe e 

esposa, mas como uma empreendedora e com perfil de liderança para estar à frente das 

grandes e pequenas empresas. 
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Abstract 

This article aims to show the significant evolution of women’s work, reporting growth 

and performance over the years. Women has increasingly dominated the labor market, 

showing to society your potential and intelligence to lead any business. Today’s woman is no 

longer seen only as a mother and wife, but as an entrepreneurial, with leadership profile to 

be in front of large and small businesses. 

 

Keywords: women, labor market, evolution. 

Introdução 

Este artigo não tem caráter comparativo, portanto, não visa fazer comparações ou 

verificar grau de desigualdade entre homens e mulheres. 

Atualmente vemos a crescente participação da figura feminina no mercado de 

trabalho. Há um aumento significativo da inserção da mulher na sociedade, seja para 

questões sociais ou de suas relações pessoais. A mulher deixou de ser reconhecida 

somente por atividades domésticas, como mãe e esposa dedicada, passando a ocupar uma 

posição de independente e ativa no mercado econômico. Hoje, no mundo contemporâneo, 

profissões que eram rotuladas como apenas para homens, contam com a presença 

feminina. Funções braçais, de liderança e gestão são exemplos da participação da mulher 
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no mercado. Não há área que, dita propriamente masculina, não tenha sido invadida pela 

força da mulher. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho teve início na revolução industrial, mas 

foi a I e II guerra mundial que culminou de fato a entrada da mulher no mercado. Os homens 

iam paras as batalhas e a mulheres se viam na obrigação de tomar as rédeas da casa e 

consequentemente do trabalho. Ao voltar das guerras muitos homens estavam debilitados 

sem condições de retornarem para suas tarefas, fazendo com que a mulher continuasse a 

frente do negócio e mantivesse o sustento da casa. (PROSBT, 2003) 

Não foram somente os direitos da constituição que surgiram alavancar a igualdade 

feminina, mas também uma legislação exclusiva que garante direitos, e é uma forma de 

amparo que a mulher tem contra a agressão doméstica, trata-se da Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/06), conhecida por seu contexto histórico e busca pela diminuição da violência contra 

mulher (PORTAL BRASIL, 2015). 

Com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) tivemos avanço em relação a 

exploração do trabalho da mulher, pois foi acordado todas questões referentes ao trabalho, 

bem como sua jornada e as normas relativas ao trabalho da mulher. (ESCOLA, 2014)  

As mulheres têm alavancado e mostrado seu potencial, deixando para trás a 

discriminação, se tornando referencial em excelência na gestão empresarial. Este artigo tem 

como finalidade mostrar a significativa evolução da mulher no mercado de trabalho, 

destacando sua importância e crescimento. 

 

Evolução Histórica da Mulher no Mercado 

Durante o século XVIII/XIX, com a solidificação do capitalismo, diversas 

transformações ocorreram na produção, nas organizações e no trabalho feminino. O 

crescimento industrial proporcionou a mulher adquirir novas tarefas, as mesmas que eram 

realizadas pelo homem.Com o aumento da tecnologia e desenvolvimento maquinário, a mão 

de obra feminina se tornou importante e foi direcionada para as fábricas para o manuseio 

das máquinas, pois era um trabalho eficiente e barato, trazendo disputa entre trabalho dos 

homens e mulheres (SOUZA; SANTOS, 2014). 

Porém, as mulheres sempre estavam em desvantagem, pois se sujeitavam as longas 

horas de trabalho sem leis para sua proteção, sofrendo condições desfavoráveis para não 

perderem seus empregos. Seus salários eram baixos, pois o trabalho para sociedade tinha 

valor inferior (ROCHADEL, 2007). 

A entrada da mulher no mercado econômico culminou de fato com a chegada das 

guerras. 

