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O relacionamento conjugal infl uencia a carreira da 
mulher? Para tentar responder a essa questão, Si-
mone Alves Guedes realizou uma pesquisa descritiva 

e quantitativa com 532 mulheres trabalhadoras, com nível 
superior, casadas ou em união estável, na faixa etária de 
22 a 60 anos. O trabalho embasou sua tese de doutorado 
Carreira e Conjugalidade: a percepção da mulher sobre a 
infl uência da relação conjugal no desenvolvimento de sua 
carreira, defendida na FEA/USP. 

A principal contribuição do estudo foi identifi car os 
diferentes tipos de infl uência da relação conjugal sobre 
o desenvolvimento da carreira da mulher, sejam eles 
positivos ou negativos, e como elas avaliam essas in-
fl uências.

Após identifi car inicialmente 18 fatores que impactam a 
carreira da mulher, Simone Guedes agrupou os fatores em 
dez itens, entre eles a valorização do trabalho pelo cônjuge, 
o encorajamento do parceiro para o desenvolvimento da 
carreira, infl uência da relação no bem-estar emocional, a 
troca de informações profi ssionais, auxílio para ampliar 
o networking e a limitação a viagens e participação em 
eventos fora do expediente. 

Depois de realizar a análise fatorial dos itens, a pesquisa-
dora chegou a um modelo com três fatores: apoio conjugal 
ao desenvolvimento da carreira da esposa, suporte fi nan-
ceiro do parceiro para a carreira e atitudes de sabotagem 
à carreira da mulher por parte do cônjuge.

Para medir a percepção das respondentes em relação 

a cada uma dessas variáveis, a pesquisadora utilizou a 
escala Likert, que vai de 1 a 6 (não concordo totalmente 
até concordo totalmente), e separou os resultados em três 
graus de classifi cação: baixo (1 e 2), médio (3 e 4) e alto (5 
e 6). Quando perguntado para as mulheres sobre o apoio 
do parceiro à sua carreira, 45,7% reconheceram um alto 
apoio conjugal. 

Ao serem questionadas sobre o suporte fi nanceiro do 
cônjuge à carreira, 70,7% avaliaram como baixo. Sobre 
ações de sabotagem para prejudicar a carreira, 72,9% 
consideraram o nível como sendo baixo.

A pesquisa também abordou a satisfação com a carreira e 
com os salários. Das 532 entrevistadas, 37,2% apontaram um 
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Estudo investiga como vida conjugal 
infl uencia carreira feminina

Entre fatores destacados estão o 
encorajamento do parceiro e suporte 
fi nanceiro para desenvolvimento 
profi ssional

Para autora da pesquisa, modelo de relação vem mudando do institucionalizado, formal,
para modelos em que se valorizam mais a individualidade e a autonomia.

R
oo

se
w

el
t P

in
he

iro
-A

B
r

alto nível de satisfação e realização profi ssional, enquanto 
36,1% disseram ter média satisfação e 26,7%, baixa. Em 
relação à remuneração, a maioria (53,2%) revelou baixa 
satisfação fi nanceira, enquanto 23,5% apresentaram alta 
satisfação e 23,3%, média satisfação. A carreira da mulher 
em comparação com a do homem teve o mesmo grau de im-
portância, segundo a maioria das respondentes (73,9%).

Qualidade do relacionamento
Quando foi feita a distribuição conjunta das classifi cações 

e o cruzamento dos dados, Simone Guedes observou indícios 
de relação entre o grau de apoio conjugal e a satisfação 
profi ssional da mulher. “Quando o nível de apoio conjugal 
aumenta, a satisfação da mulher com a carreira também 

aumenta. O mesmo acontece 
com a satisfação fi nanceira, 
que aumenta conforme au-
menta o apoio conjugal”. 

De acordo com a pesqui-
sadora, o que fica evidente 
nessa análise é o seguinte: 
“O que vai determinar 
a influência da relação 
conjugal na carreira da 
mulher é a qualidade do 
relacionamento”. Segundo 
a professora do Departa-
mento de Administração 
da FEA, Tania Casado, que 
orientou a tese de doutora-
do, os temas relacionados 
à integração entre vida 
profissional, vida familiar e 
vida pessoal têm ocupado 

posição de destaque nos estudos sobre carreira, em 
todo o mundo.

“Mesmo com todo o ineditismo nessa área de pesquisa, a 
tese é ainda mais inovadora, pois além de incluir na discus-
são assuntos contemporâneos como carreira da mulher e 
integração carreira/vida pessoal, aborda aspectos até então 
inéditos em estudos similares: os efeitos da boa relação 
conjugal para o sucesso profi ssional da mulher”.

