Um estudo proprietário sobre o fenômeno da impostora

Há mais de uma década a Discovery tem liderado a
audiência entre as mulheres brasileiras. Isso só é
possível porque falamos de vida real e mergulhamos
fundo para entender a vida delas.
Desde 2016, produzimos estudos proprietários
sobre o universo feminino e suas diversas temáticas.

Você já sentiu que não merece
estar onde está?

Que suas conquistas foram
fruto de boas oportunidades
que apareceram?

Que os outros acham você
mais competente do que
realmente é?

Que, a qualquer momento,
alguém vai desmascarar você?

E você ainda vai
achar justo?

hey,
impostora!
Padrão psicológico no qual duvidamos das nossas
habilidades, talentos e até realizações, criando um medo
persistente de sermos expostos a qualquer momento
como "impostores".

8
7
19O início de tudo
Em 1978, as psicólogas Suzanne Imes e Pauline Rose
Clance publicaram o artigo “The impostor phenomen
in high achieving women: dynamics and therapeutic
intervention”, no qual, por meio de uma pesquisa
realizada com mais de 150 pessoas, analisavam
características de mulheres que não se sentiam
“aptas” às posições que ocupavam, creditando seu
sucesso profissional a “sorte”, “timing" e
"superestimação de suas capacidades”.
Clance não só estudou, como criou uma “escala do
impostor”, na qual você pode posicionar as pessoas
de acordo com as respostas de um quiz.

Nos últimos
anos, as
mulheres têm
se identificado
muito com isso
Apesar dos estudos indicarem que ambos os
gêneros estão suscetíveis a isso, vemos uma
crescente de mulheres se identificando com
o assunto nos últimos tempos.

muito se fala,
pouco se sabe
Percebemos que, apesar do assunto estar
ganhando muita escala, as pesquisas e os
estudos disponíveis sobre o tema ainda são
muito rasos e, principalmente, não abordam as
interseccionalidades das mulheres brasileiras.

Por isso, a
Discovery criou o
primeiro estudo
proprietário
sobre o assunto
do Brasil

PESQUISA QUANTITATIVA
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1.250
respondentes

Todas as
regiões

Classes
A-C2

PESQUISA QUALITATIVA

10 respondentes

ESPECIALISTAS

Psicanalista

Psicóloga

Consultora
de recursos
humanos

vamos dividir o estudo em
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Sintomas

Primeiro:

não é
uma
síndrome
Para uma circustância ser considerada
“síndrome”, ela deve ser reconhecida pela OMS
por apresentar sinais e sintomas que podem ter
causas variadas, assemelhando-se a uma ou a
várias doenças.
O que chamamos de síndrome do impostor não
se encaixa nessa definição, sendo correta a
denominação “fenômeno do impostor”.

SÍNDROME
do impostor

FENÔMENO
do impostor

Sintomas

sintomas das impostoras:

Não se sentem qualificadas o bastante

Sentimento de
inadequação
Sendo um fenômeno que afeta muito
mais as mulheres, se trata da sensação de
não pertencimento, de não atingir as
expectativas dos outros, ou até mesmo a
própria, sobre sua performance.

Não sabem o bastante: não leram o necessário, não
fizeram a faculdade certa para “estar lá”.

Não se sentem experientes o bastante
Não passaram pelo que deveriam ter passado para
"estar lá”.

Não se sentem competentes o bastante
Não têm as habilidades necessárias, não são o perfil
correto para "estar lá".

Eu não
mereço
estar aqui!

Sintomas

mais que autoestima,
é sobre autoimagem
subestimada

superestimada

Sentem que os outros não as
enxergam como capazes

Sentem que os outros as enxergam
mais capazes do que realmente são

Sintomas

mais que autoestima,
é sobre autoimagem
46,1%

Das mulheres acreditam que os
outros as acham mais
competentes do que realmente
são

subestimada

58,7%

Das mulheres têm medo de não
corresponder
outros
não as às expectativas
dos outros

Sentem que os
enxergam como capaz

59,6%

Das mulheres têm medo de não
parecerem confiantes no que
fazem

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

superestimada
Sentem que os outros as enxergam
mais capazes do que realmente são

Sintomas

É como se
estivessem
vestindo uma
máscara que
pode cair a
qualquer
momento

Sintomas

75%

Esse fenômeno é
muito observado
entre mulheres de
alta performance

Das executivas sofrem da
“síndrome do impostor”

81%

A pesquisa anual Womens Leadership, da
consultoria KPMG, focou nesse fenômeno em
2020 e descobriu que, não só a grande
maioria das mulheres passa por isso, como
também acredita que os homens não sofrem
da mesma maneira.

Das executivas acreditam
que os homens não passam
por isso

Fonte: KPMG, 2020

Se estamos falando,
principalmente,
sobre mulheres
com conquistas
relevantes
como elas
justificam essas
vitórias se são
impostoras?

Sintomas

Se eu venci, foi por:

Se eu sou uma
farsa, como
justifico minhas
vitórias?

Acaso
| Sorte
| Privilégio
| Networking
| Timing

As mulheres que vivenciam o
fenômeno da impostora
reconhecem o sucesso adquirido
em sua trajetória, mas têm
dificuldade de reconhecer seu
crédito.