A origem e evolução da mulher no mercado de trabalho se iniciaram com a primeira 

e segunda guerras mundiais em que as mulheres tiveram que assumir a posição dos 



 

3 

 

homens no mercado de trabalho. Mas a guerra acabou e com ela a vida de muitos 

homens que lutaram pelo país. Alguns dos que sobreviveram ao conflito foram 

mutilados e impossibilitados de voltar ao trabalho. Foi nesse momento que as 

mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os filhos para levar adiante os 

projetos e o trabalho que eram realizados pelos seus maridos (PROBST, 2003, p. 2). 

Os homens eram convocados a protegerem e defenderem suas pátrias nas batalhas, 

recaindo sobre as mulheres o comprometimento de ocupar o "espaço vazio” deixado pela a 

figura masculina, tanto para tomar a rédea do lar, quanto para o mercado de trabalho. 

Fazendo com que a mão de obra feminina crescesse e se destacasse na economia. 

Grande parte mão de obra feminina neste período também trabalhava na fabricação 

e produção de armamentos e munições, embalagens, ferramentas, pois, toda indústria 

estava voltada para produção de materiais de poderio bélico visando suprir todas as 

necessidades provenientes das guerras. 

Decorrente destes processos de interação das mulheres com mercado de trabalho, 

surgem leis para que este trabalho fosse regulamentado e deixasse de ser tão 

desfavorecido, visando beneficiar as mulheres. 

Ficou estabelecido na Constituição de 32 que sem distinção de sexo, a todo trabalho 

de igual valor correspondente salário igual; veda-se o trabalho feminino das 22 horas 

às 5 da manhã; é proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de quatro 

semanas antes do parto e quatro semanas depois; é proibido despedir mulher 

grávida pelo simples fato da gravidez (PROBST, 2003, p. 2). 

A mulher sempre esteve presente em todo processo evolutivo social e econômico, embora 

por muito tempo apenas como coadjuvante, passava -se desapercebida dos registros 

oficiais. Ela estava engajada nas lutas contra escravidão, independência, lutas pela 

educação, direito ao voto, melhorias das condições de trabalho e tantas outras 

reivindicações de melhorias para a sociedade. 

 

Mulheres no Mercado de Trabalho Atual 

É notória a transformação do perfil da mulher no decorrer do último século. 

Mudanças no modo de pensar, na forma de se vestir, em relação aos esportes, maior 

participação social, nos cargos políticos. Enfim, a mulher vem conquistando seu espaço, 

apesar de muitos obstáculos, como a discriminação e machismo (DIOTTO, et al., 2015). 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho formal e informal se expandiu. As 

mulheres chegam a mais de 40% da força de trabalho em diversos países avançados 

(ÁVILA, s.d.). 

Recordo-me de uma palestra de Tom Peters, proferida em 2000. Perguntaram-lhe: 

“Se o senhor tivesse uma grande empresa e fosse se Aposentar, o que faria? ” Sem 

titubear, ele respondeu que contrataria para o mais alto cargo executivo uma mulher 
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dinâmica e inteligente, recrutada em uma boa escola. Em seguida, selecionaria 100 

jovens talentosos, já familiarizados com os instrumentos e ambientes da era digital, 

e os colocaria sob as ordens dessa líder. Segundo ele, essa seria a fórmula ideal 

para garantir a longevidade da empresa, com elevados padrões de qualidade e 

competitividade. Exageros à parte, concordo que a proposta de Peters aponta para 

modelos corretos de reivindicação das organizações. As mulheres, sem dúvida, têm 

se adaptado mais rapidamente a essa realidade competitiva dos novos tempos” 

(JULIO, 2002, p. 135). 

Atualmente, contamos com a figura feminina em todas as áreas do mercado de 

trabalho, administração e empreendedorismo há uma constante. A mulher está lutando por 

seu espaço no mercado e, decorrente disso, aumenta-se o perfil da mulher líder, que desfaz 

os paradigmas existentes na história, se apresentando como gestora de negócios e de sua 

vida em sociedade. 

De acordo com o site PORTAL BRASIL (2013), a Relação Anual de Informações 

Sociais – RAIS divulgou que, o nível de emprego da mão-de-obra feminina cresceu 3,91%, 

ante um aumento de 2,57% para os homens, uma diferença de 1,34 pontos percentuais. Os 

dados revelam ainda uma continuidade no processo de elevação da participação das 

mulheres no mercado trabalho formal, que passou de 42,47% em 2012 para 42,79% em 

2013. 

