
 
  
Fale para a gente sobre você e sobre sua trajetória 
 
Sou Christiane Oliveira, servidora da Prefeitura do Rio de Janeiro há 10 anos. Formada em 
Geografia, atuo no planejamento urbano até o momento. Fiz parte da primeira turma de Liderança 
Feminina da Universidade de Columbia de NY, onde conheci uma fantástica rede de mulheres 
líderes do setor público de todo o Brasil. 
 
Para você, o que é Liderança feminina e qual a importância dessa temática para a 
administração pública? 
 
A liderança feminina é a capacidade de conduzir pessoas e ações com toda a sabedoria, vivência, 
experiências e ferramentas, e mesmo assim se questionar ou ser questionada se aquele era o seu 
lugar, porque o nível de exigência que nos é imposto e que nós mesmos nos colocamos é alto. É 
necessário que se olhe para as estruturas de poder e questione porque esses espaços não são 
ocupados de forma equilibrada entre homens e mulheres, até porque o desequilíbrio se reflete nas 
ações propostas. Será que gestores estão com foco e clareza na jornada tripla de trabalho das 
mulheres? Na carência de políticas públicas que incentivem mulheres mães a progredirem nas 
suas carreiras? Precisamos ocupar esses espaços para colocar nossas pautas na mesa. 
 

 
Você acredita que seu olhar sobre a questão da Liderança Feminina mudou após conhecer 
mais acerca do tema? 
 
Sim, mudou muito. O conhecimento sobre os vieses de gênero na sociedade e como isso ainda 
perdura nos dias atuais traz tanto a consciência do lugar que ocupamos e podemos ocupar no 
mundo, quanto a necessidade de promover políticas públicas para garantir que a equidade de 
gênero ocorra de forma plena na sociedade. 
 
 
 



 
Que conselhos você daria para as mulheres que almejam assumir uma posição de liderança? 
 
Siga, mesmo com medo e receios. Você é capaz e grande. Uma vez nessa posição, encoraja outras 
mulheres. O nosso fortalecimento se dá em rede, a troca de experiências é um dos nossos alicerces 
para nos enxergar, aceitar e seguir rumo a uma sociedade melhor.  
 
Quem são as principais figuras de liderança feminina que te inspiraram na sua carreira? 
 
Minhas principais referências femininas não são mulheres famosas, não escreveram livros, não 
ganharam prêmios nem seguidores nas redes sociais. São mulheres que convivem e conviveram 
comigo - mãe, irmã, amigas e colegas de trabalho que também viraram amigas que com sua garra, 
inteligência, afeto e trajetórias me inspiram e me acolhem na vida profissional e pessoal. 

 

 