Esforço
| Se preparou mais que o normal
| Se dedicou além do esperado
| Abdicou de coisas

Sintomas

Se eu venci, foi por:

Se eu sou uma
farsa, como
justifico minhas
vitórias?

Acaso
“Eu
acho que foi
| Sorte
principalmente porque
eu
conheci as pessoas
| Privilégio
certas”

| Networking

C-level de Start-up

72%

Das mulheres acreditam
que o sucesso vem de
boas oportunidades*
Fonte: Pesquisa "Fenômeno da
Impostora" – Discovery Inc 2021

| Timing

As mulheres que vivenciam o
fenômeno da impostora
reconhecem o sucesso adquirido
em sua trajetória, mas têm
dificuldade de reconhecer seu
crédito.

Esforço
“Eu
muito mais
dedicada,
| Se sou
prepara
do que o normal
nunca parei de estudar”

| Se dedicou além do esperado
Head de departamento em
consultoria

| Abdicou de coisas

Se eu venci foi por:

Se eu sou uma
força, como
justifico minha
vitórias?

Acaso
“Eu
acho que foi
| Sorte
principalmente porque
eu
conheci as pessoas
| Privilégio
certas.”

| Networking

C-level de Start-up

Para as mulheres que se
As mulheres que vivenciam o
sentem
impostoras,
suasEsforço
fenômeno da
impostora
reconhecem o sucesso adquirido
habilidades
não
em sua trajetória, mas
tem são o
dificuldade em assumir crédito
principal
fator
para
serem
por elas.
bem-sucedidas.

72%

Das mulheres acreditam
que o sucesso vem de
boas oportunidades*
Fonte: Pesquisa "Fenômeno da
Impostora" - Discovery Inc 2021

| Timing

“Eu
muito mais
dedicada,
| Se sou
prepara
do que o normal
nunca parei de estudar.”

| Se dedicou além do esperado
Head de departamento em
consultoria

| Abdicou de coisas

Sintomas

E se por um
lado o sucesso
não é mérito
dela

O fracasso é
culpa dela

Sintomas

O fracasso
é culpa
dela
Mulher, pedagoga, 55 anos

“

“

Me incomoda a frustração
de não ter dado certo.
Saber que eu poderia ter
feito alguma coisa diferente
para aquilo acontecer

66,6%
Das mulheres acreditam que "se eu
fracassei, é apenas porque não me
dediquei suficiente”*

53,7%
Das mulheres se lembram mais de
críticas que elogios*

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021
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Causas

Em um estudo apresentado na revista Science,
em 2017, perguntaram a meninos e meninas se
acreditavam que alguém do gênero oposto ao
seu era “brilhante”.
Entre as crianças de 5 anos, não foram
observadas diferenças entre o gênero
feminino e o masculino.
Contudo, a partir dos 6 ou 7 anos, a
probabilidade de que meninas considerem a
pessoa brilhante como sendo do seu gênero
começa a cair.

“

Os primeiros 5 e 6 anos de vida
são os momentos em que a
criança imprime tudo, quando
ela cria sua base, período
fundamental no nosso
desenvolvimento
Fani Hisgail, psicanalista

“

É na infância
que as coisas
começam a
mudar

Young girls are less likely to
believe their gender is brilliant
as they age
By Emma HiolskiJan | 26, 2017, 2:00 PM

Causas

Meninas
princesas
Meninos inteligentes
Em 2018 a Avon lançou a campanha “Repense o Elogio”.
Durante a gravação de um documentário, foi pedido para
que pais de meninos e meninas escolhessem quais os
elogios mais adequados para ambos.
Para as meninas, eles escolheram adjetivos como
“princesa”, “linda” e “vaidosa”.
Para os meninos, os mais escolhidos foram “inteligente",
“esperto” e “corajoso”.

Campanha Avon 2018:
"Repense o Elogio"

Causas

Se não são
vistas como
inteligentes,
elas têm que
correr atrás
Naquele mesmo estudo, foi observado que, a partir
dos 6 anos, as meninas têm menos interesse que
os meninos em jogos que são planejados para
“crianças muito inteligentes”.
Já em jogos planejados para crianças “muito
esforçadas”, o interesse entre meninos e meninas
não variava.

Tanto meninas quanto meninos
reconhecem que as meninas tiram
as melhores notas. Ou seja, boas
notas não estão associadas a “ser
muito inteligente”.

Conquistas são
fruto de esforço
e, não, de
habilidade

Causas

As mulheres começam a se
reconhecer como seres
intelectualmente inferiores e se
sentem muito cobradas por
performance.
Introjetam que precisam ser muito
esforçadas para conseguirem ser
bem-sucedidas.