Em pesquisa, o Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 

(2013), revelou que a relação dos salários entre homens e mulheres passou para 85,97%, 

com um crescimento de 4,94% no salário das mulheres contra 4,74% aos homens. Em 

2010, a disponibilização de empregos femininos no Brasil era de 18,3 milhões de postos de 

trabalho, já em 2011 essa oferta alcançou 19,4 milhões, um crescimento de 5,93%.  

 

Leis de Proteção a Mulher e ao Seu Trabalho 

Mesmo conquistando espaço durante a industrialização, algumas formas de 

exploração a mulher perduraram durante muito tempo. Jornadas entre 12 e 14 horas e 

diferenças salariais acentuadas eram comuns. O surgimento de leis para favorecer classe 

feminina foi primordial para a luta contra desigualdade entre homens e mulheres (SOUZA; 

SANTOS, 2013). 

A seguir temos a evolução da Constituição em relação ao Direito da mulher: 

Constituição de 1824 

"Cidadão" era só homem. A mulher não podia votar, nem ser eleita. Podia trabalhar 

em empresas privadas, mas não podia ser funcionária pública. 

Constituição de 1934 

Consagrou, pela primeira vez, o princípio da igualdade entre os sexos; proíbe 

diferenças de salários para um mesmo trabalho por motivo de sexo; 

Proíbe o trabalho de mulheres em indústrias insalubres; 
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Garante assistência médica e sanitária à gestante e descanso antes e depois do 

parto, através da Previdência Social. 

Constituição de 1937 

Manteve as conquistas das Constituições anteriores, e acrescentou o direito a voto 

para as mulheres. 

Constituição de 1967 

O único avanço no tocante à condição da mulher foi a redução do prazo para a 

aposentadoria, de 35 para 30 anos. 

Constituição de 1969 

Não houve alterações com relação aos direitos da mulher 

As principais conquistas da Constituição de 1988 

Isonomia: 

Igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza; 

Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no 

trabalho, e na família. 

Legalidade: 

Ninguém pode ser levado a fazer o que não quer, desde que não seja obrigado por 

Lei 

Direitos Humanos:  

Proibição de tortura, tratamento desumano ou degradante; 

A Não Violação da intimidade, da vida privada e da casa 

Direitos e deveres individuais e coletivos: 

Permanência da presidiária com seus filhos durante o período de amamentação; 

A prática do racismo é definida como crime, sujeito à pena de reclusão, inafiançável 

e imprescritível. 

Direitos Sociais: 

Educação, saúde, trabalho lazer, segurança, previdência social 

Direitos Trabalhistas: 

Proibição de diferença de salário, admissão e função, por motivo de sexo; 

Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 

dias; 

Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos; 

Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento, até 6 anos de 

idade em creches e pré-escolas. 

Direitos das Trabalhadoras Domésticas: 

Salário mínimo, proibição da redução do salário, 13º salário, folga semanal, férias 

anuais remuneradas, licença à gestante de 120 dias, licença paternidade, 

aposentadoria, integração à previdência Social. 

Direitos Políticos: 

Votar e ser votada. 

Seguridade Social: 

Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Família: 

Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passam a ser exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher; 
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É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar; 

A família pode ser formada por qualquer dos pais e seus filhos; 

O prazo do divórcio diminui para 1 (um) ano, em caso de separação judicial; e para 2 

(dois) anos, em caso de separação de fato; 

O Estado criará mecanismos para coibir a violência familiar. 

Direito à propriedade: 

A mulher passa a ter direito ao título de domínio e à concessão de uso da terra, 

independentemente de seu estado civil, tanto na área urbana como rural. 