O perfi l das entrevistadas pode ter infl uenciado os resultados 
da pesquisa, conforme reconheceu Simone Alves Guedes. A 
maioria delas apresentava alto grau de escolaridade (84% 
com pós-graduação), a escolaridade da maioria das mulheres 
(59,6%) era maior que a de seus parceiros, a maior parte das 

Pesquisadora reconhece que perfi l das entrevistadas pode ter infl uenciado os 
resultados do estudo.
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respondentes (437) tinha renda familiar superior a R$ 6.400,00, 
a maior parte (68,6%) morava nas regiões Sul e Sudeste e o 
rendimento da mulher era maior que a do homem em 43,8% 
dos casais. “Essa não é a típica mulher brasileira, é uma amostra 
muito específi ca”, disse a pesquisadora.

Simone Guedes também destacou, durante a defesa de 
sua tese de doutorado, a transformação das relações con-
jugais nos últimos anos. “A ideia de relação vem mudando 
gradativamente, de um modelo institucionalizado, formal, 
para modelos em que se valorizam mais a individualidade e 
a autonomia. A relação não tem mais aquele compromisso 
com a duração e sim com o bem-estar de cada um. Dura 
enquanto for bom para os dois”.
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CNPJ nº 60.853.942/0001-44 NIRE: 35.300.031.211
Ata da 113ª Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 26.04.2017.

Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na Avenida
Santa Marina, nº 482, 3º andar, São Paulo, S.P., CEP 05036-903. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presi-
dente; Alexandre Cristiano Caruso - Secretário. Quorum: Acionistas representando a totalidade do
capital social, de acordo com as assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Publica-
ções: Dispensadas a publicação dos Editais de Convocação e do Aviso a que se refere o artigo 133 da
Lei 6.404/76, de acordo com os artigos 124, § 4º da citada Lei. O Balanço e as Demonstrações Financei-
ras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 foram publicados no Diário Oficial de São
Paulo de 21 de abril e, no jornal Empresas & Negócios de São Paulo de 21 de abril, todas do presente
ano, às folhas 127 (75) e 7, respectivamente. Constituída a mesa, a Srta. Presidente deu início aos tra-
balhos, esclarecendo que esta Assembleia tinha por objetivo tomar conhecimento e deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das Contas e Demonstrações Financeiras
correspondentes ao exercício findo em 31.12.2016; 2) Destinação do Lucro Liquido do exercício de 2016;
e, 3) Eleição dos membros da Diretoria. Deliberações: Foram submetidas à discussão e votação dos
senhores acionistas e por estes aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: (1) As De-
monstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; (2)  Contabili-
zação do Prejuízo do exercício no montante de R$ 116.766.612,55 (cento e dezesseis milhões, setecen-
tos e sessenta e seis mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme segue: a)
não haverá distribuição de Dividendos; b) não haverá constituição de Reserva Legal; c) Compensação
do valor de R$ 23.801.286,57 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, duzentos e oitenta e seis reais
Reais e cinquenta e sete centavos), com o saldo da conta de Reserva de Lucros a realizar; e, d) O valor
de R$ 92.965.325,98 (noventa e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e
cinco reais e noventa e oito centavos), à conta de Resultado Líquido de Exercício Negativo, a ser com-
pensado com resultados futuros. (3) Eleição dos seguintes membros da Diretoria, com prazo de
gestão até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2018, do Sr. Aleixo Raia Falci, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 4.191.951-8 e inscrito no
CPF/MF sob nº 638.150.108-10, como Diretor Presidente; Srta. Marlene Ayako Miwa, brasileira,
solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº. 17.467.873 SSP/SP, inscrita no CPF/MF
sob nº. 106.895.108-70, como Diretora e suplente do Diretor Presidente; e, Sr. Alexandre Cristiano
Caruso, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
22.160.724-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 140.218.198.19, como Diretor; todos residentes e
domiciliados em São Paulo, S.P., com endereço profissional na Avenida Santa Marina, nº 482, 3º andar,
Água Branca, CEP 05036-903. A remuneração dos Diretores ora eleitos será realizada mensalmente,
de acordo com os respectivos Contratos de Trabalho. Declaração de desimpedimento. Conforme
exatos termos do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406 de 10/01/2002), os diretores
ora eleitos se declararam não impedidos de exercerem atividades empresariais; que não estão incurso
em nenhum dos impedimentos por lei especial; ou condenado a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Srta. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a assem-
bleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por to-
dos os presentes assinada. Assinaturas Marlene Ayako Miwa - Presidente da Mesa; Alexandre
Cristiano Caruso - Secretário; Diretores eleitos. Srs. Aleixo Raia Falci, Marlene Ayako Miwa e Ale-
xandre Cristiano Caruso. Acionistas: Saint-Gobain Vetri S.p.A. - pp. Aleixo Raia Falci; Obale SAS - pp.
Aleixo Raia Falci. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de
abril de 2017. Mesa: Marlene Ayako Miwa - Presidente, Alexandre Cristiano Caruso - Secretário.
Acionistas: Saint-Gobain Vetri S.p.A. - p.p. Aleixo Raia Falci, Obale SAS - p.p. Aleixo Raia Falci. Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP: Certifico o Regis-
tro sob o nº 205.624/17-0, em sessão de 05/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