“

Meu pai é uma pessoa superdifícil para
reconhecer conquistas. Ele é muito, muito
crítico. Então, talvez, um pouco desse meu
autojulgamento ou do quanto eu sou crítica
comigo mesma venham disso, de uma
insegurança que eu criei em mim por conta de
não ser suficiente para o meu pai
Mulher, administradora, 35 anos

75,1%

Das mulheres acreditam
que seus pais esperavam
muito delas na escola*

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

“

O esforço para
merecer
elogios ganha
protagonismo…

52,2%

Das mulheres dizem que
tiveram que batalhar para
receber elogios da
família*

Causas

E quando a régua
sobe, nunca
estamos à altura

87%
Das mulheres acreditam que "se eu
fracassei, é apenas porque não me
dediquei suficiente”*

As mulheres acreditam
que precisam preencher

100%

Enquanto os homens
acreditam que precisam
preencher apenas

60%

dos pré-requisitos de
uma vaga**

dos pré-requisitos**

7%

57%

das mulheres negociam o
primeiro salário quando
entram na força de
trabalho**

dos homens negociam
o primeiro salário
quando entram na
força de trabalho*

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021*
Fonte: Linkedin, 2019**

Causas

Campanha de Pantene, em 2017, que aborda o assunto

“DESCULPADORAS”
EM SÉRIE
Esse sentimento de “estar
devendo” tem consequências no
comportamento das mulheres.

“

Pedir desculpas quando fazemos algo
errado é uma força real, mas pedir
desculpas compulsivas se apresenta
como uma fraqueza no trabalho e nos
relacionamentos pessoais
Tara Swart, neuroscientista

“

Estudos realizados, em 2010,
pela Universidade de Waterloo
mostram que mulheres têm uma
tendência maior de pedir
“perdão” que os homens.

Causas

As
vitórias
são
poucas

32%
Das mulheres dizem ter dificuldade
para reconhecer suas vitórias*

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

58%
Das mulheres dizem se lembrar
mais de seus fracassos que de
suas vitórias*

E os
fracassos
marcam
muito mais

Causas

sensação de
cobrança
+
pouca confiança
em suas
habilidades

régua cada
vez mais alta

=

+
maior medo
de falhar

MAS SERÁ QUE AS
CAUSAS DESSE
FENÔMENO SÃO APENAS
INDIVIDUAIS?

Causas

Quando analisado, geralmente, o
“fenômeno da impostora” é enxergado
por um ponto de vista individual

individualidade

Causas

coletivo

“Os sintomas são
individuais, mas a
origem é coletiva”
Ciça Conte, psicóloga

impostora

Entretanto, o meio tem um
grande peso nessa
composição

individualidade

Causas

A impostora e a autoestima:

Uma questão
de perspectiva
A tal da "síndrome do impostor” é um
diagnóstico frequentemente dado às mulheres.
No entanto, tratar isso como se fosse uma
questão de autoestima, em que basta
“acreditar no próprio trabalho”, é uma resposta
simplista que exclui os efeitos do machismo
estrutural, racismo sistêmico, classismo,
xenofobia, entre outros preconceitos.

Causas

A Revolução Industrial

Mudou a lógica
da produtividade
Se formos analisar o fenômeno do
impostor, ele teve a sua raiz na
Revolução Industrial, quando a sociedade
começou a cobrar das pessoas
produtividade e performance.

Causas

E hoje, o indivíduo assume esse papel
Aos poucos, a sociedade disciplinar de Foucault foi dando lugar à
sociedade do desempenho, em que nós somos as pessoas que
mais nos cobramos.

sociedade disciplinar

sociedade do desempenho

Corpos condicionados a
uma vida disciplinada,
baseada na repetição
e na obediência.

Desempenhar é o que leva
adiante, não é a obediência.
Um desempenho individual,
com investimentos em si
mesmo. Fazer sempre e mais.

Lógica
industrial

Lógica da
autocobrança

Causas

Cada vez
mais, nós nos
cobramos por
ser aquilo que
encaramos
como ideal

Causas

Cada vez
mais, nós nos
cobramos por
ser aquilo que
encaramos
como ideal
Instagram é a rede social mais
nociva à saúde mental, diz
estudo.
Por Pâmela Carbonari | 19 maio 2017, 16h25

Instagram ranked Worst for
Young People’s mental health.
19 May 2017

Causas

muita positividade

faz mal
Positividade tóxica: como as
redes sociais nos obrigam a ser
feliz o tempo inteiro.

O excesso de motivação e
autocobrança está fazendo você
se sentir cansado e depressivo.

12 de agosto de 2019

20 de maio de 2019

Quando a positividade em
excesso pode virar fonte de
ansiedade e depressão.
4 de setembro de 2019

Causas

Nos acostumamos a ver a vida dos outros editada
nas redes sociais e encarar como se fosse realidade.
E não é só no Instagram que isso acontece.
Todo dia no LinkedIn, tem alguém entregando um
projeto incrível, mudando para um emprego legal,
postando um artigo sobre um livro que leu,
dividindo o certificado do curso que terminou.

X

“

As pessoas têm um desejo quase
pornográfico de exibir sua privacidade. Elas
expõem seus pensamentos, seus
momentos privados, seus sentimentos e
tudo o que são, ou fingem ser, por meio
das redes sociais. Todo mundo faz isso
“voluntariamente”. O poder não precisa
mais interferir ou se infiltrar nos segredos
de ninguém, pois essas pessoas oferecem
tudo isso de forma espontânea

“

Todos os
dias, uma
fanfic
diferente

Byung Chul Han – Sociedade do Cansaço

Causas

A vivência do "fenômeno do
impostor" envolve o conceito de
“ignorância pluralista” – pensamos
que todas as outras pessoas se
sentem ótimas, confiantes e
merecedoras de suas vitórias.