(EDUCACAO, s.d, s.p) 

As mulheres contam com leis específicas da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Vejamos: 

1 – Toda mulher, independentemente de estar grávida ou não, tem direito a intervalo 

de 15 minutos antes de começar o trabalho em jornada extraordinária, de acordo 

com o artigo 384 da CLT, ratificado pela Orientação Jurisprudencial 26. “E ainda que 

seja alegado que a Constituição Federal prevê a igualdade entre homens e 

mulheres, a constitucionalidade do artigo já foi reconhecida, considerando que a 

mulher desempenha dupla incumbência: a familiar e a profissional”. O não 

cumprimento do intervalo previsto no artigo 384 da CLT é o pagamento como extra 

do período de descanso entre a jornada comum e sua prorrogação, além de seus 

reflexos nas demais verbas trabalhistas. 

2- A mulher pode aposentar-se integralmente cinco anos antes dos homens. A idade 

mínima para mulheres é de 60 anos, enquanto os homens devem esperar até os 65. 

3- Licença-maternidade de 120 dias (a partir do 8º mês de gestação), sem prejuízo 

do emprego e do salário, que será integral. Caso receba salário variável, receberá a 

média dos últimos seis meses. 

4 – A mulher também tem direito a duas semanas de repouso no caso de aborto 

natural. 

5 – Ampliação da licença-maternidade por 60 dias, a critério da empresa, desde que 

a mesma faça parte do Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/08). 

6 – Dois descansos diários de 30 minutos para amamentação, até a criança 

completar seis meses de vida. 

7 – Estabilidade no emprego, o que significa que do momento da confirmação da 

gravidez até cinco meses após o parto a gestante não poderá ser demitida sem justa 

causa. 

8 – A gestação não pode ser motivo de negativa de admissão. 

9 – Ser dispensada no horário de trabalho para a realização de pelo menos seis 

consultas médicas e demais exames complementares. 

10 – Mudar de função ou setor de acordo com o estado de saúde 

11 – E com base no anterior, ter assegurada a retomada da antiga posição. 

(PINHEIRO, 2015, s.p). 

Há também a lei Maria da Penha, que tem extrema importância para proteção da 

mulher contra qualquer tipo de violência, física ou psicológica. É reconhecida pela ONU 
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como uma das três melhores legislações do mundo no combate a agressão contra a mulher 

(PORTAL, 2015). 

 

Conquistas Femininas 

A trajetória feminina sempre foi marcada por desafios na luta por igualdade de 

direitos, ainda há muito a ser conquistado, mas vale a pena ressaltar algumas das inúmeras 

conquistas e também grandes nomes femininos que ultrapassaram todas as adversidades e 

tornaram-se referência.  

1792: Na Inglaterra, Mary Wolstonecraft escreve um dos grandes clássicos da 

literatura feminista – A Reivindicação dos Direitos da Mulher – onde defendia uma 

educação para meninas que aproveitasse seu potencial humano. 

1840: Lucrécia Mott luta pela igualdade de direitos para mulheres e negros dos 

Estados Unidos, pouco antes de estourar a Guerra de Secessão. 

1857: Nos Estados Unidos, no dia 8 de março, em uma fábrica têxtil, em Nova 

Iorque, 129 operárias morrem queimadas numa ação policial porque reivindicaram a 

redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e o direito à licença-

maternidade. Mais tarde foi instituído o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, em 

homenagem a essas mulheres. 

1859: Surge na Rússia, na cidade de São Petersburgo, um movimento de luta pelos 

direitos das mulheres. 

1862: Durante as eleições municipais, as mulheres podem votar pela primeira vez na 

Suécia. 1865: Na Alemanha, Louise Otto cria a Associação Geral das Mulheres 

Alemãs. 

1869: É criada nos Estados Unidos a Associação Nacional para o Sufrágio das 

Mulheres. 

1893: Na Nova Zelândia, pela primeira vez no mundo, as mulheres têm direito ao 

voto. 

1870: Na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de Medicina. 1874: 

Criada no Japão a primeira escola normal para moças. 

1878: Criada na Rússia uma Universidade Feminina. 

1901: O deputado francês René Viviani defende o direito de voto das mulheres. 

1923: No Japão, as atletas femininas ganham o direito de participarem das 

academias de artes marciais. 