Ciça Conte, psicóloga

“

Vivemos na
ignorância da
verdade do
outro

“

Todo mundo é o
impostor do outro

35,9% 36,1%
Das mulheres comparam
seus sucessos com os
dos outros*

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" - Discovery Inc 2021

Das mulheres acham
que não têm o mesmo
nível de conhecimento
que as outras pessoas
ao seu redor*

Causas

REPRESENTATIVIDADE
IMPORTA

Causas

Cadê as
mulheres
no topo?
Quando pensamos no ambiente
corporativo, sabemos que as
mulheres não têm grande
representatividade na liderança.

32%

Os cargos de liderança onde
existem mais homens
chamados “John" que
mulheres.

*FONTE: KPMG, 2020

FONTE: BID 2016

das mulheres que
se identificaram
com a síndrome do
impostor creditam
isso ao fato de não
conhecerem outras
pessoas na mesma
posição que elas*

Causas

Conscientemente,
as mulheres não
veem superioridade
nos homens

12,7% 10%
Das mulheres se
consideram inferiores
aos homens*

Quando questionadas com perguntas
duras de concordância sobre gênero,
as mulheres não enxergam os
homens como superiores a elas.

Mas acreditam que
eles não as veem
como iguais
Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

41,3%

Das mulheres acreditam
que homens fariam
melhor o mesmo trabalho
que elas fazem*

Acreditam que outros homens
de sua área não as enxergam no
mesmo nível deles*

Causas

Viés cognitivo e machismo
estrutural:

O case Heidi X
Howard
Heidi Roizen foi uma executiva de sucesso do
Vale do Silício que se tornou objeto de um
estudo de caso na Columbia Business School.

O professor Frank Flynn apresentou à metade
de sua classe o estudo de caso com o nome de
Heidi e deu à outra metade o mesmo estudo
com o nome dela alterado para "Howard". Os
alunos avaliaram "Howard" e Heidi igualmente
competentes, mas gostaram de Howard e não
de Heidi. “Muito polêmica”, “muito politizada",
“difícil de lidar”, disseram.

Heidi X Howard

Women & the Leadership
Labyrinth Howard vs Heidi
by Maria Katsarou

Causas

O RECORTE RACIAL

Causas

DO PONTO DE VISTA INTRÍNSECO, NÃO VEMOS DISCREPÂNCIA ENTRE
A AUTOIMAGEM DE MULHERES BRANCAS E NÃO BRANCAS
38

MULHERES
BRANCAS

Eu tenho altas expectativas para tudo na minha vida
Não gosto de ser avaliada por outras pessoas
Sinto que as pessoas não me acham boa suficiente para estar onde estou em minha vida
Os outros me acham mais competente do que eu realmente sou
Frequentemente, acho que não tenho o mesmo nível de conhecimento que as outras pessoas ao meu redor

MULHERES NÃO
BRANCAS

Costumo comparar meu sucesso com o de outras pessoas

11
6

9

Sinto que as pessoas não me acham boa suficiente para estar onde estou em minha vida
Os outros me acham mais competente do que eu realmente sou

51
45

20
42

8

Concordo muito

18

48
37

26

11

Costumo comparar meu sucesso com o de outras pessoas

12

47

30

11

7

9
21

33
24

10

42
46

39

20
10

46
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Concordo

10

40

31
24

2

37

41

Frequentemente, acho que não tenho o mesmo nível de conhecimento que as outras pessoas ao meu redor

Fonte: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

22

10

8

14

43

10

Eu tenho altas expectativas para tudo na minha vida
Não gosto de ser avaliada por outras pessoas

46

Discordo

16
24
Discordo muito

1

Mulher, 43 anos - alta liderança em consultoria

“

Eu me silenciava muito em
reuniões porque não estava
acostumada a dar a minha
opinião
Coordenadora de diversidade em multinacional

Apesar das mulheres negras serem o
grupo demográfico mais
representativo dentro da nossa
sociedade, a representatividade em
cargos de liderança é a menor.

*FONTE: PNAD 2019

“

A DESIGUALDADE
SOCIAL DO MEIO
EM QUE VIVEMOS
É PERVERSA

Minha mãe sempre me disse:
você vai ter que ser quatro
vezes mais e vai ser
reconhecida pela metade

“

“

Causas

28%

6,6%

Da população
brasileira é composta
por mulheres negras*

Dos cargos de liderança
são compostos por
mulheres negras

Causas

A ECONOMIA
DO CUIDADO

Causas

As mulheres dedicam

73%

mais tempo que os
homens aos afazeres
domésticos*

O TRABALHO
INVISÍVEL

18

10

horas semanais*

horas semanais*

“
Fonte: IBGE 2019*

Eu vejo cada vez mais
uma recusa de vagas de
liderança entre mães
Grazi Mendes, Head of People Thoughtworks

“

As mulheres têm uma jornada tripla de
trabalho: acumulam tarefas domésticas e
o cuidado dos outros integrantes da casa
às suas atividades remuneradas.

Causas

50%
*Fonte: Pesquisa “Mulheres na Pandemia”
**Fonte: FEBRABAN, 2020

das mulheres brasileiras
passaram a cuidar de
alguém na pandemia*

Limpeza

Durante a pandemia, as mulheres,
que já dedicavam mais horas às
tarefas domésticas, foram mais
responsabilizadas por afazeres como
limpeza da casa, cozinhar e
acompanhar os filhos nas atividades
escolares.

63%

23%

68%

24%

71%

19%

Cuidar dos filhos

Na pandemia, essa
situação se agravou

Refeições

Entre as pessoas que se consideram
responsáveis pelas tarefas domésticas
na pandemia**:

Causas

A FALÁCIA DA
MULTITASKER
Ao longo dos anos, essa sobrecarga de trabalho da mulher criou um
mito de que elas têm mais facilidade de realizar várias tarefas ao
mesmo tempo (e não que estão, de fato, trabalhando mais).
Em um estudo realizado pela PLOS One, em 2019, foram testadas as
habilidades de 48 homens e 48 mulheres na realização de tarefas
únicas e tarefas simultâneas.
Os pesquisadores mediram o tempo de reação e a acurácia para os
experimentos de multitarefas em relação a uma condição de controle
(realização de só uma tarefa). Não houve diferença entre os grupos.
Aliás, eles comprovaram que nenhum dos grupos é capaz de realizar
muitas tarefas ao mesmo tempo.

Causas

coletivo

impostora

OK, ENTENDEMOS MELHOR COMO
SE FORMA UMA IMPOSTORA

individual

Causas

OK, ENTENDEMOS MELHOR COMO
SE FORMA UMA IMPOSTORA

Produtividade compulsória

coletivo
Desigualdades sociais

Papéis de gêneros

Estereótipos de gênero

impostora

Falta de representatividade

Autoimagem feminina

Percepção de inteligência
Geração de expectativas
Medo de decepcionar

individual

Causas

E QUAIS SÃO OS SINAIS DE
QUE UMA PESSOA ESTÁ
VIVENCIANDO ESSE
FENÔMENO?

5 partes
Tipos de
impostora

Causas
Sintomas

Sinais

Como agir

Sinais

os comportamentos da impostora

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Sinais

os comportamentos da impostora

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Sinais

O objetivo é
cada vez mais
inatingível
As mulheres criaram uma régua tão
alta para elas que não conseguem
nunca atingir as próprias expectativas
e as que imaginam que os outros têm
sobre elas.

76,6%

Das mulheres se consideram
perfeccionistas*

68,9%

Das mulheres se consideram
“sua pior crítica”*

69,1%

Das mulheres, quando alcançam
uma conquista, acreditam que
poderiam ter ido melhor*

Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

Sinais

Essa visão do perfeito acaba afetando
o quanto elas conseguem enxergar as
coisas boas que acontecem.

53,7%

Das mulheres se
lembram mais de
críticas que de
elogios*

“

O exercício da crítica vem com uma
facilidade bizarra. É muito fácil eu me
criticar, e é muito difícil reconhecer
as minhas conquistas
Mulher, administradora, 26 anos

Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

“

O que
dificulta a
sua própria
aceitação

41,3%

Das mulheres afirmam
ter dificuldades em
aceitar elogios*

Sinais

os comportamentos da impostora

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Sinais

“

Mulher, administradora, 35 anos

Eu costumo me dedicar ao máximo
a tudo que eu faço,
independentemente do que seja
Mulher, administradora, 26 anos

A busca pela perfeição fez com que as
mulheres supervalorizem o quanto se
dedicam às suas tarefas – ao invés de
valorizarem suas próprias habilidades.

79,4%

“

Se eu me
esforço,
dá certo

Eu sou competitiva comigo mesma.
Para mim, é importante que toda
vez em que eu faça alguma coisa na
minha vida, eu faça 100%, não faça
pela metade

das mulheres se sentem mal
se não dão o seu melhor no
que fazem*

Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

Sinais

o dilema da procrastinação
As mulheres acabam procrastinando diante de uma tarefa, por
terem receio de serem “descobertas”.

medo

paralisação

44,1%
Das mulheres sentem que
deixam as coisas para a
última hora*

Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

Sinais

stress
superdedicação
Quando se dedicam mais que o
normal, internalizam que o esforço
excessivo é o que as levou ao sucesso.

o ciclo
vicioso da
superdedicação

procrastinação

sucesso

medo

insatisfação com
o resultado
Tarefa nova

não merecimento
do sucesso

Sinais

os comportamentos da impostora

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Sinais

51,5%
Das mulheres não gostam de ser
avaliadas por outras pessoas*

O medo
da crítica
As mulheres que vivenciam o fenômeno
do impostor evitam feedbacks e
conversas duras por medo de críticas.

58,7%
Das mulheres têm medo de não
corresponder às expectativas que
os outros têm delas*

84,9%
Das mulheres têm medo de decepcionar
as pessoas que amam*
Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

Sinais

Antes só
do que
criticada
Esse medo acaba levando as mulheres
ao isolamento, não só no ambiente de
trabalho, mas também na própria vida.