1945: Após a Segunda Guerra Mundial, a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres é reconhecida em documento internacional, através da Carta das Nações 

Unidas. 

1948: A holandesa Fanny Blankers-Koen, 30 anos, mãe de duas crianças, foi a 

grande heroína individual da Olimpíada, superando todos os homens ao conquistar 

quatro medalhas de ouro no atletismo. 

1949: São criados os Jogos da Primavera, ou ainda “Olimpíadas Femininas”. No 

mesmo ano, a francesa Simone de Beauvoir publica o livro “O Segundo Sexo”, no 

qual analisa a condição feminina. 
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 1951: Aprovada pela Organização Internacional do Trabalho a igualdade de 

remuneração entre trabalho masculino e feminino para função igual. 

 1974: Na Argentina, Isabel Perón torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo de 

presidente. 

1975: Na Argentina, comemora-se o Ano Internacional da Mulher. A ONU promove a 

I Conferência Mundial sobre a Mulher, na Cidade do México. Na ocasião, é criado 

um Plano de Ação. 

1983: Nos Estados Unidos, Sally Ride é a primeira mulher astronauta. Voou na nave 

espacial Challenger. 

 1985: No dia 29 de agosto, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM) com a finalidade de promover em âmbito nacional, políticas que visem a 

eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e de 

igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, 

econômicas e culturais do País. 

1994: Roseana sarnei é a primeira mulher eleita governadora de um estado 

brasileiro: o Maranhão. Foi reeleita em 1998. 

1996: A escritora Nélida Piñon é eleita a primeira mulher a ocupar a presidência da 

Academia Brasileira de Letras. Exerce o cargo até 1997 e é membro da ABL desde 

1990. 

1997: As mulheres já ocupam 7% das cadeiras da câmara dos Deputados; 7,4% do 

Senado Federal; 6% das prefeituras brasileiras (302). O índice de vereadoras eleitas 

aumentou de 5,5%, em 92, para 12%, em 96. 

1998: A senadora Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão do 

Congresso nacional. 

2001: Na Alemanha, Jutta Kleinschmidt é a primeira mulher a vencer o Rali Paris-

Dakar, na categoria carros. Considerada a prova mais difícil do planeta – seu desafio 

é atravessar o deserto – Kleinschmidt, com essa vitória, faz jus à força feminina, 

presente em todas as atividades do mundo atual. Em 23 anos de disputa, jamais 

uma mulher havia ganhado nessa competição. 

2003: No Brasil do século XXI, Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) do 

Acre, reeleita senadora com o triplo de votos do mandato anterior, assume o 

Ministério do Meio Ambiente do governo Lula. 

2005: Na Alemanha, Angela Merkel foi eleita a nova chanceler alemã, a primeira 

mulher a ocupar o cargo na história do país. Ela foi aprovada para o cargo pelo 

Parlamento alemão, e teve 397 votos a favor, contra 202 contra. Houve 12 

abstenções. 

2010: Dilma Rousseff é eleita a primeira presidente mulher do Brasil. (GOULART, 

2010, s.p) 

 

Perfil de Liderança Feminina 

A participação feminina acentuada tanto na área privada quanto na pública, em 

especial nos cargos de chefia, anteriormente designados aos homens, nos permite observar 

significativas mudanças que se refletem na sociedade, e podemos defini-lo como estilo 

feminino de gerenciar (ASSIS, 2009). 
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É notável a crescente participação da mulher no mercado de trabalho, especialmente 

nos cargos de liderança, que antes eram ocupados apenas pelos homens. Porém, para 

alcançar essa atual realidade elas tiveram que vencer inúmeras dificuldades ao longo dos 

anos, obtiveram muitas conquistas, ganharam espaço no mercado e a tendência é que elas 

estejam cada vez mais presentes na gestão das organizações. 

Mas para uma ampliação ainda maior dessa participação seria necessário 

mudanças, onde as estruturas organizacionais tivessem um modelo de maior humanização. 

O que se encaixa perfeitamente no perfil feminino que englobam características como: 

cooperação grupal, empatia, intuição, flexibilidade, capacidade de ouvir, entre outras 

(ASSIS, 2009). 