42%

Das mulheres dizem preferir
trabalhar sozinhas*

32%

Das mulheres não se sentem
bem liderando times*

Fonte*: Pesquisa "Fenômeno da Impostora" – Discovery Inc 2021

Sinais

O fenômeno
da abelha
rainha
O termo foi cunhado em 1973, em um estudo
que afirmava que as mulheres que ascendiam
em suas carreiras se tornavam agressivas
com outras mulheres, dificultando sua
ascensão, pois queriam “reinar sozinhas”.
Da mesma forma que facilmente se sentem
“impostoras”, elas podem se achar
“excepcionais" quando estão em uma
posição de liderança – afinal, não é muito
comum ver mulheres por lá.

Não é sobre
exclusão, é
sobre solidão
As mulheres que ascendem na carreira vão se sentindo cada vez
mais sozinhas, adentrando em novos grupos que, em sua grande
maioria, tem baixa representatividade feminina.
No entanto, estudos comprovam que empresas com CEOs têm
mais chances de ter mulheres em cargos de liderança (inclusive,
aqueles geralmente ocupados por homens). Ou seja, não há uma
exclusão intencional, e sim situacional.

54%
Fonte: Pesquisa Credit Suisse, 2016

das executivas acreditam que, quanto
mais bem-sucedidas se tornam, mais
solitárias ficam, pois entram em novos
grupos de colegas*

Queen Bees Still Exist, But It’s
Not The Women We Need To
Fix
31 de Agosto de 2020

As CEOs do sexo
feminino têm

50%

mais chances de ter
uma CFO que seus
colegas do sexo
masculino*

5 partes
Tipos de
impostora

Causas
Sintomas

Sinais

Como agir

Tipos de impostora

separamos nossa pesquisa em

8 fatores de segmentação
dependência de
aprovação

falta de
confiança em si

ultradedicação

excesso de
pressão

histórico de
frustrações

sensação de
desvantagem

o fator sorte

busca por
reconhecimento

Tipos de impostora

E as agrupamos em:

- SINTOMAS
- CAUSAS INDIVIDUAIS
- CAUSAS COLETIVAS

Pensando nos traços que compõem as
impostoras, dividimos os fatores de
segmentação em 3 grandes blocos –
sintomas, causas individuais e coletivas.

sintomas

causas individuais

causas coletivas

dependência de
aprovação

ultradedicação

o fator sorte

excesso de pressão

histórico de
frustrações

falta de confiança em si

busca por
reconhecimento

sensação de
desvantagem

Tipos de impostora

causas
individuais

causas
coletivas

impostora
impostora

E as cruzamos
para encontrar
nossos tipos
de impostora

impostora
impostora

sintomas

Tipos de impostora

Miss Superação

Com medo de
decepcionar

Em busca de
reconhecimento

Virada pra Lua

Miss
Superação
O nível de exigência dela é alto, mas, para ela, a sua
dedicação é o que garante que ele seja atingido.
Se não ficou bom, é porque não se esforçou o bastante.
Aliás, o foco nem está no resultado (ela, muitas vezes,
nem comemora) e sim no processo, de sempre se
superar. E sem ajuda de ninguém, hein?

Perfil demográfico
Quanto mais noites viradas, férias adiadas e jantares
perdidos, maiores são as provas de dedicação. Não é só
sobre a qualidade, mas também sobre quantidade.
Ela tem plena certeza de que não é tão competente (e
acredita que os outros pensam igual). Então, para ela, só
resta se esforçar para poder alcançar os objetivos.

- 18 a 35 anos
- Maior presença de não brancas
- Classe: AB1 e B2C
É responsável pela renda da casa.

Tipos de impostora

Com medo de
decepcionar

Miss Superação

Em busca de
reconhecimento
Perguntas com maior concordância:

Miss
Superação
Eu costumo me dedicar ao máximo a
tudo que eu faço, independentemente
do que seja

Principais fatores de segmentação:
Histórico de frustrações
Sensação de desvantagem
Excesso de pressão
Valorização da dedicação

“

“

Eu sou competitiva comigo mesma. Para
mim, é importante que toda vez em que
eu faça alguma coisa na minha vida, eu
faça 100%, não faça pela metade.

Virada pra Lua

Concorda

Não concorda

95%

5%

93

7%

Me lembro mais de críticas que de elogios

88%

12%

Sou mais considerada esforçada que inteligente

84%

16%

Não gosto de ser avaliada por outras pessoas

83%

17%

Sinto que as pessoas não me acham boa o suficiente para
estar onde estou em minha vida

79%

21%

Prefiro trabalhar sozinha que em equipe

78%

22%

Não me sinto bem liderando outras pessoas

77%

23%

Eu sinto que deixo as coisas para a última hora

75%

25%

Maus pais não esperam muito de mim na escola

74%

26%

Sou mais lembrada pelos meus fracassos que pelas minhas
vitórias

72%

28%

Na opinião dos outros, eu raramente faço uma atividade/
projeto/tarefa tão bem quanto deveria

70%

30%

Tenho dificuldade em valorizar vitórias

69%

31%

Não tenho facilidade para aprender coisas novas, preciso
me dedicar muito para isso

69%

31%

Meus colegas me julgam quando peço ajuda para fazer uma
tarefa/atividade/serviço

59%

41%

Eu me sinto mal e desanimada se eu não dou o meu melhor
no que faço
Se eu fracassei, é apenas porque não me dediquei
suficiente

Tipos de impostora

Miss Superação

Com medo de
decepcionar

Em busca de
reconhecimento

Virada pra Lua

Com medo de
decepcionar
Seu maior medo não é falhar ou não alcançar
lugares, mas sim decepcionar os outros.
Principalmente, as pessoas importantes de sua
vida.
Para ela, tudo parece impossível até que se
concretize. Se tem uma promoção vindo por aí ou
uma entrevista nova de trabalho, ela nem menciona
pois morre de medo de dar errado. Afinal, ela nem
se acha merecedora.

Perfil demográfico

Ela sempre se sente a menos preparada e
inteligente do grupo, mas morre de medo de deixar
isso transparecer.

Não é a principal responsável pela
renda da casa.

- 18 a 35 anos
- Prioritariamente não brancas
- Classe B2 e C

Tipos de impostora

Miss Superação

Com medo de
decepcionar

Com medo de
decepcionar
Vitória é conseguir concluir com
excelência o que me foi proposto

Principais fatores de segmentação:
Falta de confiança em si
Excesso de pressão

“

“

Uma derrota é quando não consigo fazer
alguma atividade com a expectativa que
eu mesma criei.

Em busca de
reconhecimento

Perguntas com maior concordância:

Virada pra Lua

Concorda

Não concorda

Tenho medo de decepcionar as pessoas que eu amo

96%

4%

Evito contar novidades para pessoas até que elas
se concretizem

95%

5%

Sou a minha pior crítica

86%

14%

Tenho medo de não corresponder às expectativas que as
pessoas têm de mim

70%

10%

Tenho medo de não parecer confiante no que faço

64%

36%

Tenho dificuldade de aceitar elogios

55%

45%

Frequentemente, acho que não tenho o mesmo nível de
conhecimento que as outras pessoas ao meu redor

51%

49%

Tipos de impostora

Miss Superação

Com medo de
decepcionar

Em busca de reconhecimento

Virada pra Lua

Em busca de
reconhecimento
Ela é o que chamam de “alta performance”. Está
acostumada a superar as expectativas que os outros
têm dela – principalmente, os homens – e ocupa uma
posição de destaque.
Ela enxerga que seu meio demanda um alto nível de
performance e, para ela, o reconhecimento é tudo.
Vitórias ela tem, mas teve que se superar muito.
Para ela, reconhecimento é tudo. Se falha, não perdoa.
A culpa é exclusivamente dela. Não planejou ou se
dedicou o bastante.

Perfil demográfico
- 18 a 35 anos
- Predominantemente
mulheres brancas
- Classe AB1
Divide a responsabilidade de
sustentar a casa.

Tipos de impostora

Com medo de
decepcionar

Miss Superação

Em busca de
reconhecimento

“

“

Derrota, para mim, é quando eu nem sequer
me movo para conquistar algo.
Uma vitória é ser reconhecida por ter dado
meu melhor ao executar alguma atividade

Principais fatores de segmentação:
Busca por reconhecimento
Valorização da dedicação

Em busca de
reconhecimento

Perguntas com maior concordância:

Virada pra Lua

Concorda

Não concorda

Quando realizo uma tarefa/atividade/prova,
normalmente, vou melhor do que os outros esperam que
eu vá

88%

12%

Eu me sinto mal e desanimada se eu não dou o meu melhor
no que faço

83%

17%

Se eu fracassei, é apenas porque não me dediquei o
suficiente

75%

25%

Tive que batalhar para receber elogios da minha família

72%

28%

Outros homens da minha área não me enxergam no
mesmo nível deles

41%

59%

Tipos de impostora

Miss Superação

Com medo de
decepcionar

Em busca de
reconhecimento

Virada pra Lua

Virada
pra lua
Ela sempre sonhou alto. Para ela, alto demais.
Desde pequena, a cobrança era bem alta e ela sabia
que não podia dar mole, por isso batalhou muito e
está acostumada a trabalhar sob pressão.
Só que as vitórias não vieram só por isso não.
Também teve uma ajudinha do destino: boas
oportunidades surgiram ou, simplesmente, a boa e
velha sorte de estar no lugar certo, na hora certa,
com as pessoas certas.
Mágico, não é mesmo?

Perfil demográfico
- 18 a 35 anos
- Maioria não branca
- Classe A B1
- Escolaridade: Ensino
Superior ou mais
Principal responsável pela
renda da casa.

Tipos de impostora

Com medo de
decepcionar

Miss Superação

Virada
pra lua
Vitória é ter oportunidades
Principais fatores de segmentação:
Sensação de desvantagem
Excesso de pressão

Perguntas com maior concordância:

“

“

A derrota é perder uma
oportunidade.