 [...] na gestão do conhecimento empresarial, a mulher ganha cada vez mais 

importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade processos 

multifuncionais, além de compartilhar suas experiências e habilidades com os 

demais componentes da empresa/equipe. Por ser o sexo “considerado sensível”, ela 

permite que as equipes de trabalho que atuam isoladamente e com 

heterogeneidades, se constituam numa equipe unida e atuando de forma sinérgica, 

com soluções criativas para resolução de problemas, antes considerados insolúveis 

(SILVA, 2005, p.17). 

Muitas das características femininas se adequam perfeitamente ao dinamismo do 

mercado, elas possuem maior sensibilidade e percepção  para eventuais problemas ou 

necessidades dos outros, preocupação com o meio, habilidades de relacionamento, maior 

poder de persuasão,  por usar mais a intuição acaba sendo mais criativa e suscetível a 

outas opiniões, maior flexibilidade para lidar com as constantes mudanças, essas e tantas 

outras características são consideradas vantagens competitivas nas organizações (ASSIS, 

2009). 

A preocupação feminina com detalhes e perfeccionismo, características mais 

presentes nas mulheres, possuem grande aceitação por parte das organizações, pois 

melhoram os processos, evitam o retrabalho, e o produto ou serviço final tendem a melhor 

se adequam aos termos de qualidade e aceitação por parte do consumidor (ASSIS, 2009). 

 Muitas organizações apostam em ter uma liderança feminina, pois elas possuem 

maior habilidade de relacionamento, o que tornam as equipes mais colaborativas, pois os 

objetivos são compartilhados e melhores absorvidos entre os liderados, disponibilizando 

de menos esforços e os processos são executados com maior eficácia (ASSIS, 2009). 

[...] A importância dada à qualidade de seus negócios ocorre porque o estilo 

estratégico predominante nas empreendedoras é o estilo inovador, pelo fato de 

estas preferirem estratégias do tipo ganha-ganha, que resultam em satisfação para 

todas as partes envolvidas no processo. Em função deste tipo de estratégia 

percebeu-se que a maioria das empresárias possui clareza de objetivos, os quais 

são difundidos entre todos na organização, a fim de satisfazer o interesse dos 
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envolvidos, como também de proporcionar condições para o desenvolvimento de um 

estilo participativo no processo de decisão, predominando, desta forma, a 

valorização do indivíduo (BEZERRA; VIANA, 2003, p.5). 

 

Considerações Finais 

Por meio deste artigo foi possível entender o desenvolvimento da mulher no mercado 

econômico. Trabalhar fora de casa é uma conquista que ainda está em fase evolutiva para 

muitas mulheres, outras já atuam dentro e fora do lar a muito tempo. O crescimento é 

constante, as mulheres têm conquistado seu espaço com êxito no ramo empresarial, a cada 

dia vemos mais mulheres se tornando empreendedoras e ocupando cargos de liderança. 

O perfil feminino no mundo dos negócios é totalmente diferente de décadas 

anteriores. Além de desempenhar um excelente papel como mãe e esposa, a mulher 

consegue ser uma profissional de sucesso. Se tornar independente, ter seu próprio salário e 

ser reconhecida por qualidades características, a tornam orgulho para si e para classe 

feminina. 

As transformações no universo feminino contribuíram não só na inovação do 

mercado, mas também para a vida da mulher proporcionando maior confiança, decisão, 

independência econômica e determinação para assumir riscos em seus planos e projetos 

profissionais, desenvolvendo com muita coragem e dedicação as atividades, sendo um 

diferencial nas organizações em que administram (CARBONI, 2009). 

Ainda há muito o que percorrer, desigualdades e preconceitos mesmo que em 

porcentagens menores persistem em uma sociedade rotulista. Mas as mulheres 

surpreendem e provam que podem ótimas em tudo que fazem, seja como cozinheira, 

professora, motorista, engenheira, ou advogada, não há profissão difícil para as 

competentes profissionais do sexo feminino. 
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