Em busca de
reconhecimento

Virada pra Lua

Concorda

Não concorda

Eu tenho expectativas altas para tudo na minha vida

97%

3%

Sempre me falaram que eu poderia ter/alcançar tudo
que eu quisesse

95%

5%

Acredito que meu sucesso vem de boas oportunidades que
surgiram na minha vida

89%

11%

Eu fui superprotegida pela minha família (pais, avós, tios,
irmãos etc.)

58%

42%

Os outros acreditam que as coisas que conquistei foram
por conta da minha simpatia

32%

67%

E aí, se reconhece
em algum lugar?

5 partes
Tipos de
impostora

Causas
Sintomas

Sinais

Como agir

não tem
receita pronta
É só abrir o Google e jogar “síndrome do
impostor” que milhões de fórmulas prontas
surgem.
Mas será que é fácil assim?

10 passos para superar a síndrome
da impostora

NÃO CONSEGUIMOS AGIR EM
TODAS AS CAUSAS

Produtividade compulsória

coletivo
Desigualdades sociais

Papéis de gêneros

Estereótipos de gênero

impostora

Falta de representatividade

Autoimagem feminina

Percepção de inteligência
Geração de expectativas
Medo de decepcionar

individual

mas podemos tentar reverter os efeitos

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

mas podemos tentar reverter os efeitos

Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Temos que entender que falhar, ir mal em
uma tarefa, ou errar em alguma situação, é
normal, faz parte do processo.
Além disso, forma repertório de
enfrentamento, ou seja, nos ajuda a
desenvolver ferramentas que façam com
que saibamos corrigir falhas no futuro.

“

Pra mulher, falhar não é
processo de aprendizagem. É
sobre ser falha
Grazi Mendes, Head of People Thoughtworks

“

As impostoras não se permitem falhar, não
se permitem produzir nada menos que
perfeito.

Ciça Conte, psicóloga

“

“

FALHAR FAZ
PARTE DO SEU
PROCESSO DE
EVOLUÇÃO

Uma pessoa que evita dor
acaba sendo hipervigilante,
mas, uma hora, ela bate. E
aí, ela não sabe como agir

TEMOS QUE RESSIGNIFICAR NOSSAS
EMOÇÕES DIANTE DE UM ERRO

CULPA
“Eu fiz algo errado”

X

COMPAIXÃO
“Eu sou passível de erros”

PARE DE PEDIR DESCULPAS
Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Eqilibri lançou uma campanha
incentivando as mulheres a reverem seu vocabulário para excluir, cada vez mais, os
“pedidos de desculpas descabidos”.

super dedicação

podemos tentar reverter os efeitos
Busca pela
perfeição
Se permita
errar

Ultradedicação

Isolamento

podemos tentar reverter os efeitos
Busca pela
perfeição
Se permita
errar

Ultradedicação

Isolamento

A ULTRA
DEDICAÇÃO
ADOECE
Burnout já é uma doença
reconhecida pela OMS e, de acordo
com ela, o Brasil é líder em pessoas
com ansiedade, afetando quase um
décimo da população. E esse cenário
piora quando olhamos para as
mulheres.

7,7%
Fonte: OMS 2019

das mulheres são ansiosas, o
dobro do total de homens
(3,6%)

DEPRESSÃO

ESTRESSE

ANSIEDADE

BURNOUT

A expressão patológica do fracasso
de ser você mesmo

Desempenho como ordem dominante

A sensação de não poder parar e medo do que
vem pela frente

Mais que o esgotamento, o completo definhamento

Você tem se dado uma pausa?
Nós acreditamos no autoamor. Mais que o autocuidado de skincare e yoga, acreditamos no
conjunto de práticas que exercitem a compaixão com o nosso corpo e mente.

AUTOAMOR
Saúde
mental

Práticas terapêuticas que
ajudem a lidar com o estresse
do dia a dia.

Detox
digital

A vida digital dos outros pode
ser um grande buraco sugando
você para a comparação.

Pausas
programadas

Planeje momentos de pausas
indulgentes. Negocie prazos.
Não adie suas férias.

OLHE
PARA
DENTRO

podemos tentar reverter os efeitos
Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Se permita
errar

Se dê
pausas

Isolamento

podemos tentar reverter os efeitos
Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Se permita
errar

Se dê
pausas

Isolamento

SE PERMITA SER
VULNERÁVEL

VULNERABILIDADE

os momentos de incerteza, risco
e exposição

O PARADOXO DA
VULNERABILIDADE
CONEXÃO

Vulnerabilidade é a primeira coisa
que procuramos em alguém e a
última coisa que queremos mostrar.
Porque é o que nos conecta como
seres humanos.
EMPATIA

a escolha de se conectar com o outro
através das vulnerabilidades

VULNERABILIDADE

≠

FRAQUEZA

VULNERABILIDADE

=

CORAGEM

podemos tentar reverter os efeitos
Busca pela
perfeição

Ultradedicação

Isolamento

Se permita
errar

Se dê
pausas

Abrace a
vulnerabilidade

E POR ÚLTIMO…

FALE

SOBRE

ISSO

Mais gente está
pensando como
você

Um estudo proprietário sobre o fenômeno da impostora

Patrocínio:
Realização:

Pesquisa e conteúdo:

