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RESUMO 
 

O ESG (Environmental, Social and Governance) e a Agenda da ONU2030 tornaram-se, além 

de relevantes questões sociais, meios de diferenciação para as organizações na atualidade. 

Dentre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS) que compõem essa agenda, 

destacou-se o de número cinco, que endereça questões relacionadas à equidade de gênero. Na 

Tecnologia da Informação, ela é de suma importância, pois apresenta uma visão holística da 

sua aplicabilidade e contribui para que a alta demanda de profissionais técnicos existente no 

mercado seja atendida. Ainda que o contexto seja favorável ao crescimento das carreiras 

femininas no segmento, as organizações estão distantes da igualdade de gênero na área - seja 

ela numérica ou qualitativa. Os motivos ainda foram pouco explorados pela academia, 

principalmente em território nacional. Nesse estudo, foram entrevistados profissionais das áreas 

técnica e de recursos humanos, buscando, pelas análises qualitativas e crítico-interpretativas, 

explorar o entendimento dos fatores que impactam - positiva ou negativamente - a jornada 

profissional das mulheres em TI. A principal contribuição dessa pesquisa foi gerar discussões 

e sugestões que poderão ser aplicadas por organizações e sociedade, para alavancar a equidade 

de gênero no segmento. Afinal, um planeta que depende de igualdade para ser socialmente 

sustentável e que está cada vez mais apoiado em tecnologia para evoluir, não pode deixar de 

considerar toda a sua força de trabalho para impulsionar esse processo transformacional. 

 

Palavras-chave: Mulheres na Tecnologia. ODS5. Agenda ONU 2030. Equidade de gênero. 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The ESG (Environmental, Social, and Governance) and the UN 2030 Agenda have become, in 

addition to relevant social issues, a means of differentiation for organizations today. Among the 

sustainable development goals (SDGs) that comprise this agenda, the number five, which 

addresses gender equity, stood out. In Information Technology, it is of paramount importance, 

as it presents a holistic view of its applicability and contributes to the high demand for technical 

professionals to be met in the world market. Although the context is favorable to the growth of 

female professionals in the segment, organizations are distant from gender equality in the area. 

The reasons still little explored by the academy, especially in the national territory. We 

interviewed professionals in the technical and human resources area, seeking, through 

qualitative and critical-interpretive analyses, to explore the understanding of the factors that 

affect – positively or negatively – the professional journey of women in IT. The main 

contribution of this study was to create discussions and suggestions for improvements that can 

be applied by organizations and society, to leverage gender equity in the segment. After all, a 

planet that relies on equality to be socially sustainable and is increasingly supported by 

technology to evolve, cannot fail to consider its entire workforce to drive this transformational 

process. 

 

Keywords: Women in technology. SDG5. UN 2030 Agenda. Gender equity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“A igualdade de gênero é um direito humano fundamental e um alicerce essencial para 

a construção de um mundo sustentável, pacífico e próspero” (UNESCO, 2019, p. 4). As 

organizações estão cada vez mais preocupadas com fatores que vão além dos financeiros, tais 

como os socioambientais e de governança corporativa (ESG - Environmental, Social and 

Corporate Governance). A equidade de gênero nos negócios faz parte desse cenário. Uma 

pesquisa da Fortune realizada com 500 empresas, mostrou que aquelas que possuem mais 

mulheres no conselho têm ROI superior a 66% e retorno sobre as vendas 42% maior 

(DYNAMICS, 2015). Esse equilíbrio é benéfico não apenas na liderança, mas em todas as 

camadas da organização. Sessenta por cento das empresas latino-americanas acreditam que a 

diversidade de gênero impulsiona os seus negócios, uma vez que ela traz maior habilidade para 

atrair e reter talentos, habilita a inovação, impulsiona novas ideias e melhora a reputação da 

companhia (INTERNATIONAL LABOR OFFICE, 2019).  

Um relatório da PWC afirma que aumentar a participação feminina no mercado de 

trabalho a níveis similares aos de países como a Suécia (80%, por exemplo), elevaria o PIB 

mundial em 6 trilhões de dólares. Os Estados Unidos da América previram um incremento de 

até 26% do PIB nacional, com a evolução nos índices de equidade de gênero nas organizações 

(PAGEGROUP, 2021). O estudo conduzido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

mostrou que o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho poderia injetar 

mais R$ 382 bilhões na economia brasileira e isso representaria aumento no PIB de 3,3% (ILO, 

2017). Especificamente à respeito de tecnologia, a Aliança Mundial de Informação sobre 

Tecnologia e Serviços (WITSA) revelou que uma maior participação das mulheres no 

segmento, poderia representar um aumento anual de 9 trilhões de euros no PIB global 

(PAGEGROUP, 2021). No segmento tecnológico, uma maior igualdade entre homens e 

mulheres é um fator positivo de diferenciação social e política, mas além disso, faz com que a 

organização apresente uma maior variedade na escolha da tecnologia, na forma como ela é 

desenhada e na maneira como é suportada (ADAM et al., 2006).  

Mesmo com todos os benefícios anteriormente mencionados e com o mercado de 

Tecnologia da Informação (TI) necessitando fortemente de profissionais (AIRES; MOREIRA; 

FREIRE, 2017), ainda é um desafio reduzir a lacuna entre homens e mulheres nessa linha de 

atuação. Impulsionar a entrada, a persistência e o avanço feminino na carreira de tecnologia, é 

um objetivo que, apesar de perseguido, tem apresentado resultados modestos nas últimas 

décadas. No mundo, apenas 35% de mulheres estão em cursos de STEM (Science, Technology, 
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Engineering and Math em inglês ou Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em 

português). No Brasil, esse número não chega a 15% (UNESCO, 2018). Já a representatividade 

feminina no mercado nacional tecnológico cresceu 60% nos últimos cinco anos e, apesar desse 

aumento expressivo, ele ainda varia de 18% a 20% (MACIEL, 2021). Em outras palavras, a 

cada dez profissionais atuando em TI, apenas duas são mulheres (ANTLOGA, 2021). Em linha 

com a baixa participação feminina nos cursos e mercado de tecnologia, está a própria condição 

das mulheres nas posições de liderança do segmento: mundialmente, apenas 18% dos líderes 

em tecnologia são mulheres (SOUSA et al., 2020). Segundo pesquisa anual da consultoria 

Pagegroup, a participação de mulheres em posições seniores em tecnologia na América Latina 

está, atualmente, em 16%, e o Brasil é o último lugar entre todos os países pesquisados em 

representatividade feminina (PAGEGROUP, 2021). Há, ainda, a lacuna salarial. No território 

nacional, a diferença de remuneração oferecida para homens e mulheres no setor de tecnologia 

saiu de 22,4%, em 2017, para 23,4%, em 2019, de acordo com a empresa de recursos humanos 

Relevo (MACIEL, 2021). 

A busca por respostas mais atualizadas no cenário global e local, considerando o papel 

que a tecnologia da informação e as mulheres possuem atualmente para os negócios, sociedade 

e indivíduos, torna o tema ainda relevante e com potencial a ser explorado. Considerando a 

mutação constante do mundo e da natureza do trabalho, bem como a escassez cada vez mais 

presente de mão de obra, principalmente na área de tecnologia, é imperativo que as empresas 

façam investimentos para que, tanto homens quanto mulheres estejam e queiram permanecer 

no mercado de trabalho em condições de equidade. A pauta da Agenda 2030 da ONU e o tópico 

ESG também tem feito com que as empresas direcionem esforços adicionais na implementação 

e expansão das suas responsabilidades sociais, ambientais e corporativas. Essa busca traz, além 

de benefícios sociais, um diferencial competitivo para as organizações que estão mais engajadas 

nesse propósito (DYNAMICS, 2015). A equidade de gênero em todos os setores, mas 

principalmente em tecnologia, impulsionada pela alta demanda de profissionais, pode ser vista, 

portanto, também como fator de diferenciação para as empresas na dinâmica economia atual. 

Artigos seminais sobre o tema, como o de Ahuja (2002) e Adam (2002), já abordavam 

as dificuldades e a necessidade de uma agenda que buscasse a equidade de gênero no setor de 

sistemas de informação, apontando esse, como um diferencial para os negócios e inovação. 

Todavia, apesar de diversos estudos e teorias ao redor do mundo, a participação da mulher na 

tecnologia avançou pouco nas últimas décadas. Ao contrário, de maneira geral e apesar dos 

esforços, a maioria desses números tem decrescido, impactando a quantidade de mulheres em 

todos os estágios das carreiras técnicas (AHUJA, 2002; ADAM; HOWCROFT; 
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RICHARDSON, 2004; ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016; COMPANY, 2020). Por 

exemplo, em 2020, segundo pesquisa da US Bureau, apenas 11% das melhores ocupações em 

tecnologia do mundo eram de mulheres e elas ganhavam 22% menos que os homens do 

segmento (BUREAU, 2021). Diante desse cenário, as organizações estão muito aquém das 

expectativas relacionadas a ESG e ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável), mais 

especificamente o de número 5, que endereça o tema de equidade de gênero.  

Entender e responder à pergunta de pesquisa “como alavancar a equidade de gênero nas 

carreiras de tecnologia do Brasil? ” se torna importante para que as organizações e a sociedade 

transformem esse cenário. Afinal, promover o avanço na entrada, retenção e a ascensão de 

mulheres nessas profissões continua sendo um problema e desafio a ser superado. Para 

contribuir na resposta a essa pergunta, foi realizado esse estudo, que teve como objetivo 

identificar os fatores que desafiam e impulsionam a participação feminina nas carreiras 

tecnologia. Ao final, foram levantadas discussões e possíveis ações para endereçar o tema 

dentro do mercado de trabalho brasileiro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 “Quando um ser humano vem ao mundo, a primeira distinção que fazemos é: menino 

ou menina? E você se acostuma a fazer essa diferenciação ao longo de toda sua vida”. Essa 

frase, dita por Freud em 1965 (SIMONS, 2017, p. 575), serviu de guia para a linha de estudo 

deste trabalho. Entender essa diferenciação, nos permite endereçar questões amplamente 

discutidas atualmente nos setores sociais, organizacionais e educacionais, tais como: por quais 

motivos há menos mulheres em STEM que homens? Quais os fatores que mais impactam a 

trajetória de carreira de uma mulher? Como reduzir a lacuna existente entre homens e mulheres 

na tecnologia? É importante destacar que a diferenciação de gênero mencionada neste trabalho, 

aborda o gênero biológico, ou seja, o masculino ou feminino do nascimento. Porém, existem 

outras linhas de diferenciação, como por exemplo, o “gênero de identidade” ou “identidade de 

gênero”, que é aquele definido a partir de como a pessoa se vê, mostra-se e se sente com relação 

ao mundo externo (KAPLAN, 2021). Essas linhas não foram abordadas nessa pesquisa. 

A tecnologia está presente nas nossas vidas como nunca esteve antes. Ela é usada como 

resposta ao dinamismo em que o mundo e as organizações operam, criando oportunidades, 

mercados e novos modelos de negócios (VIAL, 2019). Apesar da relevância, impressionantes 

88% das patentes de tecnologia da informação realizadas entre 1980 e 2010 foram conduzidas 

exclusivamente por homens e apenas 2% foram realizadas por equipes exclusivamente 

femininas. Logo, é bastante evidente que a participação feminina na área ainda é discreta 

(ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016). Os últimos 20 anos de análise profunda a respeito do 

ambiente tecnológico, mostraram que o uso da tecnologia é muito mais aceito por garotos que 

garotas desde as primeiras idades, uma vez que programas de computadores e jogos são 

desenhados, na maioria das vezes, por homens e reforçam a masculinidade. Enquanto a 

indústria da tecnologia ignora ou foca pouco em meninas, as mulheres na carreira de STEM 

ainda continuam minoria (DOBSCHA, 2004). Grandes empresas como Intel, Microsoft e 

Facebook reconheceram as disparidades e implementaram programas para promover a 

mudança da cultura organizacional de exclusão (HEWLETT; LUCE; SERVON, 2008). 

 Dado o cenário acima, entender realmente quais são os fatores que impulsionam ou 

desafiam a equidade, torna-se primordial. Este estudo buscou realizá-lo, observando os 

impactos em todas as fases da carreira de uma mulher profissional em tecnologia, conforme 

detalhado abaixo. 
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2.1. AS FASES DA CARREIRA FEMININA NA TECNOLOGIA 

 

A questão da igualdade entre homens e mulheres - mais especificamente nas carreiras 

de tecnologia nas organizações - necessita ser avaliada sob a ótica do período profissional em 

que a mulher se encontra, pois para cada etapa existem diferentes desafios (UNESCO, 2018). 

Neste estudo, dividimos a carreira da mulher em três principais fases: a) a entrada: momento 

em que ela faz a opção por um curso técnico ou de graduação em tecnologia e inicia a sua 

atuação no mercado de trabalho (estudantes ou profissionais com até 5 anos de experiência); b) 

a continuidade: momento em que ela atinge determinada maturidade profissional, atuando em 

tecnologia (mais de 5 anos) e c) ascensão: mulheres que alcançaram cargos de liderança nas 

organizações. As características relacionadas a cada fase, bem como o constructo inicial da 

trajetória da mulher em carreiras de tecnologia da informação, foram abordadas a seguir. 

 

2.1.1 Fase Inicial - entrada das mulheres na carreira de TI 
 

O cumprimento da Agenda da ONU2030, e com ela os vários ODSs, busca oferecer, 

pela igualdade de gênero (ODS5), condições para que as mulheres exerçam papéis importantes 

no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis para o planeta. Apesar dessa relevância, o 

que vê-se é que apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres e o prêmio Nobel 

contemplou apenas 17 vezes as cientistas do segmento de STEM (UNESCO, 2018). Esses 

números nos mostram que é preciso buscar um desenvolvimento sustentável da carreira das 

mulheres, especificamente em TIC (tecnologia da informação e comunicação) e o tema 

equidade de gênero, obviamente, faz parte da criação de um cenário viável para que ele ocorra. 

Discutir e buscar fatores que impactam a entrada de mulheres em carreiras em 

tecnologia, tem um importante papel nessa agenda. O percentual de formandas mulheres em 

carreiras de ciências da informação e computação nos EUA caiu de 30% em 1986 para 20% em 

2014. Na mesma linha, o percentual de mulheres trabalhando em carreiras técnicas nos EUA 

tem reduzido consideravelmente nas últimas décadas, baixando de 35% em 1991 para 25% em 

2015 (ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016). Com esse número caindo, parece ainda mais 

difícil melhorar a representatividade feminina no setor de tecnologia (STRUCKMAN, 2020). 

Pesquisas mostram que mulheres têm maior nível educacional do que os homens em diversas 

regiões do globo, porém, no campo técnico e científico, as mulheres ainda se graduam menos 

que homens (WIBBEKE; MCARTHUR, 2021).  

Os números acima mencionados são explicados de diversas formas no campo 

acadêmico, que vão desde o baixo estímulo do interesse de meninas para áreas técnicas - no 
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contato com brinquedos específicos na infância, mau preparo dos professores, falta de modelos 

femininos no campo da tecnologia e ciência, até a desistência profissional nos primeiros anos 

de carreira devido ao tipo de trabalho inicial que lhe é designado (LEWIS; LANG; MCKAY, 

2007). Sobre esse tema, pesquisas mostram que ainda existe uma polarização do tipo de trabalho 

endereçado para as mulheres em tecnologia (TANAS et al., 2020; WAJCMAN, 2000; 

SERENKO; TUREL, 2021). A desistência de recém-formadas em tecnologia, que preferem 

seguir outro tipo de carreira não relacionada as atividades técnicas, foi explorada há quase 

quatro décadas por Shuttleworth (1992). Ele descobriu que a maioria formandas em tecnologia, 

já naquela época, eram empregadas em trabalhos rotineiros e especializados, enquanto os 

homens em trabalhos analíticos e gerenciais. Logo, além de afetar a atração de mais mulheres 

para entrar na área de tecnologia, esse fato pode influenciar também a continuidade delas nas 

carreiras técnicas, como discutido a seguir. 

 

2.1.2 Fase Intermediária - Continuidade das mulheres na carreira de TI 

 

Um momento importante para a retenção da mulher na carreira tecnologia é o nomeado 

“carreira intermediária” ou mulheres que estão há mais de 5 anos no segmento, mas que ainda 

não alcançaram posições de liderança. Pesquisas apontam que 56% das mulheres de TI que 

desistem da carreira de tecnologia possuem entre 5 e 10 anos de experiência profissional 

(ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016).  

Parte da justificativa para a desistência identificada nos trabalhos acadêmicos, é de que 

as mulheres estão deixando o emprego por causa de insatisfação com o ambiente de trabalho, 

falta de oportunidade de carreira e limitação de acesso a papeis mais criativos e inovadores 

(ZHANG; GROS; MAO, 2021). Existe também a demonstração de que a mulher ainda investe 

grande esforço na casa e no cuidado com a família, as vezes exercendo duplo papel, mesmo 

estando há horas trabalhando. Consequentemente, elas fazem mais concessões para acomodar 

as necessidades de cuidar da sua família e carreira (WIBBEKE; MCARTHUR, 2021). A força 

de trabalho feminina durante a pandemia de Covid-19 em 2021 diminuiu 2%, frente a 1,6% de 

redução dos homens. Muitas mulheres pesquisadas, deixaram o trabalho para dedicar-se ao 

cuidado da família durante o período de isolamento social (ILO, 2022). 

 Estudiosos buscam os motivos pelos quais existem rotatividade na área desde meados 

de 1980 (AHUJA, 2007). Jiang e Klein produziram um modelo que previa a rotatividade dos 

profissionais de tecnologia (homens ou mulheres), a partir da discrepância entre os seus desejos 

e a forma com a qual a organização os satisfazia (JIANG; KLEIN, 2002). Ashcraft et al.(2016) 

indicaram que o percentual de mulheres que abandonam a carreira de tecnologia é ainda maior 
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que as que deixam a carreira ciências e engenharia, mesmo que nenhuma diferença relevante 

tenha sido identificada nas suas características interpessoais e psicológicas. Apesar de diversas 

pesquisas mencionarem a questão do balanceamento entre vida profissional e familiar, esse 

mesmo estudo indicou que as mulheres, além disso, têm dificuldades em exercer papeis de 

inovação nas carreiras técnicas e esse era um dos principais motivos de insatisfação com relação 

ao ambiente de trabalho. Outro ponto importante a ser destacado é que as mulheres estão mais 

envolvidas em tarefas executoras, enquanto os homens em tarefas inovadoras (ASHCRAFT; 

MCLAIN; EGER, 2016).  

O resultado dessas pesquisas e estudos anteriormente apresentados, mostra que reter as 

mulheres no mercado de trabalho ainda é um desafio a ser superado, mas antes disso, a ser 

entendido e efetivamente endereçado pelas empresas. A falta de retenção e continuidade do 

gênero feminino nas carreiras técnicas, pode ser um fator que contribui para o próximo tema 

que será discutido, a respeito dos desafios que as mulheres possuem para atingir cargos de 

liderança no segmento.  

 

2.1.3 Fase Superior - Ascensão das mulheres na carreira de TI  

 

Struckman em 2020, previu que até 2022, 75% das organizações com equipes diversas 

e uma cultura inclusiva nas suas lideranças iriam exceder suas metas financeiras. Além disso, 

apontou que pelo menos 20% dos investidores exigiriam que os conselhos de administração 

recrutassem mais candidatas do sexo feminino (STRUCKMAN, 2020). Apesar disso, uma em 

cada três mulheres, se sente estagnada e sem oportunidade de crescimento nas carreiras de 

tecnologia. Adicionalmente, uma pesquisa realizada em 2014 mostrou que, globalmente, as 

mulheres ocupam apenas 7% dos cargos de CIO, valor 2 pontos percentuais menor que o ano 

anterior (ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016). O Vale do Silício, um dos maiores exemplos 

de força de trabalho tecnológica, teve como resultado, em pesquisa realizada com os seus 

integrantes, que a probabilidade de estar em uma posição de alto nível ou liderança era 2,7 vezes 

maior para os homens do que para as mulheres (SIMARD et al., 2014). Outro estudo 

demonstrou que, elas estudam igual ou mais que os homens, mas continuam sub-representadas 

em cargos de liderança (SIMON, S., HOYT, 2017).  

É fato que, apesar dos números desafiadores apresentados anteriormente, 70% das 

mulheres possuem aspirações em se tornarem líderes em algum momento ao longo da evolução 

de sua trajetória profissional nas carreiras de tecnologia (ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 

2016). Porém, as pesquisas apontam algumas barreiras, que vão desde características 

individuais e biológicas, até estereótipos e vieses provenientes de questões antropológicas, 
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sociais e culturais, estilos de comunicação e novamente o conflito trabalho-família (WIBBEKE; 

MCARTHUR, 2021; LEMONS; PARZINGER, 2001). Em contrapartida, existe uma falta de 

consciência masculina sobre o tema de equidade de gênero. Uma pesquisa realizada por Harvey 

Nash em 2014, descobriu que um, em cada três CIOs do sexo masculino, não acredita na falta 

de representatividade feminina na tecnologia (ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016). A 

liderança possui um papel essencial para que temas que precisam de cuidado e promoção sejam 

foco de atuação e ação nas organizações. Vale reforçar que maioria dos líderes do campo de 

tecnologia são homens. Logo, para a evolução da “equidade de gênero” nas empresas, prevalece 

a seguinte constatação: é importante trazer o assunto para a discussão de todos, homens e 

mulheres. A partir da compreensão dos desafios enfrentados por elas na busca da liderança, 

poderão derivar ações realmente efetivas para reversão desse cenário.  

A Figura 1 apresenta as principais fases da carreira feminina na tecnologia. Esses marcos 

foram utilizados a seguir, no construto base deste estudo. 

 

Figura 1: Fases da carreira da mulher em tecnologia 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 
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Dependendo da etapa de carreira em que uma mulher se encontra, ela pode receber 

diferentes tipos de influências de fatores que impulsionam ou dificultam sua permanência e 

evolução como profissional de tecnologia. Portanto, explorou-se a seguir, como a literatura os 

endereça e define, considerando o tipo de fator, suas características e a forma como ele pode 

impactar a jornada da carreira feminina em STEM. 

 

2.2 FATORES SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E INDIVIDUAIS QUE PODEM 

INFLUENCIAR A CARREIRA FEMININA NA TECNOLOGIA 
 

Para superar os desafios identificados na revisão de literatura, é preciso elencar os 

fatores que os acadêmicos têm apontados como relevantes e que podem impulsionar ou atuar 

como travas e impedimentos para a jornada da mulher em tecnologia da informação. Eles são 

reconhecidamente de ordem social, cultural, econômica e individuais e podem se tonar barreiras 

ou oportunidades, dependendo do contexto analisado (INEP, 2018). Esse estudo apresentou os 

conceitos relacionados a essas variáveis, que tiveram papel central na construção do modelo 

teórico que guiou a pesquisa. 

 

2.2.1 Educação e Acesso à Tecnologia 

 

O programa YouthSpark da Microsoft apontou que, no Brasil, o curso Ciência da 

Computação tinha somente 18% de graduadas, enquanto 25% das empregadas em áreas 

técnicas de tecnologia da informação eram mulheres (ABEINFO, 2020). Na década de 1970, 

cerca de 70% dos alunos do curso de Ciências da Computação, no IME (Instituto Militar de 

Engenharia), eram mulheres. Atualmente, esse número é de 15% (SOUSA et al., 2020).  

Segundo pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), parte dessa inversão de 

gênero na tecnologia, deriva-se de dois fatores importantes: na década de 70, como os 

computadores pessoais ainda eram grandes e de uso não doméstico, as mulheres migravam do 

curso de licenciatura de Matemática ou Secretariado (nos quais eram maioria) para os cursos 

de STEM. Com a popularização dos jogos de computadores - predominantemente desenhados 

para os meninos e o uso dos computadores em casa -, tais objetos ficaram mais relacionados ao 

gênero masculino (SANTOS, 2018).  

Outro ponto a ser avaliado é a forma como a grade curricular e as opções profissionais 

são apresentadas como carreira para as mulheres em fase de escolha do futuro. De maneira 

geral, a educação não parece ser inclusiva, social e pode reforçar antigos modelos e convivência 

e estereótipos (ABEINFO, 2020). Vale reforçar que não se trata de falta de acesso à educação, 

uma vez que as mulheres são maioria nos cursos superiores brasileiros: 45,5%. Deve-se, 
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portanto, entender a “masculinização” da tecnologia e os fatores que contribuem para que as 

mulheres decidam por outros caminhos que não as carreiras relacionadas à computação. 

 

2.2.2 Conflito trabalho-família  

 

Uma pesquisa realizada por estudantes da FGV, em 2016, demonstrou que 48% das 

mulheres brasileiras são demitidas após a licença maternidade (MACHADO; PINHO NETO, 

2016). Dado o fato, família e trabalho podem competir e ser um fator de estresse emocional 

para as mulheres que, muitas vezes, ficam divididas entre o papel de mãe cuidadora da família 

e profissional (AHUJA, 2002). Ainda percebidas pela sociedade, na sua maioria, como a 

principal responsável pelo trabalho doméstico e filhos, acredita-se que as mulheres são ainda 

mais sensíveis à sobrecarga de trabalho trazida por uma área demandante como a tecnologia: 

imprevisível, mutável e sujeita a falhas e atualizações constantes. Por si só , um profissional de 

tecnologia já é demandado por longas e dedicadas horas de trabalho (AHUJA; THATCHER, 

2005).  

Um estudo recente do Gartner mostrou a profissão de tecnologia com uma cultura muito 

forte de “heróis”. Ela representa a supervalorização do profissional que se dedica a longas horas 

de trabalho, entregas simultâneas e foco completo na profissão. De acordo com o estudo, esse 

tipo de cultura deve ser combatido, pois pode trazer como resultado: perda de eficiência, falta 

de capacidade de escalar as entregas e problemas de gerenciamento. Além disso, de maneira 

geral, essa cultura não é bem recebida por mulheres e faz com que elas não escolham e se 

afastem ainda mais da área de tecnologia, em grande parte pela preocupação com o duplo papel 

de profissional e cuidadora da família, que em algum momento da sua carreira ela terá que 

exercer (SIENKOWSKI; LOGAN, 2021).  

Apesar de ainda ser um desafio balancear esses papéis, Armstrong (2012), revisitando 

uma pesquisa da sua autoria realizada em 2007, deparou-se com informações diferenciadas. O 

resultado da revisão realizada cinco anos depois, demonstrou que as expectativas sociais, no 

que diz respeito ao trabalho e à família, podem ter mudado para uma forma mais equilibrada ao 

longo do tempo. Este estudo buscou compreender, no ano de 2022, como as mulheres ainda 

lidam com essa “balança”, os conflitos e o real impacto desse contexto nas carreiras femininas 

de tecnologia. 
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2.2.3 Sociedade e Cultura organizacional 

 

A cultura e a diversidade podem ser vistas como barreiras ou impulsionadoras das 

potências tecnológicas e negócios digitais (ANALYSTS et al., 2020). Entretanto, a lacuna da 

participação feminina no mercado de trabalho continua grande e evoluindo lentamente ao longo 

das últimas décadas. Segundo pesquisa realizada pela International Labor Office (2019), a 

média global dessa diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho é de 26,5%. 

Pesquisas mostram que mulheres, apesar de terem avançado na carreira, ainda ganham em 

média mundial apenas 83% do salário de um homem. Esse número avançou 19 pontos 

percentuais nos últimos 40 anos, mas seguindo essa estatística, seriam necessárias quase quatro 

décadas para igualar homens e mulheres nas questões salariais (BUREAU, 2021). 

Na escala de Hofstede (1980) de masculinidade versus feminilidade, certos países 

mostram consistentemente uma tendência socialmente masculina. Os Estados Unidos e a Suíça 

evidenciam tendências relativamente masculinas (62 e 70 em uma escala de 1 a 100, em que 1 

é a mais baixa e 100 é a mais alta), enquanto o Japão mostra tendências masculinas fortes (uma 

pontuação de 95 na mesma escala). O lado da masculinidade representa uma predominância na 

sociedade pelos valores acenados historicamente aos homens, tais como agressividade, 

ambição, desejo de poder, entre outros fatores. A feminilidade, entretanto, é apresentada como 

preferência para a cooperação, modéstia, cuidar dos mais frágeis, servidão e qualidade de vida; 

Em 2014, o Brasil apresentou uma escala 49, dentro do mesmo conceito estudado, mostrando 

um certo equilíbrio entre o masculino e feminino (AHUJA, M.; THATCHER, BENNETT, 

2005). 

Essa escala é muito influenciada pelos estereótipos e vieses da sociedade e cultura. Eles 

são atalhos cognitivos que influenciam a maneira como as pessoas processam informações a 

respeito de grupos ou membros de grupos (WIBBEKE; MCARTHUR, 2021). Na questão da 

equidade de gênero, eles têm impacto direto na forma como a mulher se enxerga internamente 

ou a forma como ela é vista e interpretada pela sociedade (AHUJA, 2002). Sendo o campo de 

tecnologia predominantemente masculino, estereótipos e vieses precisam ser apresentados 

como contraponto de análise no tema equidade de gênero e são mencionados em diversos 

estudos sobre mulheres em tecnologia (SIMON; HOYT, 2017). De maneira geral, o conteúdo 

deles estão relacionados especificamente às questões de gênero e discriminação, criando 

estruturas sociais e organizacionais, que trazem barreiras para o crescimento das mulheres e 

podem influenciar a autoridade feminina (WILLIAMS, 2015). Alguns desses preconceitos são: 

a propensão de considerar que mulheres são menos comprometidas devido à família; 
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probabilidade maior dela ser taxada de emotiva; a mulher não ser considerada para uma 

posição/oportunidade, em decorrência de diferenças no estilo de liderança ou de relacionamento 

interpessoal; a propensão a receber menor remuneração; o estereótipo de semelhança - no qual 

as pessoas preferem os seus iguais e tendem a ter maior receptividade e avaliar melhor aqueles 

que são mais parecidos com eles (BARTOLO; MUNHOZ; ALGODOAL, 2021). Neste estudo, 

procurou-se teorizar esses vieses - principalmente aqueles já mencionados em estudos 

anteriores, como fatores sociais e culturais de impacto para a presença de mulheres na área de 

tecnologia (WILLIAMS, 2015), a saber: 

a) Viés de Desempenho (ou “prove it again”): baseia-se em assunções profundas e 

arraigadas do ponto de vista antropológico, social e cultural de que as mulheres são 

menos competentes que o homem. Comumente, esse viés ainda associa o homem às 

carreiras mais relacionadas às exatas e a mulher a outros tipos de formação. Em 

contextos que se apresentam como minorias, as mulheres tendem a ter o seu 

desempenho e a sua capacidade de construção desacreditados (BARTOLO; MUNHOZ; 

ALGODOAL, 2021). Uma pesquisa realizada por Steinpreis et al. (1999) mostrou que 

currículos de homens e mulheres são avaliados de maneira diferente e tendenciosa, 

independentemente das suas capacitações. Se de acordo com esse viés a mulher deve 

investir um esforço maior para comprovar suas competências, é importante pesquisar se 

e como ele tem dificultado a carreira das mulheres nas suas diferentes fases;  

b) Viés da Atribuição: Estreitamente relacionado ao viés de desempenho, ele mostra 

que se existe a tendência a enxergar as mulheres como menos competentes, tende-se 

também a atribuir menos crédito às suas realizações. Isso acontece, inclusive, entre as 

próprias mulheres. Elas se cobram mais e se sentem inferiores em determinados temas, 

como os profissionais. Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn em 2018, mostrou que as 

mulheres se candidatam 20% menos a uma determinada posição que o homem, porque 

entendem que precisam atender 100% dos requisitos solicitados para a vaga. Em 

contrapartida, os homens consideram se candidatar quando possuem apenas 60% dos 

requisitos (TOCKEY; DEANNE; IGNATOVA, 2018). Entender a existência deste viés 

no ambiente profissional da mulher de tecnologia e a abrangência do seu impacto no 

crescimento de carreira, também se torna uma importante análise a ser feita dentro do 

contexto proposto neste estudo; 

c) Viés da “corda bamba” (ou tightrope): Esse viés é formado também em conceitos 

passados, antropológicos, sociais e culturais. Nele, existe a ideia de que o homem é 

associado ao papel de líder, decisor e forte e que determinados comportamentos são 
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designados especificamente à mulher, tais como gentileza, sensibilidade, cuidado e 

empatia. Como resultado, as mulheres que se comportam de forma mais incisiva, 

tendem a ser taxadas de violentas e agressivas, enquanto o mesmo comportamento no 

homem é visto como natural (LIPMAN, 2018). Logo, as mulheres tendem a adotar 

comportamentos masculinos para serem vistas como competentes, mas ao mesmo tempo 

espera-se delas um comportamento mais suave e feminino (KILBOURNE; WEEKS, 

1997). Um dos fatores resultantes desse viés é justamente a mulher se promover menos 

e realizar menos “networking” no trabalho, para evitar o julgamento de competitividade 

e autopromoção (SANDBERG, 2013). Se o comportamento esperado da mulher é 

influenciado pelo viés da “corda bamba”, existiria alguma influência positiva ou 

negativa do mesmo nas carreiras das profissionais de tecnologia? Essa foi mais uma 

linha investigativa deste estudo, dentro dos fatores sociais e culturais, buscando o 

impacto e abrangência desse viés nas carreiras das profissionais de TI; 

d) Viés da maternidade (ou the maternal wall): historicamente, as organizações foram 

desenhadas para homens, desde a era industrial - aqueles que são casados com donas de 

casas ou com mulheres que façam dupla jornada de trabalho. Como consequência, 

quando essa mulher se vê frente a maternidade, as empresas e a sociedade criam falsas 

concepções que, por se comprometer com a família e filhos, a mulher deixará de se 

comprometer com a profissão (BARTOLO; MUNHOZ; ALGODOAL, 2021). Como 

todo viés, trata-se de algo inconsciente e incontrolável (CHAMORRO-PREMUZIC, 

2018), mas o fato é que, ao se tornar mãe, cria-se “uma parede” imaginária e quase 

sempre imperceptível frente ás novas oportunidades e crescimento. Trata-se de uma 

interrupção, uma lacuna na carreira da mulher, independentemente do estágio em que 

esteja (WILLIAMS, 2015). O foco deste estudo foi analisar as fases das carreiras das 

mulheres e o impacto que a maternidade traz ou trouxe para a escolha e permanência 

feminina na área de tecnologia das empresas brasileiras. A relevância e a abrangência 

desse viés na carreira das profissionais de tecnologia precisam ser avaliadas do ponto 

de vista técnico, para que novas ideias surjam e sejam oferecidas soluções de maior 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal;  

e) Viés da Cabo de Guerra entre mulheres (ou tug of war): Estudos indicam que muitas 

mulheres que enfrentaram dificuldades ou preconceitos, tendem a replicá-los com outras 

mulheres. Em organizações em que existem preconceitos de gênero relevantes, ficam 

em evidência o excesso de competitividade e a impressão de que para competir é preciso 

deixar outras mulheres para trás (YOUNG; WIGDOR; KANE, 2020). Esse viés também 
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conhecido como o da “abelha rainha” mostra a falta de sororidade e apoio entre as 

próprias mulheres na busca pela equidade de gênero (IMTIAZ et al., 2019). A 

transformação desse comportamento nas mulheres e para com outras colegas 

profissionais, passa pelo entendimento de como esse viés ocorre para endereçar como 

superá-lo no ambiente organizacional; 

f) Viés da afinidade: Também pautado em questões sociais e psicológicas, o viés da 

afinidade não é exclusivamente de gênero, mas pode impactar a questão da equidade. 

Nele nota-se a preferência por pessoas com as quais tem-se mais afinidade, interesses, 

aparência similar ou histórico de vida. Um estudo conduzido por Allen et al. (2004) 

mostrou que quase 50% dos participantes pesquisados homens não se sentiam à vontade 

para mentorar participantes do gênero oposto. Sendo a maioria de profissionais de 

tecnologia atualmente homens, estaria esse viés influenciando de alguma forma a 

carreira das mulheres no segmento? Pela pesquisa abordamos esse contexto social e 

cultural para endereçar o questionamento. 

 

É fato que, mundialmente, 41% da força de trabalho de mulheres programadoras deixam 

suas carreiras ao longo de sua profissão, em decorrência de ambientes de trabalho não 

inclusivos (STRUCKMAN, 2020). O universo de tecnologia, no qual a mulher ainda é minoria, 

nos reforça a necessidade de entendimento desses vieses e estereótipos e da abrangência e 

impacto deles ao longo da carreira das profissionais. Analisar a maneira como a sociedade e 

cultura corporativa os apresentam e como eles influenciam a participação feminina no mercado 

de TI brasileiro, passa a ser um fator-chave para gerar informações que apoiem na retenção e 

equidade de gênero do segmento.  

 

2.2.4 Mentoria e Modelo na Carreira de Tecnologia 

 

Desde o início, persistência ou ascensão em carreiras de tecnologia, pode ser crucial, a 

falta ou existência de um modelo ou mentor que direcione as profissionais (AHUJA, 2002). No 

passado, em artigos seminais como o de Ahuja (2002), esses já foram apontados como 

problemas para que as mulheres escolhessem a tecnologia como profissão, para continuar na 

carreira ou, ainda, para que elas evoluam para cargos de liderança.  

Apesar de minoria, já nota-se bons modelos femininos ocupando a liderança de grandes 

organizações de tecnologia, tais como: Sheryl Sandberg – COO (Chief Operating Officer) do 

facebook; Susan Wojcicki que começou a carreira no Google e é CEO (Chief Executive Officer) 

do YouTube desde 2014; Ursula Burns - que é membro do conselho da Uber e primeira mulher 
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negra a ocupar a lista Fortune 500 das maiores; Virginia Rometty - CEO da IBM e a brasileira 

Nina Silva, que já atuou em empresas como Heineken e Honda e, atualmente, é Lead IT 

Manager na ThoughtWorks (SANTANDER, 2020). Em contrapartida, criar ou tornar-se esse 

modelo, pode ser um desafio para as mulheres. Atualmente, no Brasil, apenas 4,7% das startups 

que recebem capital de apoio são fundadas exclusivamente por mulheres (DATAMINER, 

2021). 

A falta de mentores e modelos na carreira gera um círculo, no qual o fato de existir 

poucas mulheres nessa posição, faz com que menos profissionais sejam atraídas e retidas na 

tecnologia. Paralelamente, um menor número de mulheres na TI, faz com que exista menos 

possibilidades de que profissionais se tornem modelos e mentoras de carreira. Interromper esse 

ciclo pode ser um desafio, mas torna-se necessário quando se tem em vista uma maior 

sustentabilidade social através da equidade de gênero. 

 

2.2.5 Características Individuais, Competências e Aptidões 

 

Os talentos femininos estão se ampliando globalmente e as mulheres têm ultrapassado 

homens em alguns campos, inclusive na formação superior. Um número maior de mulheres, 

também está ingressando nas disciplinas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática 

(STEM), porém ele ainda é insuficiente para gerar equidade. Nas Américas, apesar das 

mulheres serem mais graduadas que homens (58,8%), em carreiras de STEM, o número é de 

apenas 32,9% (INTERNATIONAL LABOR OFFICE, 2019) . 

O menor interesse do gênero na busca por carreiras técnicas pode ser explicado por 

algumas linhas acadêmicas. Estudos mostram que a imagem que as crianças possuem de um 

profissional de determinado segmento, influenciam a sua escolha profissional, assim como os 

brinquedos e atividades que lhes são oferecidos na infância. As capacidades de aprendizado e 

sucesso em uma determinada profissão, bem como a escolha por ela, muitas vezes está ligada 

ao contato e atividades lúdicas com as quais a criança tem referência (ABREU, 2018). Talvez 

oferecer aos nossos filhos carrinhos ou bonecas, possa fazer a diferença na escolha profissional 

e até mesmo na equidade de gênero de algumas profissões. Diversos pesquisadores 

demonstraram que meninas e mulheres têm menos probabilidade de desfrutar, usar e adotar 

totalmente ferramentas em todos os estágios da educação, tendendo a participar menos e se 

sentir menos à vontade com computadores do que os homens (AHUJA; THATCHER, 2005). 

Uma pesquisa qualitativa realizada por Delaney e Devereux (2019), que buscava 

entender a entrada de estudantes e a escolha pelas carreiras de STEM, demonstrou que os 

homens são substancialmente mais propensos a estudar disciplinas orientadas para a 
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Matemática, enquanto as mulheres têm mais probabilidade de estudar Línguas, Arte e Música. 

Outro artigo mostrou que meninos são geralmente considerados, na média, melhores em 

Matemática, mas significativamente piores do que as meninas em assuntos menos quantitativos 

(GOLDIN; KATZ; KUZIEMKO, 2006). 

Independentemente da linha a ser seguida, é fato que as mulheres escolhem e se graduam 

em menor quantidade nas universidades de STEM e, ao longo das suas carreiras, muitas 

desistem. Entender como as competências individuais e aptidões em tecnologia influenciam na 

equidade de gênero no segmento, também pode ser um fator importante para impulsioná-la. 

 

2.2.6 Economia e Oportunidades 

 

“É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separa do homem, 

somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta” (BEAUVOIR, 1967, p. 

23). A frase acima nos apresenta, desde um passado distante, a importância da inserção da 

mulher na força de trabalho, para impulsionar a equidade. Nesse sentido, existem grandes 

oportunidades no contexto atual. A busca por profissionais de tecnologia da informação 

intensificou-se no período pós-pandemia, com as empresas investindo fortemente em 

transformação digital. Estar preparado digitalmente, significou a diferença entre a continuidade 

ou fracasso das operações no período de pandemia de Covid-19. Enquanto algumas 

organizações tiveram aumento de demanda, suportadas pela digitalização, outras simplesmente 

tiveram que fechar seus negócios, por total despreparo em responder à crise de 2020 (SHEN et 

al., 2020).  

Essa necessidade de resposta e a demanda por profissionais de tecnologia está refletida 

em um relatório da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Brasscom), que mostra que a área de Tecnologia da Informação (TI) demandará cerca de 420 

mil profissionais até 2024. Em contrapartida, são formados apenas 46 mil profissionais por ano 

em graduações de cursos tecnológicos (SALOMÃO, 2021). Consequentemente, há uma 

demanda três vezes maior de profissionais de tecnologia do que realmente estão sendo 

formados. Diante desse cenário, parece no mínimo insensato ainda discutir questões como 

equidade de gênero. Um país com alta necessidade de mão de obra, como o Brasil, não deveria 

ignorar mais da metade de sua população, mas considerá-la potencial impulsionador de geração 

de mão de obra especializada para o segmento. 

Mesmo assim, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2015), 

no Brasil, a participação feminina no mercado de TI é de apenas 20% (BIANCH, 2021). Se por 

um lado a economia oferece oportunidades cada vez maiores em tecnologia, especialmente no 
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Brasil, por outro, o interesse, a retenção e ascensão de mulheres em posições técnicas ainda são 

bastante insipientes. Dado o cenário, explorar também o potencial dos programas de diversidade 

e equidade de gênero - impulsionados pelas ações sociais do ESG e os processos de 

recrutamento e seleção - responsáveis pela atratividade dos profissionais, torna-se fundamental 

para complementar a análise do contexto de equidade nas organizações. 

 

2.3 PROGRAMAS DE DIVERSIDADE, EQUIDADE DE GÊNERO E PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 

ESG (Environmental, Social and Governance) é um assunto que ganhou bastante 

visibilidade nos últimos anos e o termo originou-se de duas vertentes distintas, mas cada vez 

mais convergentes no mundo atual: “accountability” e “Valuation” (RESEARCH, 2021). Por 

accountability, entende-se o interesse que as pessoas possuem em conhecer o impacto que as 

empresas têm sobre seus colaboradores, clientes, comunidades e meio ambiente. Já o 

“valuation” é uma linha que defende que, as métricas apresentadas pelas organizações e 

mercado atualmente são insuficientes para capturar valores intangíveis, tais como 

conhecimento. Para ambas as variáveis, o ESG pode nos ajudar a medir e reportar melhor o 

propósito das organizações. 

A pontuação fornecida pela Bloomberg (WOEGERBAUER, 2019) para classificar as 

empresas nas questões ambientais, sociais e de governança (ESG) se transformaram no ponto 

de partida para que organizações atuem e trabalhem na extensão de temas relacionados a 

responsabilidade social corporativa (MANITA et al., 2018). O relacionamento entre ESG e a 

Agenda 2030 da ONU se dá porque essa última é um dos principais impulsionadores da ESG 

no mundo e trouxe com ela os 17 SDG (Sustainable Development Goals) ou, em português, 

objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Ele contém 230 indicadores para direcionar 

governos e empresas rumo ao desenvolvimento sustentável ambiental, econômico e social. 

Esses indicadores são pautados em quatro pilares que são de governança, planeta, pessoas e 

prosperidade. Para cada um desses pilares há o descritivo, indicadores e relacionamento com 

as ODSs (FRIEDE; BUSCH; BASSEN, 2015). Especificamente na vertente “pessoas”, está a 

seguinte descrição: “a ambição de erradicar a pobreza e a fome em todas as formas e dimensões 

e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com dignidade e 

igualdade em um ambiente saudável” (MULHERES, 2021). Nesse pilar está claramente 

descrita a relação com a ODS 5, que trata a equidade de gênero como tema central. Nela, é 

mencionado que o desenvolvimento humano não será alcançado, se metade do potencial de uma 

população não for devidamente valorizado (PNDU, 2021). 
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No cerne do tema ODS5 está a equidade de gênero e a forma como ela é tratada dentro 

dos programas que visam impulsioná-la nas organizações. Conhecidos como programas de 

diversidade, eles possuem uma variedade de ações organizacionais para aumentar a 

sensibilidade e a aceitação das diferenças culturais e de minoria entre colaboradores (TOLBA; 

EL-KHOLY, 1992). Essas ações podem ser divididas em dois principais pilares: “atratividade”, 

que consiste em tornar-se mais convidativo para que profissionais minorias sejam trazidos e 

inseridos nas empresas e “retenção” ou seja, oferecer condições mais igualitárias e confortáveis 

para que esses profissionais permaneçam trabalhando (CHALLENGES, 2018). 

Especificamente para a equidade de gênero, a atratividade tem sido tratada de diversas formas, 

como, por exemplo, a criação de vagas afirmativas para mulheres, cuidados específicos para 

evitar vieses e estereótipos nos processos de recrutamento e seleção e programas de treinamento 

e recrutamento direto em universidades e escolas técnicas (LEONARD, 1989; TOUGAS; 

VEILLEUX, 1989; TEIGEN, 2000) . Já a retenção, é direcionada pelo oferecimento de um 

ambiente de trabalho que seja mais acolhedor para uma mulher e por treinamentos de 

diversidade e equidade de gênero, por exemplo (CHALLENGES, 2018). Todavia, os dois 

pilares têm falhado invariavelmente (DOBBIN; KALEV, 2016). No setor de tecnologia, 80% 

das mulheres reportaram sofrer algum tipo de preconceito no ambiente profissional (LIPMAN, 

2018). Um estudo recente de Harvard mostrou que, os programas de diversidade mencionados 

anteriormente, tais como treinamentos e testes de vieses, tendem a maximizar a aversão do 

público masculino a respeito do tema, porque os fazem sentirem-se culpados (DOBBIN; 

KALEV, 2016). Outra pesquisa da Catalyst demonstrou que, 74% dos homens indicam “medo” 

quando se trata da questão igualdade de gênero (KERR, 2022).  

Já a respeito dos processos de recrutamento e seleção, tem-se as ações afirmativas, como 

por exemplo o direcionamento de vagas específicas para mulheres, seja em posições de 

liderança ou não. Esses programas muitas vezes são bastante criticados, pois partem da 

discussão rasa do tema “afirmação”. Essas iniciativas, comumente são debatidas de maneira 

polarizada, focando na “discriminação ou não discriminação”, ao invés de serem entendidas 

como um direito a aceleração para tratamento igualitário. Há ainda outra importante vertente 

que deveria fazer parte da discussão, que são as vantagens que uma participação maior de 

mulheres no mercado de tecnologia traria para o segmento (TEIGEN, 2000). 
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3 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

Com o suporte das teorias anteriormente descritas, propôs-se para este estudo o modelo 

apresentado na Figura 2. Nele, entende-se que fatores classificados como sociais, econômicos, 

culturais e individuais e suas subcategorias (ou subfatores) podem ter alguma influência na 

trajetória da carreira de tecnologia da mulher, em diferentes graus, dependendo da fase em que 

ela se encontra. O impacto exercido pelos programas organizacionais voltados à geração de 

maior responsabilidade social corporativa e os processos e formatos de recrutamento e seleção 

também foram avaliados. 

 

Figura 2: Modelo teórico adaptado do estudo seminal sobre equidade de gênero na TI 

 

  
Fonte: Adaptado de Ahuja (2002)  

 

As variáveis dependentes desse modelo são a entrada (fase inicial), a continuidade 

(fase intermediária) e a ascensão (fase superior) das mulheres na carreira de tecnologia. O 

modelo de pesquisa visa, de forma qualitativa, entender a influência que os fatores previamente 

mencionados têm sob cada uma das fases. 

A partir do modelo teórico proposto, criou-se e explorou-se as seguintes proposições 

neste estudo: 

a) Proposição 1- os fatores sociais, econômicos, culturais e individuais afetam a entrada, 

continuidade e ascensão de mulheres na carreira de tecnologia: Essa proposição visa 
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entender quais são e o nível de influência que os fatores previamente pesquisados 

exercem sobre a carreira feminina na tecnologia. Avaliou-se em seguida, pelas análises 

exploratórias qualitativas - que serão detalhadas posteriormente - a busca por 

informações que relacionem o impacto desses fatores (positivo ou negativo), em cada 

uma das fases da carreira da mulher em tecnologia. A proposta foi gerar insumos para 

discutir as principais variáveis que influenciam a equidade de gênero na TI e sugerir 

meios para alavancá-la. 

b) Proposição 2 - Programas de diversidade e processos de recrutamento e seleção 

(como os que focam em ODS5 e ESG) afetam a entrada, continuidade e ascensão de 

mulheres na carreira de tecnologia: a Agenda da ONU 2030 e o direcionamento 

corporativo para programas sociais e de responsabilidade sustentável como o ESG, têm 

se tornado cada vez mais evidentes. Eles trazem como um dos focos o objetivo 

sustentável ODS5, relacionado a promoção de maior equidade de gênero na sociedade 

e organizações. Do ponto de vista de equidade, as organizações têm feito diversas ações 

para impulsioná-las, muitas já discutidas anteriormente, mas que parecem não resolver 

o problema a médio-longo prazo. Tendo em vista esse cenário, essa proposição visa 

entender quais são e o nível de influência que esses programas exercem sobre a carreira 

feminina na tecnologia. Avaliou-se, pelas análises exploratórias qualitativas dos 

resultados obtidos nas entrevistas, se há realmente contribuição e o nível de 

alavancagem de programas de diversidade e do processo de recrutamento e seleção na 

equidade de gênero em TI das organizações. Ao final, foi analisada, a partir dessa 

proposição, a importância desses programas e processos nas diferentes fases da carreira 

da uma mulher de tecnologia do país, desde a atração para a atuação, até a retenção e 

promoção para posições superiores.  
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4 METODOLOGIA  

 

Estudos interpretativos ou construtivistas tentam compreender fenômenos pelo 

significado que os autores sociais dão a eles, apreciando a realidade pelas construções sociais, 

símbolos e significados compartilhados (KLEIN; MYERS, 1999). Os pesquisadores críticos 

supõem que a realidade social é historicamente construída e as suas estruturas de interação e de 

dominação são produzidas e reproduzidas pelas pessoas. Eles possuem como principal tarefa, 

a investigação e crítica social, trazendo condições alienantes e restritivas à luz, para buscar 

eliminar as causas da alienação e dominação (PETRIN, 2009). A pesquisa crítico-interpretativa 

foi mencionada como valiosa para a pesquisa de temas qualitativos em tecnologia da 

informação, principalmente aqueles relacionados à construção social (KLEIN; MYERS, 1999). 

Adam (2001) abordou a dificuldade de se conduzir uma pesquisa de equidade de gênero no 

campo de SI, uma vez que trabalhos estatísticos não traziam a profundidade necessária para a 

análise do tema e trabalhos qualitativos não possuíam insumos suficientes para uma análise 

mais adequada, devido à escassez de literatura publicada até aquele período. Sendo a equidade 

de gênero um tema complexo, optou-se por utilizar, portanto, a linha de pesquisa crítico-

interpretativa neste estudo, unindo os seguintes fatores: a) as construções sociais relacionadas 

à equidade de gênero, interpretadas pela vivência dos entrevistados e b) e a crítica da 

desigualdade, pela ótica e avaliação de estruturas históricas e sociais, desafiando o “status quo” 

relacionado ao tema na sociedade e organizações brasileiras. 

A coleta de dados insumo desta pesquisa deu-se pela realização de um conjunto de 14 

entrevistas semiestruturadas. Participaram delas, profissionais que atendessem ao critério de 

pertencer a um dos grupos classificados, conforme gênero e fase de carreira dos profissionais. 

Ao todo, foram quatro grupos de entrevistados criados e categorizados da seguinte forma: 

a) mulheres e homens na fase inicial de carreira; b) mulheres e homens na fase intermediária de 

carreira; c) mulheres e homens na fase superior da carreira e d) mulheres e homens que são 

profissionais de RH e/ou responsáveis pelo programa de diversidade e pelas contratações de 

tecnologia nas suas organizações. O objetivo foi explorar, de maneira livre e imparcial, a 

trajetória da carreira de homens e mulheres em tecnologia, a existência de fatores que 

impulsionaram ou impactaram negativamente nessa jornada em cada fase das suas profissões, 

além de abordar temas mais específicos relacionados a liderança, recrutamento e seleção e 

programas ESG, dependendo da característica de cada entrevistado. A técnica para escolha dos 

entrevistados foi a de “snowbolling” (CRESWELL, 2007) e, apesar de não probabilística, 
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buscou-se o mesmo número de homens e mulheres profissionais de TI em cada grupo 

entrevistado.  

Todas as entrevistas foram realizadas entre janeiro e fevereiro de 2022, no meio on-line, 

e tiveram entre meia e uma hora de duração. Elas foram executadas seguindo dois roteiros pré-

definidos: um para profissionais de TI (que além das perguntas específicas de toda a trajetória 

profissional e desafios de cada fase, também aborda questões relacionadas a liderança) e outro 

para profissionais responsáveis pelos programas ESG e recrutamento e seleção nas 

organizações. Os roteiros de pesquisa estão anexos a este trabalho na sessão A. O conteúdo de 

cada uma das conversas foi gravado e, em seguida, transcrito.  

Apesar do método crítico-interpretativo, também utilizou-se a análise de conteúdo 

dedutiva pautada na “teoria Fundamentada” (CRESWELL, 2010), para explorar as categorias 

(fatores) e subcategorias (subfatores) derivadas da revisão de literatura e que foram base para a 

composição do modelo teórico e proposições exploradas centralmente nesse estudo. Entretanto, 

a característica crítica interpretativa manteve-se durante toda a linha de investigação, uma vez 

que novos achados foram identificados a partir da exploração das transcrições.  

Após a transcrição do conteúdo obtido nas entrevistas, realizou-se uma análise dedutiva, 

explorando os achados a partir do modelo teórico proposto na Figura 2. Eles foram classificados 

dentro desse modelo e as citações obtidas nas entrevistas foram agrupadas em Grupo de 

Categorias, de acordo com as duas proposições desse estudo P1 e P2 (“Categoria P1: os fatores 

sociais, econômicos, culturais e individuais afetam a entrada, continuidade e ascensão de 

mulheres na carreira de tecnologia” e “Categoria P2: Programas de diversidade e processos de 

recrutamento e seleção (como os que focam em ODS5 e ESG)). Para cada uma das proposições 

(categorias ou fatores), também definimos Subcategorias ou subfatores da P1 (Educação e 

Acesso à Tecnologia, Conflito Trabalho Família, Sociedade e Cultura organizacional, Mentoria 

e Modelo de Carreira na Tecnologia, Características Individuais, competências e Aptidões e, 

finalmente, Economia e Oportunidades) e Subcategorias ou subfatores da P2 (Programas de 

Diversidade e Equidade de Gênero e Processos de Recrutamento e Seleção). O objetivo foi, a 

partir delas, obter uma análise crítico-interpretativa mais detalhada do impacto que as 

proposições trazem para a carreira das mulheres na TI. A Figura 3 mostra o relacionamento 

entre Categorias, Subcategorias e as variáveis dependentes das fases da carreira da Mulher, que 

guiaram o modelo de análise dos resultados. Os resultados poderão ser conferidos 

detalhadamente a seguir.  
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Figura 3: Categorização e Subcategorização dos Fatores definidos no modelo teórico proposto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 VISÃO GERAL 

 

Ao todo, foram identificados 260 achados nas transcrições, que puderam ser 

categorizadas e subcategorizadas conforme Figura 3. Foi demonstrado que, tanto a proposição 

P1, quanto a P2, foram confirmadas. Essa confirmação pode ser vista na Figura 4, ou seja, os 

entrevistados entendem que os fatores sociais, econômicos, culturais e individuais (P1) e os 

Programas de diversidade e processos de recrutamento e seleção (P2) impactam a jornada da 

mulher em tecnologia em todas as fases das suas carreiras. 

 

Figura 4: Diagrama de Stanley de todos os Entrevistados e Número de menções às 

Proposições (P1 e P2) 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 
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Na Tabela 1 mostra-se a frequência dos Fatores (categorias) propostos no modelo 

teórico, considerando todo o conteúdo transcrito das 14 entrevistas. Nela, 85,38% de homens e 

mulheres responderam que os Fatores Sociais, Econômicos, Culturais e Individuais afetam, de 

alguma forma, a carreira das mulheres, sendo que o volume de vezes, em que eles foram 

mencionados, ou seja, a relevância dessas categorias dentro do conteúdo pesquisado, aumenta 

consideravelmente nos indivíduos que estão a partir da fase intermediária da carreira, 

principalmente na fase superior, na qual os entrevistados são líderes de tecnologia. Isso nos faz 

deduzir que, à medida que os indivíduos evoluem na carreira, esses fatores se tornam mais 

impactantes e relevantes ou há uma maior consciência dos desafios trazidos por eles às 

profissões de tecnologia. 

 

Tabela 1: Análise de Documentos e Menções aos Fatores Pesquisados no Modelo Teórico 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

 

Outro ponto a ser salientado é o destaque maior para os “Fatores Sociais, Econômicos, 

Culturais e Individuais” na narrativa das mulheres. Avaliando apenas o universo de mulheres 

entrevistadas, o diagrama de Stanley da Figura 5 demonstra que eles foram mencionados com 

grande frequência.  
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Figura 5: Diagrama de Stanley das Entrevistadas Mulheres e Número de menções e 

ocorrências dos Fatores Pesquisados no Modelo teórico 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Pesquisas anteriores e mesmo as seminais sobre o tema, como estudos de Shuttleworth 

(1992) e Ahuja (2002), mencionavam o impacto das questões sociais e culturais na trajetória da 

carreira das mulheres em tecnologia. Por exemplo, os vieses e estereótipos da sociedade e 

cultura nas quais as mulheres estão inseridas ou o conflito trabalho família e a relevância dele 

nas escolhas e prioridades da mulher de tecnologia ao longo da sua carreira. Abaixo, são 

apresentados alguns achados relacionados a esse item no grupo feminino pesquisado: 

Mas você precisa ser, senão você não é ouvida. Você precisa estar o tempo 

todo [...] preocupada com o que você vai falar, como vai falar, como vai se 

sentar, se vestir [...], mas tem hora que eu tô dentro da sala, eu tenho que falar 

‘Gente, eu tô aqui! ’ (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI, sobre 

preconceito para com as mulheres em tecnologia). 

 

Eu acho que você entra numa sala de aula, ou num curso técnico, e não se 

identifica [...] Então eu acho que começa lá atrás, você não tem incentivo, ou 

quando tem, você se sente deslocada dentro de uma sala de aula, dentro de 
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uma empresa. [...] E aí você desiste [...] (ENT8 Mulher na fase Superior da 

Carreira de TI, sobre não se sentir inserida em um grupo onde é minoria). 

 
Coincidentemente, eu não sou mãe, então talvez isso também não tenha me 

prendido muito [...] A maioria das pessoas que eu conversei, dentro do meu 

universo, elas colocam em dois lados da balança, a carreira e a família. É quase 

uma unanimidade (ENT9 Mulher na fase Superior da Carreira de TI, sobre o 

conflito trabalho-família na maternidade). 

 

Considerando o conteúdo obtido pela análise do grupo de entrevistados do sexo 

masculino, percebe-se que, à medida que eles progridem na carreira, tornam-se mais 

conscientes dos desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, como apresenta-

se na Figura 6, em que os fatores sociais, econômicos e culturais e programas de 

diversidade/processos de recrutamento e seleção são amplamente mencionados pelos homens, 

como impactantes para as fases da profissão da mulher em tecnologia.  

 

Figura 6: Diagrama de Stanley dos Entrevistados Homens e Número de menções e 

ocorrências aos Fatores Pesquisados no Modelo teórico 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Entretanto, alguns achados demonstram que eles não costumam falar ou analisar o tema 

com frequência ou profundamente. Eles confirmam pesquisas anteriores, que mencionaram que 

a maioria dos homens ainda evita o assunto, minimizam o fato com comentários que 
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simplificam a questão ou demonstram certo desconforto para falar sobre equidade de gênero 

(ANNIS; GRAY, 2013).  

 

Foi surpreendente, na verdade, porque é um tema muito profundo, envolve 

muita coisa, muitas coisas que às vezes a gente não pára para poder refletir e 

pensar [...] é delicado para eu falar [...] (ENT6, Homem na fase Intermediária 

da Carreira de TI). 

 

Eu acho que equidade, de fato, vai se resolver quando a gente parar de falar 

nisso. Que é um negócio tão natural (ENT14, Homem responsável pelos 

programas de diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção). 

 

Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala pra não parecer 

preconceituoso [...] (ENT10, Homem na fase Superior da Carreira de TI). 

 

Avaliando mais detalhadamente o grupo de subcategorias (ou subfatores) pesquisadas, 

ou seja, aquelas que compõem os fatores do modelo teórico e as Proposições “P1” e “P2”, pôde-

se confirmar que todas impactam, em maior ou menor grau, a carreira das mulheres, em todas 

as suas fases. Na Tabela 2, observa-se claramente as que mais afetam a carreira das Mulheres, 

sob a ótica dos entrevistados. Ela demonstra a menção às subcategorias e o contexto em que ela 

foi citada, ou seja, qual fase específica da carreira da mulher ela afeta – positiva (+) ou 

negativamente (-), de acordo com a citação. Menções mais genéricas e não contextualizadas, 

foram contabilizadas como impactantes para todas as fases. 

 

Tabela 2: Coocorrência das Subcategorias das Proposições P1 e P2  

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Pôde-se confirmar nos achados, portanto, que dentro dos Fatores existentes na “P1”, os 

subfatores “Sociedade e cultura Organizacional” e “Conflito Trabalho Família” foram aqueles 

apresentados como de grande impacto negativo para a carreira das mulheres. Alguns achados 

são apresentados a seguir: 

P1 

P2 
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Então eu acho que esse cansaço físico, muitas vezes quando eu tenho que fazer 

apresentações grandes, que eu sei que tem muito homem, é difícil. Não é só 

estudar o tema, é se preparar psicologicamente. Você acaba a apresentação 

parecendo que matou um leão, e simplesmente o que tinha que falar é meia 

dúzia de palavras (ENT 10, mulher em fase superior da carreira de TI, sobre 

sociedade e Cultura Organizacional). 

 

[...] quando eu voltei a trabalhar com ele aqui em casa, foi hiper desafiador. 

Porque você é mãe, você sabe o quanto um bebezinho demanda recém-

nascido. [...] E era um tal de tentar conciliar reunião no horário do sono dele. 

Mas aí, ao mesmo tempo, ele não dormia [...] eu me vi muito quebrada muitos 

dias. Assim, de acordar à noite, ter que trocar a fralda, dar leite, aí volta, aí 

mama (ENT 8, mulher em fase Intermediária da Carreira de TI, sobre conflito 

trabalho-família). 

 

Na “P2” há um equilíbrio maior entre os subfatores, mostrando que tanto “os Processos 

de recrutamento e seleção” quanto os “Programas de Diversidade” podem impactar a jornada 

da Mulher em TI. Destaca-se o achado que confirma os estudos anteriores, que demonstra que 

os programas de diversidade, podem exercer um papel mais negativo ou positivo na carreira da 

mulher, dependendo da forma como são conduzidos e absorvidos nas sociedades e organizações 

(STRUCKMAN, 2020). O diagrama de Stanley, na Figura 7, mostra essa relevância pontuando 

os subfatores e a sua influência, positiva ou negativa, em cada uma das fases da carreira de uma 

mulher. 
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Figura 7: Diagrama de Stanley dos entrevistados e Número de menções às subcategorias 

pesquisadas dentro das proposições P1 e P2, por fase de carreira e tipo de impacto  

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Todos os subfatores mostraram ter uma influência negativa na carreira da mulher. A 

fase inicial apresentou 108 coocorrências, a intermediária 107 coocorrências e a superior 103 

coocorrências, demonstrando um equilíbrio e relevância similar na forma como eles impactam 

a jornada da mulher em tecnologia, independentemente das suas fases de carreira. Explorar-se-

á nos próximos tópicos, alguns achados da pesquisa que demonstram o impacto de cada um dos 

deles de maneira detalhada nas fases da carreira da mulher. 

 

5.2 VISÃO DETALHADA 

 

Nessa etapa, fez-se uma análise que vai além dos fatores, ou seja, consideramos também 

os subfatores contidos no modelo teórico base desse trabalho. Ela foi iniciada pelos Fatores e 

Subfatores que compõem a “P1 - Fatores Sociais, Econômicos, Culturais e Individuais” e, em 

seguida, a “P2 - Programas de diversidade e processos de recrutamento e seleção (como os que 

focam em ODS5 e ESG)”. Abaixo apresentou-se como os subfatores também foram abordados 

na pesquisa e o contexto no qual eles impactam as carreiras das mulheres em tecnologia; 
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5.2.1 Fatores Sociais, Econômicos, Culturais e Individuais 

 

Nessa seção mostram-se os achados da pesquisa mais relacionados aos grupos de fatores 

relacionados à P1, que envolvem o indivíduo, sociedade, economia e culturas organizacionais. 

Os achados da pesquisa, como visto anteriormente, mostraram que esses fatores representam 

mais de 85% das menções encontradas nas transcrições, como aqueles que realmente trazem 

algum impacto para a carreira da mulher. 

 

5.2.1.1 Educação e Acesso à Tecnologia 

 

Os achados mostraram que esse subfator tem alta relevância na fase inicial da carreira 

em tecnologia, tanto para homens, quanto para mulheres, ou seja, o acesso à educação e 

tecnologia impacta positivamente a escolha pela carreira técnica, como pode-se ver claramente 

no gráfico de Stanley da Figura 8.  

 

Figura 8: Diagrama de Stanley com menções à subcategoria “Educação e Acesso à 

Tecnologia” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Alguns achados relacionados ao tema mostraram que a oportunidade de ter acesso a um 

computador, ou recursos financeiros para concluir a graduação, ou ainda estar envolvido no 

meio de tecnologia, podem diretamente impactar na carreira de um profissional para que ele 

inicie na área. Esse achado confirma pesquisa recente realizada pelo Unesco, que demonstra 

que a “escolha” da mulher pela área de tecnologia é muito influenciada pelo acesso à educação 

técnica, incentivos de pessoas próximas e contexto social mais amplo no qual ela está inserida 

(UNESCO, 2018).  

 

Acho que o que me fez, principalmente, escolher a faculdade de tecnologia foi 

o exemplo dentro de casa. Foi ver tanto o meu pai e minha mãe trabalhando 

na área (ENT1, Homem na fase Inicial da Carreira de TI). 
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E aí quando a minha mãe comprou um computador pra mim, eu abri, eu 

comecei a ver, e ali foi paixão à primeira vista, né? (ENT13, Mulher no Início 

na Carreira de TI). 

 

Mas, o meu outro irmão, ele já era um pouco mais apaixonado pela área de 

tecnologia, então a gente brincava muito de abrir computador em casa 

(ENT12, Homem na fase Superior da Carreira de TI). 

 

[...] então tive o meu primeiro contato com computadores eu tinha 11, 12 anos 

e, desde então, me apaixonei por isso (ENT11, Homem na fase Superior da 

Carreira de TI). 

 

Vale reforçar que esse subfator não foi mencionado diretamente como de impacto às 

outras fases, mas é claro que é possível concluir que menos mulheres com educação e acesso à 

tecnologia e, consequentemente, um menor número de profissionais na fase inicial da carreira 

de TI, significa, automaticamente, uma quantidade também reduzida nas próximas fases da 

carreira (intermediária e superior). 

 

5.2.1.2 Conflito Trabalho Família 

 

Os achados da Pesquisa a seguir demonstram o quanto a família ainda é um ponto 

crucial de decisão para que a mulher permaneça e cresça na carreira de tecnologia. É fato que, 

em muitos lares, a igualdade de gênero ainda não chegou e as mulheres precisam se desdobrar 

em duplas jornadas de trabalho. Os achados também confirmam pesquisas anteriores, como a 

de Allen et al. (2006), que designaram esse ponto e a importância da mulher em acomodar vida 

familiar e profissional para evoluir sua carreira em TI. Um dos propósitos desse estudo é 

entender quais são os fatores de atração e inclusão que podem fazer com que a mão de obra 

feminina se fortaleça e tenha continuidade nas organizações. Para que isso ocorra, ela precisa 

persistir na carreira e um dos pontos identificados na pesquisa como primordiais, durante todas 

as fases, foi o conflito trabalho família vivido pela mulher o mais evidenciado, como apresenta-

se a seguir. O “conflito trabalho família” foi mencionado como subfator de impacto 36 vezes 

na fase intermediária e 30 vezes na fase superior da carreira da Mulher na TI, conforme 

mostrado na Figura 9.  
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Figura 9: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Conflito Trabalho 

Família” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto  

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Gartner (2021) apresentou um estudo recente, que mostra que a retenção ainda é um 

tema de grande relevância no segmento tecnológico. Um dos fatos é a necessidade que os 

profissionais de TI têm de ser considerados “heróis”, trabalhando longas horas, promovendo 

culturalmente nas organizações o trabalho ininterrupto e que priorizam a carreira, frente à 

família (SIENKOWSKI; LOGAN, 2021). Essas características dos profissionais, que são 

demandados a atuar por longas horas de trabalho intenso e em constantes atualizações 

sistêmicas, já foram mencionadas em estudos anteriores (COUTO, 2020; SUMNER; 

NIEDERMAN, 2004) e foram confirmadas em alguns trechos transcritos abaixo, como ponto 

de decisão para que as mulheres não escolham ou desistam das carreiras em fases iniciais e 

intermediárias. 

Porque pra homem, ele acorda de manhã, dá um beijo na esposa, se troca 

bonitinho e sai. Eu pra sair de casa, tenho que cuidar do filho, do cachorro, da 

lancheira, eu tenho que levar pra escola, tenho que dar uma ajeitada na casa 

[...] então é muito difícil [...] eu já pensei sim em desistir, ou tentar um cargo 

mais tranquilo (ENT8 – Mulher na carreira superior de TI).  

 

Você tem a área de tecnologia pra cuidar, que você sabe que não é fácil, você 

tem crises, você tem madrugadas e você tem filho e marido. E eu olhava e 

falava assim ‘Como que aquela mulher consegue ser CEO? Como ela faz?’ 

(ENT8 – Mulher na carreira superior de TI).  

 

Até um caso bem interessante de uma profissional que passou por uma 

gravidez [...] ela precisava de um tempo para conciliar, mas a primeira coisa 

que ela trouxe é: ‘ah, eu estou colocando meu cargo à disposição’ (ENT11 – 

Homem na carreira superior de TI).  
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‘Elas desistem [...] e quando os filhos estão grandes é que elas voltam pra 

pensar na carreira [...] ela já cumpriu o papel de mãe e agora pode se dedicar. 

(ENT9 – Mulher na carreira Superior de TI).  

 

[...] então, é um papel que pesa, é um papel que exige... então, o que precede 

o papel da profissional mulher é o papel da mulher ser humano mãe (ENT11 

– Homem na carreira superior de TI).  

 

Eu acho que muitas vezes eu não balanceei. Acho que muitas vezes os 

pratinhos caíram... com relação a relacionamento de casal, eu acho que eu 

sempre deixei muito a desejar [...] E eu acho que eu fui bastante ausente na 

vida deles em alguns momentos (ENT8 – Mulher na carreira Superior de TI).  

 

Adicionalmente, na era pós-Covid-19, as mulheres profissionais atingiram maiores 

índices de sucesso, mas com um alto custo: elas estão reportando elevados índices de estresse 

e “burnout”, em grande parte, pelo duplo papel exercido: profissional e trabalho familiar 

(APRIL; ID, 2021). Diferenças e responsabilidades que havia no trabalho doméstico, foram 

maximizadas na era pandêmica, com mulher cuidando da família, trabalho doméstico e carreira. 

O índice de mulheres trabalhadoras reduziu 1,8% em 2022, se comparado a 2019 (ILO, 2022). 

Pôde-se claramente identificar esse fator relevante – “equilíbrio trabalho e família”- no 

conteúdo colhido com os entrevistados. A era pandêmica e o desafio para conciliar a dicotomia 

profissional familiar também foram mencionados.  

 

Na pandemia elas que pediram o desligamento, porque tinham que ficar com 

os pais e com os filhos [...] (ENT9 – Mulher na carreira Superior de TI). 

 

Se tem uma coisa que eu descobri na pandemia é essa essencialidade que tem 

essa história de vida profissional e pessoal caminharem juntas e de mãos dadas 

(ENT4 – Mulher na carreira Intermediária de TI).  

 

[...] minha esposa trabalhava comigo na pandemia [...], mas a nossa filha 

ficava grudada 24 horas nela. E aí é aquela relação de mãe, acabou de 

amamentar e tem todo aquele elo com a criança. Então é muito difícil para a 

mulher (ENT4 – Homem na carreira intermediária de TI).  

 

Outro ponto bastante mencionado e relacionado ao conflito trabalho família, foi a 

necessidade de suporte familiar e de uma rede de apoio para que haja um equilíbrio carreira-

família maior para as mulheres. Um estudo da Bain & Company, em conjunto com o LinkedIn, 

demonstrou que mulheres em cargo de liderança sênior são 43% mais propensas a necessitar de 

uma rede de apoio pessoal e profissional para se sentirem mais confiantes a ocuparem suas 

posições (BATISTA; MATTOS, 2019). Estudos anteriores, como, por exemplo, Armstrong 

(2007), mostraram que o fator suporte familiar ou rede de apoio, ainda são variáveis importantes 

na escolha, manutenção e evolução das mulheres em carreiras de tecnologia, ponto confirmado 
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no discurso das entrevistadas. Os achados mostraram que, principalmente as mulheres nas fases 

intermediárias e superiores de carreira, demonstraram grande dependência das redes de apoio 

para auxiliá-las a manter o equilíbrio de suas vidas profissional e familiar. 

 

Nessa época aí eu também fiquei grávida, e aí com o bebê pequeno, sem 

grandes opções nem grana pra pagar a faculdade, eu falei ‘Cara, eu preciso de 

ajuda’ (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

E eu tive minha mãe, que me ajudou muito. Se não fosse ela, quando os 

meninos eram pequenos, eu não teria condições de fazer tudo [...] eu teria dado 

um passo pra trás [...] (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Ele sempre me apoiou bastante, então muitas vezes ele chega muito mais cedo 

do que eu, ele dá a janta, ele cuida dos meninos [...] se eu tô em momento de 

crise, fico lá até de madrugada [...] Eu sempre tive alguém pra me ajudar 

(ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Resumindo, ao se tratar o tema conflito trabalho família, há que se pensar em suporte 

familiar e rede de apoio ou outras condições que permitam um maior equilíbrio para que as 

mulheres consigam persistir na carreira de tecnologia. Atualmente, existem nos Estados Unidos 

menos mulheres entrando na área de tecnologia que nas últimas décadas e a taxa de abandono 

das mulheres na fase intermediária da carreira de tecnologia é de surpreendentes 56% 

(SIENKOWSKI; LOGAN, 2021). No Brasil, nos últimos 5 anos, o crescimento do números de 

mulheres na área de tecnologia é de 60%, segundo pesquisa do Caged - Cadastro Nacional de 

Empregados e Desempregados (LIMA, 2022). Se há mais oportunidades de entrada, 

compreender essa realidade e criar mecanismos de equilíbrio e acomodação da carreira e família 

para promover a equidade ainda é algo que precisa ser trabalhado no segmento de tecnologia e 

entre os seus profissionais para permitir melhores condições de equidade entre homens e 

mulheres do meio.  

 

5.2.1.3 Sociedade e Cultura organizacional 

 

Kvasny (2006) mencionou que as mulheres têm vivido dentro de forças e preconceitos 

invisíveis e não-acidentais, fruto de fatores culturais e sociais que atrasam e impedem seus 

movimentos em qualquer direção. O subfator “Sociedade e Cultura Organizacional” foi o mais 

mencionado pelos entrevistados como impactante para a jornada da carreira feminina na 

tecnologia (118 vezes). Porém, o que se confirmou pelo diagrama de Stanley da Figura 10, é 

que esse impacto é sentido, negativamente, em todas as fases da carreira da mulher na TI, ou 
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seja, o relacionamento entre o subfator e as fases das carreiras, principalmente de maneira 

negativa, é muito confirmado. 

 

Figura 10: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Sociedade e Cultura 

Organizacional” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto  

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

O contexto tecnológico e organizacional, no qual estamos inseridos atualmente, foi 

construído durante o Iluminismo e a Revolução Industrial. Nele, a sociedade dominadora da 

figura feminina e da ciência pela mecânica e técnica, destacaram-se em uma visão 

essencialmente masculinizada e de natureza patriarcal (KILBOURNE; WEEKS, 1997). Muito 

dessa visão ainda está inserida na sociedade e cultura atual, pelos vieses e estereótipos 

(WILLIAMS, 2015). Eles são comportamentos que se apresentam de maneira repetitiva e 

praticamente inconsciente, construídos sob premissas etnológicas, educacionais, culturais, 

sociais e antropológicas (FEENEY; FUSI, 2021). 

 A análise interpretativa do fator “sociedade e cultura organizacional” nos trouxe 

achados que foram agrupados segundo estudos relacionados a vieses de gênero, mais 

precisamente aqueles que influenciam a presença feminina na tecnologia (ANNIS; GRAY, 

2013; YOUNG; WIGDOR; KANE, 2020; STRUCKMAN, 2020; GORDON; SMITH; LOEB, 

2010). A tomada de decisão por esse agrupamento se deu devido à natureza dos achados da 

pesquisa. Foram inúmeras menções a vieses, estereótipos e preconceitos, declarados como 

subfatores precisamente relevantes e de impacto negativo na trajetória de carreira da mulher. 

Enxergá-los de maneira agrupada, nos deu uma precisão maior de entendimento da abrangência 

do impacto que eles causam, dependendo da fase de carreira em que a profissional de tecnologia 

se encontra.  

A profissional feminina tende a ser subestimada. A própria pesquisa do LinkedIn, a 

respeito de comportamentos profissionais, realizada em 2018, apontou que os perfis de 
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mulheres apresentados como resultado de uma busca são 13% menos acessados que os de 

homens, sem causa ou justificativa aparente (TOCKEY, DEANNE; IGNATOVA, 2018). Uma 

pesquisa realizada por Joan C. Williams (2015) mostrou que 2/3 das mulheres entrevistadas já 

sofreram algum tipo de estereótipo ou viés com relação à sua performance. Os achados desse 

estudo, sete anos depois, confirmam esse cenário em mulheres da fase intermediária de carreira 

e líderes, sendo impactadas pelo “viés de Desempenho (ou “prove it again”)”: 

 

O difícil é a pressão psicológica de você estar o tempo todo tendo que provar 

que você é boa, que entende de tecnologia [...] Às vezes as suas 12 horas de 

trabalho não cansam tanto quanto você ter que se preparar para uma reunião 

que você sabe que só vai ter homem e que ninguém vai te ouvir (ENT8: 

Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

[...] já teve situação de ter que participar de sala de crise e comentarem ‘Ah, é 

mulher, manda embora [...]’ (ENT9: Mulher na fase Superior da Carreira de 

TI). 

 

Então eu já tive casos de pessoas que responderam pra mim, homens, [...] ele 

não concordava, não respeitava, mas como eu estava numa posição maior do 

que ele, ele tinha que aceitar e pronto (ENT8: Mulher na fase Superior da 

Carreira de TI). 

 

Somente pela pessoa ser do sexo feminino, tem muito disso, né? De você não 

legitimar, deslegitimar a opinião dela, né? Então acho que isso acontece 

bastante dentro dessa área de TI [...] (ENT2: Homem na fase inicial da carreira 

de TI). 

 

[...] colegas de trabalho, por exemplo, não levando em consideração que uma 

profissional, por ser do sexo feminino, falava. Levando tipo "ah, ela não sabe 

do que está falando’ [...] (ENT11: Homem na fase Superior da Carreira de TI). 

 

[...] ‘Não vai conseguir fazer isso!’ [...] E eles sempre falaram que eu não 

sabia. E aí eu fui lá e fiz [...~], feriu o meu ego como pessoa, feriu como 

mulher [...] a gente não pode ser taxada: ‘Ah, mulher não tem capacidade [...]’ 

(ENT3: Mulher na fase Intermediária da Carreira de TI). 

 

O “viés de atribuição”, estreitamente ligado ao viés de desempenho, pode ser 

identificado também nos achados da pesquisa, como tópico que afeta a presença e carreira 

feminina na tecnologia. Assuntos tais quais “pretensão salarial menor vinda por parte das 

mulheres” e a “não candidatura por opção de mulheres às vagas de lideranças” ficam destacadas 

no discurso dos entrevistados.  

 

[...] a pretensão das mulheres, [...] é menor do que o dos homens. E é 

interessante, a maioria dos profissionais do sexo feminino na minha equipe, 

elas são, no geral, melhores do que a média dos profissionais do sexo 



 

49 
 

masculino [...] E custam menos (ENT11: Homem na fase Superior da Carreira 

de TI). 

 

[...] tem a própria mulher se coloca uma barra mais alta, não vou aplicar pra 

essa vaga porque eu não falo inglês, eu não vou fazer isso porque não estou 

pronta [...] e a barra mais alta que os outros colocam com as mulheres, que é: 

Poxa, será que ela está pronta? Será que ela é boa mesmo? (ENT13: Mulher 

responsável pelos programas de diversidade e/ou processos de recrutamento e 

seleção). 

 

Eu sempre acho desafiador em primeiro lugar, por que às vezes eu percebo 

que a mulher não se vê nesse local de disputa, de se candidatar à vaga, ela 

sempre tá procurando as vagas que são mais simples, né? [...] Já quando eu 

abro a porta para os homens, os 10 se candidatam (ENT9: Mulher na fase 

Superior da Carreira de TI). 

 

[...] essa cadeira que eu tô hoje [...] como eu sou mulher, eu acho que eu vim 

com aquele lance assim de ‘Deixa ela vir, vamos ver o que ela sabe e depois 

a gente promove’ (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

Sobre o “viés da corda bamba”, abaixo se destacaram alguns trechos do nosso estudo 

que reforçaram a presença dele nas carreiras de tecnologia. A questão de como o 

comportamento esperado por parte das mulheres afeta a forma como elas agem e respondem 

aos desafios do dia a dia na área de tecnologia, também foi identificada nas transcrições. 

 

As mulheres sofrem algum tipo de preconceito até quando elas precisam ser 

mais enérgicas. Porque o homem como enérgico, ele é desejável. A mulher 

quando precisa ser mais enérgica [...] acaba sofrendo um certo preconceito 

como autoritária, como dama-de-ferro [...] (ENT10: Homem na fase Superior 

da Carreira de TI). 

 

Eu acho que a cobrança de você ser feminina, ou de ser boazinha, é muito 

grande. E aí você também, de vez em quando, não se enxerga, né? Por 

exemplo, eu olho e falo assim ‘De repente eu não sou tão ruim assim’, sabe? 

(ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 
Pra você ser executiva, você precisa andar num salto alto, você precisa ter toda 

uma forma de falar, né? (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI 

 

‘Olha, sua TPM chegou!’, ‘Você deve estar de TPM!’ […] as pessoas não 

pensam na hora de usar, mas na hora que tem que usar, usa (ENT10: Homem 

na fase Superior da Carreira de TI).  

 

[...] eu também trabalhei com mulheres que deram bastante trabalho no sentido 

de ir mais para o emocional do que para o racional [...] (ENT12: Homem na 

fase Superior da Carreira de TI). 

 

[...] E aí você precisa ser mais grossa, de repente, pra você ser ouvida. [...] ou 

ao contrário também [...] ele abre a câmera e te acha bonitinha, já não dá tanta 

porrada [...] é horrível [...] (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 
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[...] nossos desafios são avanço de carreira, então tem os próprios vieses das 

mulheres, muitas vezes se dedicam muito, trabalham... e não põem tempo em 

networking, não põe tempo em fazer seu próprio marketing pessoal, não põe 

tempo em relações Inter organizacionais que são fundamentais (ENT13: 

Mulher responsável pelos programas de diversidade e/ou processos de 

recrutamento e seleção). 

 

Acho que vem desde pequeno, quando a gente pega os nossos filhos e faz 

comida pra eles, a gente coloca uma empregada pra cuidar das coisas deles. 

Então assim, eles crescem aprendendo que as mulheres existem pra servir eles 

(ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Outros achados na pesquisa mostraram o “viés da maternidade” também bastante 

presente nas carreiras dos entrevistados, sejam eles mulheres ou homens. A forma como cada 

gênero considera a questão é diferenciada, mas o impacto da maternidade na carreira 

profissional das mulheres e a consciência dos próprios homens a respeito desse cenário, foram 

identificados ao longo da pesquisa, conforme demonstrado abaixo: 

 

[...] uma menina tava fazendo um exame e descobriu que tava grávida no 

exame de admissão [...] ela acabou de mudar de empresa... O estrago de 

crescimento é assustador...ela vai ficar parada até ela conseguir começar a 

engatilhar de novo [...] O homem não tem isso, ele só vai (ENT7: Mulher na 

fase Superior da Carreira de TI).  

 

Coincidentemente, eu não sou mãe, então talvez isso também não tenha me 

prendido muito [...] (ENT9: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

[...] por exemplo, a grande maioria das minhas funcionárias que não 

estudavam, eram mães solteiras. Então elas tinham que escolher, ou elas 

faziam uma certificação ou elas colocavam comida para os filhos [...] (ENT7: 

Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

E [...] a pessoa precisa se afastar, porque precisa ser mãe...é um pouco trágico, 

porque aí parece que se esquece de tudo o que é construído. E pro homem não 

tem isso, pro homem é uma carreira linear. Ser pai não é ser mãe. É bem 

diferente [...] (ENT10: Homem na fase Superior da Carreira de TI). 

 

o homem pode casar e pode tomar a decisão de ter filho, mas para ele nada 

muda [...] E aí quem acaba abrindo mão dos sonhos, da profissão, da carreira, 

na maioria dos casos, é a mulher [...] (ENT11: Homem na fase Superior da 

Carreira de TI). 

 

[...] eles não acreditam nas meninas, e porque elas têm filhos (ENT7: Mulher 

na fase Superior da Carreira de TI).  

 

O “viés do cabo de guerra” entre as mulheres também foi confirmado nos achados. Ele 

demonstra o distanciamento das que atingiram determinadas posições, das demais profissionais 

do gênero feminino, por considerar a questão da equidade uma competição (WILLIAMS, 

2021). A preferência de mulheres em trabalhar com homens, a percepção de que o gênero 
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oposto auxilia mais na carreira feminina que as próprias mulheres e a falta de pró-atividade e 

sororidade para com elas mesmas, são pontos importantes identificados nos trechos abaixo. 

 

Então, particularmente, na empresa que eu trabalho, eu preferia trabalhar com 

homem [...] eles são mais receptivos, ajudam mais...talvez, porque eu acho 

que mulher ainda tem aquela rixa de invejar […] (ENT1: Mulher na fase 

Inicial da Carreira de TI).  

 

Porque assim, é muito difícil uma mulher que quer ajudar uma outra mulher, 

sabe? (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

Eu vejo essa dificuldade de algumas mulheres, principalmente as que estão 

em cargos altos de liderança que lutaram, que pastaram muito pra estar lá, com 

um sentimento do tipo, meu eu comi muita grama pra estar aqui, quem quiser 

que coma também, sabe? (ENT13: Mulher responsável pelos programas de 

diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção). 

 

[...] não vou lá na reunião do grupo de mulheres porque vão achar agora que 

eu estou lá fazendo feminismo (ENT13: Mulher responsável pelos programas 

de diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção). 

 

O “viés da afinidade” também foi abordado pelos entrevistados. No processo de análise 

e construção dessa pesquisa, identificou-se algumas menções relacionadas a ele que impactam 

a carreira de mulheres e o processo de equidade nas organizações. 

 

Se ele entrar e falar qualquer coisa, todo mundo ri. Se você falar [...] não sabe 

o que tá falando (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

‘Na entrevista [...] o cara andava de moto, eu também ando de moto, nossa 

[...] foi muito legal’ - e claro que ela foi totalmente errada [...] isso que a gente 

estava falando de vieses de afinidade [...] (ENT13: Mulher responsável pelos 

programas de diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção). 

 

Conhecer e tomar consciência dos vieses, é o primeiro passo para combatê-los 

(WILLIAMS, 2021). Não é algo natural e que acontece apenas a partir da decisão de fazê-lo. A 

equidade é um processo de construção étnico, social, histórico e comportamental contínuo. 

Monitorar os vieses e preconceitos, trata-se de uma tarefa que precisa ser zelada diariamente e 

corrigida conforme os desvios vão acontecendo. Esse acompanhamento, certamente, parte da 

consciência de que os vieses e estereótipos existem e estão inseridos no meio organizacional. 

Por terem se arraigado na sociedade e na cultura organizacional por séculos, conscientizar a 

respeito deles, combatê-los e contorná-los, passam a ser ações importantes na busca da equidade 

de gênero em tecnologia. A seguir, apresenta-se um trecho mencionado por um dos homens 

entrevistados, que endereça bem essa questão da consciência e trabalho contínuo que o subfator 

“sociedade e cultura organizacional” exige.  
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Tem certas coisas que precisam ser trabalhadas ativamente. Em termos de 

conscientização, campanha [...] Eu acho que tem certos vieses que a gente 

precisa abrir o olho das pessoas [...] ‘isso existe! Presta atenção no seu 

trabalho, presta atenção onde você está vivendo!’ (ENT10: Homem na fase 

Superior da Carreira de TI).  

 

5.2.1.4 Mentoria e Modelo na Carreira de Tecnologia 

 

Os benefícios de programas de mentorias de carreira e da existência de modelos, nos 

quais os profissionais possam se espelhar, já foram abordados e comprovados em estudos 

anteriores (ALLEN et al., 2004). Os achados contribuem para mostrar que para a área de 

tecnologia e para as mulheres, eles são especialmente relevantes, principalmente nas fases 

iniciais e Intermediárias de carreira, como apresenta-se em detalhes na Figura 11. Concluiu-se, 

portanto, que em ambas as fases, a mulher necessita de apoio e modelos para se inspirar e 

continuar na trajetória em tecnologia, superando, com o auxílio deles, possíveis dificuldades 

que a posição de minoria pode trazer dentro do seu contexto.  

 

Figura 11: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Mentoria e Modelo 

na Carreira de Tecnologia” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto  

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Explorando especificamente a questão da escolha de carreira, um estudo conduzido por 

Adya e Kaiser (2005) analisou quais são os fatores mais determinantes na escolha de meninas 

por carreiras relacionadas à tecnologia. Ele mostrou que as figuras dos pais (em especial a figura 

masculina do pai ou outras figuras masculinas) têm papel determinante na opção e entrada das 

mulheres nas carreiras técnicas. Também Croasdell et al. (2011) encontraram, na sua pesquisa, 

esse mesmo achado: de que a influência dos pais era o principal fator na escolha das meninas 

pela carreira de tecnologia. Nas entrevistas, essa evidência pode ser constatada no discurso de 

quase todos os entrevistados, sejam homens ou mulheres. 
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E isso também sempre foi muito cativado pelos meus pais, principalmente 

pelo meu pai. Ele falava muito sobre isso, que eu tinha que ter uma carreira 

[...] (ENT9: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Acho que o que me fez, principalmente, escolher a faculdade de tecnologia foi 

o exemplo dentro de casa. Foi ver tanto o meu pai e minha mãe trabalhando 

na área […] (ENT2: Homem na Fase Inicial da Carreira de TI).  

 

 Por exemplo, minha filha, ela tem vinte anos. E desde quando ela foi fazer a 

faculdade, ela falou: ‘Ah, mãe, quero fazer TI!’. Por quê? Porque ela me viu 

como espelho dela (ENT3: Mulher na fase Intermediária da Carreira de TI).  

 

 

Apesar de ainda haver uma lacuna de participação entre homens e mulheres na carreira 

de TI, o fato é que elas têm se envolvido cada vez mais e hoje já se tem modelos de 

empreendedorismo digital e inovação em território Nacional. Um exemplo é Cristina Junqueira, 

empreendedora e fundadora do Nubank (ARBEX, G., CARMEN, 2021). Outro é Dani Junco: 

CEO da B2Mamy, uma aceleradora focada em mães empreendedoras, que possui 2,8 mil horas 

de conteúdo digital que impacta centenas de mulheres em encontros e mentorias. Pode-se citar 

também Camila Achutti, que, com menos de 3 décadas de vida, tem duas startups de tecnologia 

que juntas valem milhões (FONSECA, 2019). Essas mulheres são inspiração e importantes 

modelos de carreiras em tecnologia para as novas gerações de meninas que estão iniciando em 

TI. Modelos que sejam referência em tecnologia, elas exercem um papel importante nesse 

processo de escolha e continuidade na carreira da mulher. Diante desse cenário, procurou-se 

avaliar o impacto que um mentor ou uma pessoa referência na carreira exerceu ou exerce na 

trajetória das entrevistadas. 

 

[...] O apoio de uma mulher que me enxergou como mulher, com um filho 

pequeno, sem marido [...] ‘Ela acreditou em mim então eu também vou 

acreditar’, porque eu também não acreditava que podia, morava na zona leste, 

não tinha grana, não tinha computador, não tinha nada (ENT8: Mulher na fase 

Superior da Carreira de TI).  

 

eu tive sim uma mentora [...] ela foi, tipo, me impulsionando. Ela falou: ‘Olha, 

estuda isso!’ [...] Porque ela também queria que eu crescesse [...] então, 

realmente, eu a tive como mentora, como espelho (ENT3: Mulher na fase 

Intermediária da Carreira de TI).  

 

Eu sempre tive uma mentora [...] E sem dúvida nenhuma a profissional que eu 

me tornei hoje é inspirada nela, né? É muito inspirada em crescer, em me 

formar [...] (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

[...] uma relação de mentoring ela muda o mentor ou a mentora que tá ali em 

contato...é diferente de um treinamento...você consegue enxergar [...] códigos 

corporativos que ninguém fala. No mentoring, o mentor começa a te dar pistas 



 

54 
 

[...] (ENT13: Mulher responsável pelos programas de diversidade e/ou 

processos de recrutamento e seleção). 

 

Em suma, em todas as fases da carreira das mulheres e homens em tecnologia, os 

modelos e mentores foram mencionados como muito importantes na escolha profissional, para 

incentivo e, principalmente, direcionamento dos seus planos de carreira, persistência e no papel 

de inspiração e modelo profissional. Programas de mentoria, que aproximem as mulheres de 

modelos e da prática do dia a dia profissional, continuam sendo uma boa estratégia para a 

atratividade, persistência e ascensão das mulheres em carreiras técnicas. 

 

5.2.1.5 Características individuais, competências e aptidões 
 

Compreender até que ponto as competências e aptidões podem impactar a entrada de 

mulheres na área de tecnologia, foi algo explorado nas perguntas do roteiro de entrevista desse 

estudo. Alguns entrevistados nos deram indícios que os estímulos, ou a falta deles, para a 

escolha da carreira de tecnologia, pode ser uma das causas que contribuem para a baixa entrada 

de mulheres nas carreiras técnicas. Outro fator explorado e mencionado foi o quanto as 

condições sociais e questões até mesmo culturais podem influenciar no estímulo à formação 

dessas competências e compreensão mais holística de aptidões por parte do gênero feminino. 

De qualquer forma, a grande maioria deles, independente da fase de carreira ou gênero, disse 

ter competências e aptidões nativas para a área técnica, os impactaram e fizeram escolher a 

tecnologia como opção profissional, como lê-se a seguir. 

 

Então as meninas da periferia, as mães ensinam a ser manicure, doméstica, 

costureira, vendedora [...] Ninguém na periferia fala pra estudar tecnologia, 

robótica, matemática. Ninguém fala isso para uma menina na periferia (ENT7, 

Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 
E eu comecei a estudar, gostava muito, muito, e peguei gosto por programar. 

A gente programava em C++, e em COBOL, muito velho o negócio. Eu 

gostava muito daquilo, passava horas na frente do computador (ENT7: Mulher 

na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Eu sempre gostei muito da área de Ti, desde pequena. Eu sou muito curiosa, 

então eu sempre queria saber o que tem dentro do computador, dentro da 

máquina (ENT1, Mulher no Início na Carreira de TI).  
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Figura 12: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Características 

individuais, competências e aptidões” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de 

impacto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Estudos como o de Abreu (2018), associavam a menor entrada de mulheres na carreira 

técnica, não as aptidões individuais, mas à maneira como elas são expostas e incentivadas ao 

uso da tecnologia ainda durante a infância e adolescência. A teoria do esquema de gênero 

demonstrou que as crianças organizam as informações recebidas de acordo com a definição de 

“masculino” e “feminino” definidas pelo comportamento ativo na sociedade atual, ou seja, 

homens e mulheres e a forma como eles se veem em relação ao seu trabalho são influenciados 

por variáveis culturais e sociais (AHUJA; THATCHER, 2005). Os entrevistados também 

mencionaram esses pontos como de relevante impacto para a equidade de gênero na área, 

reforçando nos seus discursos que as mulheres não são incentivadas de maneira igualitária às 

questões de tecnologia na infância ou são incentivadas de maneira diferente dos homens. Como 

consequência, não há o impulso nas meninas para formação de suas competências e 

características individuais de maneira holística, excluindo habilidades que são importantes para 

uma escolha profissional mais técnica.  

 

Eu acho, pra mim, é um problema mais estrutural que começa, assim, anos, 

anos, anos antes das pessoas quererem entrar no mercado de trabalho [...] Meu 

filho pequeno, ele ama teclado. Aí quando ele pega o teclado, ele fica [...] 

‘Nossa, filho, que legal, você está programando!’ Recentemente eu vi minha 
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prima com a filha dela, ela com o teclado: ‘Ah, você está escrevendo um e-

mail!’ (ENT4: Mulher na fase Intermediária da Carreira de TI). 

 
Existe um estímulo natural nos meninos de brincarem com gadgets, com 

coisas, com ferramentas, com tecnologia. Então, naturalmente, o menino tá 

mais exposto [...] talvez, você estando exposto [...] seja mais natural para o 

menino escolher esse tipo (ENT6: Homem na fase Intermediária da Carreira 

de TI). 

 
Para os meninos não. Você vê que já é falado o tempo inteiro que eles podem 

ser o que eles quiserem, podem fazer robótica, podem ser mecânicos, e as 

meninas não. Então eu acho que isso faz com que as meninas tenham um leque 

muito pequeno de opções do que elas podem [...] (ENT7: Mulher na fase 

Superior da Carreira de TI). 

 
[...] talvez elas possam ser influenciadas a não escolher esse tipo de carreira 

também, e que não seja tão natural [...] Porque talvez isso venha de algum tipo 

de preconceito, né? De algum tipo de noção pré-concebida de que [...]. Por 

que que meninas não têm nada a ver com tecnologia? Talvez seja puro 

preconceito [...] (ENT6, Homem na fase Intermediária da Carreira de TI). 

 

Pesquisas anteriores mencionaram que as mulheres acreditam que as carreiras de 

tecnologia são mais difíceis e desafiadoras que a carreira de um cirurgião médico 

(WEINBERGER, 2004). Nessa linha, outro achado relevante nos estudos foi: mesmo que as 

meninas tenham oportunidade de acesso à tecnologia e apresentem aptidão para a área, quando 

escolhem adentrar em uma graduação de um curso tecnológico, sentem o impacto da 

desigualdade de gênero, como minoria que são. Os homens também entendem esse ponto como 

um entrave na escolha e continuidade das mulheres nas universidades de STEM.  

 

[...] eu sinceramente acho que possa ter relação com a questão da faculdade 

[...] eu não sei se de repente da turma ter muito homem, elas chegarem e ver 

muito homem numa sala e não se sentir confortável e tal [...] (ENT6: Homem 

na fase Intermediária da Carreira de TI).  

  

Eu vejo que é uma área bem masculina, que é uma área que tem muitos 

homens e acho que até por isso desencoraja um pouco as mulheres. Talvez um 

ambiente um pouco machista também da área de TI, acho que isso pesa 

bastante contra a decisão de alguma menina de vir a seguir esse curso (ENT2: 

Homem na fase inicial da carreira de TI). 

 

Então foi isso, eu gostava de tecnologia, mas eu não achava que era pra mim, 

e quando eu entrei na faculdade de ciências da computação só tinha homem 

[...] foi impactante [...] (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Em suma, a academia já havia identificado a presença de maior instabilidade em 

mulheres na escolha e permanência nas graduações de STEM, como mencionado acima pelos 

entrevistados. Isso se dá pelos mais diversos motivos, mas dentre eles estão: a falta de 



 

57 
 

professoras universitárias nos cursos de tecnologia, a falta de modelos, a desigualdade numérica 

e social entre os gêneros nas salas de aulas e até mesmo itens sutis, tais como a configuração 

do ambiente mais voltada para o público masculino que o feminino (publicidade, ergonomia, 

dentre outros) (AHLQVIST; LONDON; ROSENTHAL, 2013). Logo, mesmo que as mulheres 

tenham aptidões, competências e educação e acesso à tecnologia, a própria condição de 

desigualdade de gênero encontrada nos cursos de STEM pode impactar e influenciar na escolha 

delas pela área, continuidade e evolução nas carreiras de TI. 

 

5.2.1.6 Economia e Oportunidades 

 

Uma organização que deseja ser inovadora e ter potencial tecnológico, não pode 

arriscar-se a subutilizar metade da força de trabalho da sua população (AHUJA; THATCHER, 

2005). O Brasil , entretanto, pode registrar um déficit de quase 410 mil profissionais da área de 

tecnologia já em 2022, representando uma perda de R$ 167 bilhões para o setor, segundo a 

Softex (HELDER, 2021).  

A aceleração da transformação digital e as novas oportunidades econômicas 

apresentadas no cenário pós-pandêmico foram temas quase que unânimes mencionados pelos 

entrevistados. Eles consideram, na sua maioria, a economia e oportunidades do setor de 

tecnologia como pontos de alavancagem da equidade de gênero em território nacional e 

oportunidade para todas as fases da carreira da mulher, como apresentado na Figura 13 e nos 

achados e menções a seguir. 
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Figura 13: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Economia e 

Oportunidades” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

[...] em TI, infelizmente, a gente tá com um déficit muito grande de 

profissionais, tá muito difícil atraí-los. Então, por exemplo, a grande vantagem 

a meu ver é que tem a oportunidade de todo mundo aprender (ENT11: Homem 

na fase Superior da carreira de TI).  

 

[...] a demanda de vagas de Ti é crescente, e não vai parar (ENT 1: Mulher na 

fase inicial da Carreira de TI).  

 

a maioria das indústrias hoje são quase todas de tecnologia [...] buscando 

talentos em tecnologia (ENT13: Mulher responsável pelos programas de 

diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção).  

 

O mercado de tecnologia tá bombando, né? Mega aquecido, inclusive os 

brasileiros estão sendo requisitados fora do país [...] então tá superaquecido, 

não só localmente, mas globalmente (ENT14: Homem responsável pelos 

programas de diversidade e/ou processos de recrutamento e seleção). 

 

É fato que as economias e as oportunidades estão impulsionando as carreiras de 

tecnologia do Brasil. Especialmente as mulheres, foram de 27,9 mil para 44,5 mil em 2020 

(LIMA, 2022). O ponto a ser especificado aqui é que esse subfator sozinho é capaz de 

impulsionar, mas não de manter, a equidade a médio e longo prazo.  

Outros tópicos já mencionados, como o equilíbrio trabalho família, a questão dos fatores 

sociais e dentro deles, os vieses e estereótipos, a questão de modelos e mentores, todos estão 

inter-relacionados. Eles impactam a trajetória das mulheres em TI de uma maneira entrelaçada 

e geram efeitos em toda a sua cadeia profissional. Uma visão holística e integrada deles pode 
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fazer a diferença, inclusive para programas de equidade, diversidade e processos de 

recrutamento e seleção, como se demonstrou a seguir. 

 

5.2.2 Programas de diversidade e Equidade de Gênero e processos de recrutamento e seleção 

(como os que focam em ODS5 e ESG) 

 

Nessa seção são apresentados os achados da Pesquisa mais relacionados aos grupos de 

subfatores relacionados a P2, ou seja, aqueles ligados aos programas de diversidade e processos 

de recrutamento e seleção. Procurou-se, pelo roteiro de entrevista, obter dos entrevistados se, e 

o quanto, esses programas são efetivos para a busca da equidade de gênero em suas 

organizações. Os achados da pesquisa mostraram que esses fatores representam, 

aproximadamente, 14% das menções encontradas nas transcrições.  

 

5.2.2.1 Programas de Diversidade e Equidade de gênero 

 

Identificou-se que a aplicação dos programas de diversidade e equidade de gênero 

podem não ser tão efetivos quanto deveriam e nem absorvidos por todos de forma homogênea, 

como já mencionavam estudos anteriores (DOBBIN; KALEV, 2016). Normalmente, eles são 

ponto de apoio e fazem parte das ações ESG e ODS5, porém, foram criticados por alguns 

entrevistados, principalmente os homens. A Figura 14, abaixo, apresenta a forma como eles 

foram posicionados dentro da análise foco desse estudo, de maneira bastante equilibrada, 

mostrando que são entendidos como ponto de impacto positivo ou negativo, em todas as fases 

da carreira da mulher, dependendo da forma como sua implementação é interpretada. 
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Figura 14: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Programas de 

Diversidade” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Os entrevistados afirmaram reconhecer a importância do programa, mas não acreditar 

em sua efetividade para a promoção da conscientização e equidade de gênero, principalmente 

quando ele é mantido apenas no campo da obrigatoriedade e treinamento teórico. Em 

contrapartida, os responsáveis diretos pelos programas demonstraram crença na forma como 

eles são apresentados atualmente nas organizações. Alguns achados nesse sentido são 

apresentados a seguir: 

 

Eu acho que atrapalha porque isso tinha que ser natural, e não algo imposto 

pela empresa, porque você se sente forçado, né? Tipo, ‘Tô sentado aqui e 

tenho que falar o que a pessoa quer ouvir’ (ENT5: Homem na fase 

Intermediária da Carreira de TI).  

 

Pra falar a verdade, eu achava pobre. No sentido de pouco profundo [...] E 

esse é um erro que as empresas cometem. Elas não fazem o trabalho de 

realmente internalizar e viver [...] (ENT6: Homem na fase Intermediária da 

Carreira de TI). 

 

Eles falam que tem. Mas eu acho que, na verdade, não funciona...então, assim, 

a empresa muitas vezes fala que existe um programa; mas ela não cumpre esse 

programa cem por cento. Esse foi um fator (ENT4: Mulher na fase 

Intermediária da Carreira de TI).  
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[...] eu acho que quem faz o programa não tem noção do que acontece dentro 

da empresa. Eles fazem o programa, e jogam as mulheres dentro da empresa, 

e não sabem se elas estão sendo acolhidas pelos outros líderes ou não [...] 

(ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

Olha, a aceitação é cem por cento, porque mandatório [...] então as pessoas 

costumam fazer os treinamentos mandatórios sem pestanejar (ENT13: Mulher 

Responsável pelo programa de Diversidade ou contratações em TI).  

 

A partir desse contexto, faz-se necessário repensar os programas de diversidade e a 

forma como eles vem sendo aplicados nas organizações. Parte das sugestões e dos casos de 

sucesso, foram trazidos pelos próprios entrevistados. Eles reforçam, principalmente, a 

necessidade de uma aplicação prática e que eles sejam vividos por todos nas ações e no dia a 

dia organizacional. Esse trecho já havia sido identificado também por pesquisadores 

americanos de Harvard, que constataram que o melhor programa de diversidade é aquele que 

engaja os gerentes a participarem ativamente da atividade e relacionamento com as minorias 

(DOBBIN; KALEV, 2016). 

 

[...] acho que investir em educação e ao mesmo tempo investir nos seus 

próprios colaboradores...no meu trabalho atual, muita gente é mãe, muita 

gente é pai. A gente poderia ter fóruns mais ligados a isso. [...] E até abrir 

possibilidade dessas trocas internamente [...] (ENT4: Mulher na fase 

Intermediária da Carreira de TI).  

 

Porque assim, existe um grande preconceito ainda na área, então eu acredito 

que trazer esse tema é muito relevante [...] as pessoas só acreditam naquilo 

que veem. E ver um dado falando dessa diferença faz as empresas mudarem, 

ter um mindset diferente (ENT1: Mulher no Início na Carreira de TI).  

 

Então de um lado a gente que trabalha esse destravamento das competências 

que as mulheres já têm [...] mas de outro lado a gente também tem que 

trabalhar os homens [...] o sistema como um todo (ENT13: Mulher 

Responsável pelo programa de Diversidade ou contratações em TI).  

 

[...] a gente mede NPS, o quanto uma pessoa recomenda a nossa empresa pra 

alguém [...] trabalhar e há três anos as mulheres estavam onze pontos atrás 

dos homens. Hoje elas alcançaram os homens e estão sete pontos à frente 

[...] (ENT13: Mulher Responsável pelo programa de Diversidade ou 

contratações em TI (sobre programas de diversidade)). 

 

5.2.2.2 Processos de Recrutamento e Seleção 
 

A diversidade pede um processo de recrutamento e seleção diferenciado, mais justo e 

focado na diminuição de minorias. Investidores profissionais, reportaram suas preferências em 

financiar empresas que recrutem mais candidatas mulheres (HUNT et al., 2018). Em outras 

palavras, o tema diversidade deixa de ser um fator apenas social e eleva as organizações a 
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discuti-lo em termos econômicos e de competitividade. Para apoiar nesse contexto, um processo 

de recrutamento e seleção que avalie e valorize a diversidade e equidade se faz imprescindível. 

Os achados demonstraram uma consciência equilibrada dos entrevistados, a respeito da 

influência positiva que ele pode trazer para a jornada da mulher em TI, conforme Figura 15. 

 

Figura 15: Diagrama de Stanley que mostra as menções à subcategoria “Processos de 

Recrutamento e Seleção” como fator de impacto por fase de carreira e tipo de impacto 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Os vieses, durante o processo de recrutamento, foram mencionados pelos entrevistados. 

Exemplos de realização de entrevistas tendenciosas, uso de algoritmos limitados ou enviesados, 

processos de anúncios de vaga com indicativos de gênero determinado (procuro “um técnico”, 

por exemplo) ou até mesmo a discussão da validade de criação de vagas afirmativas - aquelas 

reservadas para as minorias, foram importantes trechos identificados nas transcrições. Abaixo 

são apresentadas algumas opiniões sobre os temas discutidos: 

 

[...] o processo de recrutamento influencia demais, desde onde você posta suas 

vagas ou o jeito que você escreve as vagas [...] até a descrição, a gente tem um 

software que a gente usa aqui na [...] ele reescreve o ‘job description’ tirando 

palavras masculinas (ENT13: Mulher Responsável pelo programa de 

Diversidade ou contratações em TI).  

 

[...] tem a própria entrevista [...] vieses de afinidade, então estruturar perguntas 

que são mandatórias, perguntas que são proibidas, isso tudo a gente precisa 

dar ferramentas pra [...] posição de liderança [...] (ENT13: Mulher 

Responsável pelo programa de Diversidade ou contratações em TI).  

 

Tem alguns processos, por exemplo, temos que colocar vagas afirmativas pra 

que as mulheres venham [...] e parem de falar, mas vieram dez currículos de 

homens e três de mulheres. Tá e agora que vieram oitenta de mulheres, qual 

que vai ser a sua desculpa? (ENT13: Mulher Responsável pelo programa de 

Diversidade ou contratações em TI).  

 

[...] se eu não me desafio enquanto RH a tentar colocar a equidade de gênero, 

não vem, é isso que eu vejo. Vem na sorte, se vier, o que não é o que a gente 

busca (ENT14: Homem Responsável pelo programa de Diversidade ou 

contratações em TI).  
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Verificou-se entre os entrevistados uma visão de impacto positiva, especificamente no 

que tange os processos de recrutamento e seleção e sua importância para a equidade de gênero. 

De maneira geral, as vagas afirmativas para mulheres não foram refutadas, mas o cuidado no 

processo seletivo com relação aos vieses (sejam eles de origem algorítmica ou humana) foram 

mencionados como pontos de preocupação. Os entrevistados das fases da carreira intermediária 

em diante, foram quase unanimes com relação a esse ponto. Os processos de recrutamento e 

seleção, se bem trabalhados e direcionados, são cada vez mais importantes para a promoção da 

igualdade de gênero nas organizações. Além disso, a discussão de como tornar-se mais atrativo 

e trazer mais mulheres candidatas, também foram temas relevantes. A prática e o envolvimento 

dos próprios profissionais, foram pontos de destaque nos resultados, como fatores que reforçam 

e garantem o engajamento. Em novos achados de pesquisa, diferente do passado, nota-se que o 

tema tem sido mais discutido, abordado e a abrangência do seu entendimento tem melhorado 

gradativamente, independentemente do gênero entrevistado. 

 

5.3 ACHADOS DE PESQUISA ADICIONAIS 

 

A forma como esse estudo foi conduzido metodologicamente, permitiu-nos a liberdade 

crítico interpretativa de explorar novos achados, além dos pesquisados pelo modelo sistemático 

central. Sendo a equidade de gênero um tema complexo e limítrofe entre psicologia, tecnologia 

e economia, uma análise detalhada se fez necessária para questionar o status atual das mulheres 

no setor e desafiar as organizações e sociedade a mencionar o tema, avaliá-lo sob óticas 

diferenciadas e trabalhar novas formas de impulsioná-lo. A seguir, apresentam-se novos 

achados da Pesquisa não determinados no modelo inicial. Foram, aproximadamente, 41 

citações que nos trouxeram novos entendimentos, conforme se mostrou na Tabela 3. 
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Tabela 3: Citações adicionais ao modelo proposto na sistematização teórica deste estudo 

 

 
Fonte: Autoria própria (2022) 

 

5.3.1 O papel da Liderança, Mulheres e Homens na Equidade de Gênero 

 

É preciso entender o papel das lideranças, Mulheres e Homens na Equidade de Gênero. 

É a junção desses papéis, cada qual com as suas responsabilidades, que determinam o combate 

à desigualdade, conscientização e busca por um segmento mais igualitário. Durante a análise 

interpretativa deste estudo, procurou-se obter dos entrevistados a forma como eles entendem os 

papeis e responsabilidades de cada ator dentro do tema proposto e segmentaram-se as respostas 

de acordo com o papel chave mencionado. 

 

E eu acho que o líder tem que ter a sensibilidade de perceber isso [...] Você 

tem que tratar cada pessoa da maneira que faça com ela floresça, seja homem 

ou mulher. (ENT6: Homem na fase Intermediária da Carreira de TI).  

 

[...] eu acho que os homens, se eles tirarem esse espírito de [...] trouxerem 

mais a preocupação de subir mais mulheres, eu acho que a gente vai conseguir 

ter um ambiente mais misto [...] (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira 

de TI).  

 

[...] eu acho que nós mulheres temos que realmente dar a oportunidade de voz, 

de conversar, e de uma puxar a mão da outra [...] (ENT9: Mulher na fase 

Superior da Carreira de TI). 

 

A mulher, ela precisa falar quando acontecer alguma coisa [...] Tentar 

identificar esse tipo de comportamento, de uma certa maneira. E realmente 

causar o desconforto necessário para que a mudança aconteça [...] (ENT10: 

Homem na fase Superior da Carreira de TI).  
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5.3.2 Vantagens da Diversidade de Gênero nas Equipes 

 

A primeira pessoa a escrever um algoritmo possível de ser processado por uma máquina, 

foi a matemática e poetisa inglesa Condessa Ada Lovelace (1815-1852), reconhecida como a 

primeira programadora da História. Além dela, foram também importantes para a história da 

tecnologia: a engenheira da NASA (Agência Espacial Norte-Americana), Margaret Hamilton, 

que desenvolveu o software de voo do programa Apollo e as seis programadoras do projeto 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) - primeiro computador digital 

eletrônico de larga escala (SERENKO; TUREL, 2021). Vale lembrar que a professora Edith 

Ranzini também integrou a equipe que projetou e construiu o primeiro computador do Brasil 

(SANTOS, 2018). Outras mulheres, tais como as engenheiras e matemáticas da Agência 

Espacial Norte-Americana - NASA nos anos 1960 - Katherine Goble Johnson, Dorothy 

Vaughan e Mary Jackson também fizeram história e foram retratadas no filme “Estrelas Além 

do Tempo”, que já mostrava o conflito trabalho, carreira e a questão da desigualdade de gênero 

e racial na época (ABREU, 2018). 

O que todas essas mulheres e trajetórias têm em comum é que, apesar desse conflito ter 

sido retratado nos anos 60, elas enfrentaram desafios que estão ainda evidentes na sociedade 

atual. Mulheres que atualmente deixam os empregos de TI, continuam citando problemas e 

razões parecidas com as reportadas no passado, incluindo discriminação, exclusão de 

oportunidades, falta de promoção e diferença salarial relevante entre os gêneros (ALLEN et al., 

2006). Logo, historicamente e trabalhando em um ambiente muitas vezes sustentado pela 

segregação social e profissional, as mulheres de TI parecem enfrentar preconceitos 

inconscientes e limitações que impedem que ela tenha um papel relevante em tecnologia da 

informação (ARMSTRONG; RIEMENSCHNEIDER; GIDDENS, 2018). Embora a questão de 

inclusão das mulheres na força de trabalho de TI seja bem documentada, a situação não parece 

estar melhorando de maneira efetiva no presente, identificou-se em alguns trechos obtidos do 

nosso estudo. 

Na pergunta que os entrevistados tiveram liberdade para discorrer sobre a importância 

da equidade de gênero para as organizações e sociedade, variadas respostas foram dadas, por 

homens e mulheres. A interpretação ainda é de que existe, entre os gêneros, uma lacuna de 

entendimento a respeito do tema, gerando diferentes pontos de vista a respeito da sua relevância. 

Em uma pesquisa publicada pelo International Journal of Information and Learning 

Technology, 51% dos homens afirmaram desconhecer quais são os reais problemas que as 

mulheres estão enfrentando a respeito da equidade no ambiente de trabalho (KERR, 2022). 
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Abaixo, estão transcritos os principais trechos da análise interpretativa a respeito da importância 

do endereçamento do tema equidade. 

 

[...] não é aquele negócio 'Ah, as mulheres trabalham melhor!' Ou 'Os homens 

trabalham melhor!'. Acho que são jeitos de abordar o problema diferentes [...] 

(ENT4: Mulher na fase Intermediária da Carreira de TI).  

 

Porque vai trazer esse pensamento mais misturado [...] Um não é melhor que 

o outro, mas um complementa o outro (ENT7: Mulher na fase Superior da 

Carreira de TI).  

 

Eu trabalho em trio [...] Então assim, a gente entendeu o que cada um tem de 

melhor, a gente se une e faz nossa entrega (ENT9: Mulher na fase Superior da 

Carreira de TI).  

  

[...] eu não estou falando só para as empresas, eu tô falando pra sociedade 

mesmo, sabe? Da mulher não ter mais que ... aguentar violência porque ela 

pode levantar e sair de casa. Então eu acho que quando você dá oportunidade 

pra uma mulher, você não dá só pra ela, você dá pra sociedade de se libertar 

de algo que é muito antigo (ENT7: Mulher na fase Superior da Carreira de 

TI).  

 

5.3.3 Carreiras Secundárias da Mulher em TI 

 

Mais recentemente, um estudo das Top 10 profissões em tecnologia ocupadas por 

homens versus mulheres, demonstrou que elas são, na sua maioria, gerentes de projeto, analistas 

de negócios e testadoras. Eles, em contrapartida, tornam-se engenheiros de software e 

administradores de sistemas (ASHCRAFT; MCLAIN; EGER, 2016). Parte da dificuldade de 

retenção de mulheres na carreira de TI ou falta de atratividade para novas entrantes, vem como 

consequência desse contexto. Nos achados, identificou-se que a maioria das mulheres 

entrevistadas entraram na área da tecnologia exercendo funções administrativas. As que estão 

na fase intermediária, continuam nessas funções. Adicionalmente, algumas também reportaram 

a condição de, em algum momento de suas carreiras, sentirem-se estagnadas.  

 

Eu via ali que o momento que a gente vivia era extremamente masculino, e eu 

tava ali fazendo o meu trabalho administrativo como todas as outras meninas 

(ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI). 

 

Eu acho que pode ter um fundo subconsciente ali de que ‘por ser mulher, 

vamos delegar ou passar a determinadas atividades que são multidisciplinares, 

por exemplo, e deixar os homens com atividades de especialistas’ [...] 

(ENT11: Homem na fase Superior da Carreira de TI). 

 

A gente vai resolver o problema quando [..]. as tarefas secundárias não fiquem 

na mão das mulheres porque ainda ficam, então só o número ele é sim um 
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norte [...], mas o resultado não é dependente só da porcentagem [...] (ENT13: 

Mulher Responsável pelo programa de Diversidade ou contratações em TI).  

 

5.3.4 Educação de Novas Gerações 

 

Achados da Pesquisa demonstraram uma preocupação dos entrevistados para que as 

novas gerações sejam educadas considerando o tema equidade de gênero. Esse é um ponto 

positivo identificado, uma vez que estudos anteriores abordavam que a forma como os adultos 

se comportam perante as crianças, como por exemplo a divisão das tarefas em casa, faz com 

que elas cresçam mais abertas ou fechadas com relação a equidade (CUNNINGHAM, 2001). 

Abaixo foram transcritos alguns trechos, nos quais os entrevistados demonstram diretamente 

essa preocupação. 

 

É ensinar aos nossos filhos que eles precisam saber cozinhar, lavar, cuidar de 

uma casa, que todo mundo trabalha, né? (ENT7: Mulher na fase Superior da 

Carreira de TI).  

 

Eu acho que, eu tô tentando criar os meus filhos,, eu sempre explico pra eles. 

...essa sociedade que vem vindo, eu vejo com um olhar diferenciado, eles estão 

vindo diferentes [...] (ENT8: Mulher na fase Superior da Carreira de TI).  

 

[...] no círculo que eu vivo, a cabeça é muito diferente. O filho sendo criado 

para o mundo, liberdade de expressão, liberdade de gênero [...] (ENT11: 

Homem na fase Superior da Carreira de TI). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado cumpriu seu objetivo inicial que era responder à pergunta de 

pesquisa: “Como alavancar a equidade de gênero nas carreiras de tecnologia do Brasil? ”. 

Através da confirmação das proposições P1 e P2 e do entendimento dos fatores que afetam, 

positivamente ou negativamente, a trajetória de carreira da mulher na área de tecnologia, foi 

possível gerar insumos para discussões e sugestões de melhorias na condução do tema equidade 

de gênero em TI dentro das organizações. Os fatores “sociais, econômicos, culturais e 

individuais” (Proposição 1) e os “Programas de Diversidade e processos de recrutamento e 

seleção” (Proposição 2) foram admitidos como de relevante impacto na equidade de gênero em 

tecnologia e influenciam, negativa ou positivamente, a evolução profissional das mulheres no 

segmento. Nesse contexto, especificamente a proposição 1 foi confirmada com maior 

intensidade se comparada à proposição 2, mostrando-se presente e impactante para todas as 

fases da carreira feminina em tecnologia.  

Ao avaliar-se cada um dos seus subfatores, iniciando por “Educação e acesso à 

tecnologia”, foi possível entender que ter aproximação ao universo computacional na infância, 

pode despertar o interesse e gerar aptidões das meninas para o segmento tecnológico, mas que 

isso nem sempre foi permitido ou realizado nas famílias e sociedade. Consequentemente, as 

entrevistadas demonstraram maior dificuldade em identificar-se e escolher uma carreira em 

STEM e maior desconforto ao frequentar uma universidade de tecnologia diante da maioria 

masculina. Um achado adicional no nosso estudo foi a preocupação dos entrevistados com a 

criação e educação das novas gerações de maneira mais inclusiva e com entendimento da 

questão da equidade de gênero, dando mais liberdade, autonomia e condições para que eles se 

desenvolvam e tenham acesso à tecnologia de maneira igualitária. Adicionalmente, os achados 

mostraram que, mesmo que uma mulher tenha acesso à educação e a tecnologia e possua 

aptidões para a área, ela pode sofrer reveses ao longo de sua trajetória, principalmente quando 

atinge as fases intermediárias e superiores. As transcrições apresentaram essa característica de 

maneira mais acentuada dentro das subcategorias “conflito trabalho família” e “sociedade e 

cultura organizacional”. Ambos serão discutidos a seguir. Logo, atuar no oferecimento de 

“Educação e acesso à tecnologia” demonstra ser necessário, porém insuficiente para aumentar 

o número de mulheres em TI. 

Analisando-se mais profundamente o subfator “Conflito Trabalho família”, identificou-

se que essa subcategoria se mostrou mais relevante para as mulheres, que os homens. Além 

disso, elas fizeram mais menções a ela nas fases intermediárias e superiores de carreira, o que 
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nos sugere que quanto mais as mulheres avançam nas suas profissões, maiores são os desafios 

de conciliação. Praticamente todas as entrevistadas demonstraram o conflito e a angústia de 

precisar trabalhar em uma carreira bastante demandante como a de TI e, ao mesmo tempo, 

cuidar da família. Várias mencionaram ter pensado em desistir do trabalho por esse motivo. 

Muitas delas indicaram a dependência de uma rede de apoio e suporte familiar para continuar 

nas suas posições, principalmente as que já estavam na fase superior de carreira, em posições 

de liderança.  

O subfator “sociedade e cultura organizacional” carrega com ele os vieses e estereótipos 

que as mulheres vivem dentro da sociedade desde a infância. Mais tarde, eles aparecem nas 

culturas das organizações e no ambiente profissional, podendo representar, segundo os achados, 

grande parte dos reveses anteriormente mencionados. Eles foram classificados como os 

principais fatores de influência negativa durante todo o percurso profissional da mulher de 

tecnologia. Dentro dos discursos dos entrevistados, foi possível categorizar as menções aos 

principais vieses abordados em estudos anteriores, como de Joan (2015). A forma como foram 

apresentados pelos entrevistados, demonstrou que eles, além de impactar na atratividade, 

expulsam as mulheres da área de tecnologia ou criam muitas dificuldades durante sua jornada 

profissional. Muitas entrevistadas reportaram nos seus discursos as dificuldades que possuem 

com os preconceitos e a vontade de desistir da área técnica por essa razão. Destacam-se os 

“vieses de desempenho”, nos quais as mulheres entrevistadas afirmaram que - principalmente 

para as áreas mais técnicas - são constantemente testadas e têm suas competências colocadas à 

prova e em dúvida com frequência. Estreitamente ligado ao “viés de desempenho”, houve 

espaço também para menção ao “viés de atribuição”, no qual, por exemplo, foi destacado que 

nem os homens, nem as mulheres atribuem o devido valor às realizações e feitos femininos. 

Podendo ser entendido como consequência, alguns achados apresentaram que, mesmo as 

mulheres, tendem a pedir salários menores em tecnologia se comparadas aos homens, o que 

pode explicar a atual lacuna salarial entre os gêneros no segmento brasileiro. Outro viés também 

bastante mencionado pelos entrevistados foi aquele que é conhecido como “corda bamba”, ou 

seja, a demonstração que existe sempre um comportamento esperado da mulher e que essa 

forma de agir está constantemente sob avaliação e julgamento. Algumas mencionaram receber 

diariamente, diante de uma atitude mais enérgica da parte delas, comentários preconceituosos. 

Afirmaram que, muitas vezes, isso as impede de relacionar-se com outros colegas de trabalho 

e impulsionar seu “networking” ou, quando isso ocorre, é exigido da profissional um esforço 

adicional para que ela se adeque a um meio no qual é minoria. Finalmente, um viés intimamente 

ligado ao subfator “conflito trabalho-família” também foi mencionado. Ele é o viés da 
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“maternidade”. Nos seus discursos, as entrevistadas mencionaram que o sucesso ou fracasso de 

suas posições dependeram da forma como elas viveram (ou deixaram de viver) a maternidade 

e a convivência familiar. 

Quando o tema é apoio, o subfator “Mentoria e Modelo na Carreira de Tecnologia” 

aparece em destaque. Muitos entrevistados, homens e mulheres, reportaram que apenas 

iniciaram e continuaram na carreira de tecnologia, graças ao apoio direto e à orientação de 

mentores. A maioria das entrevistadas iniciou na área devido a existência de modelos técnicos 

no seu ambiente familiar, como pais, mães e irmãos trabalhando direta ou indiretamente com 

tecnologia. Esse fato reforça a constatação da importância de um modelo profissional para 

escolha e seguimento na profissão de TI. Porém, esses mesmos modelos podem não ter um 

papel atuante na alavancagem da equidade. Um achado interessante a respeito do “viés do cabo 

de guerra” foi encontrado. Houve demonstração de preferência, das próprias mulheres, por 

líderes e modelos de carreira que sejam do sexo masculino, indicando que eles costumam 

orientar e auxiliar mais que as colegas de trabalho do gênero feminino.  

Considerando-se o subfator que pesquisou o impacto das “características individuais, 

competências e aptidões”, identificou-se que eles apresentam influencia maioritariamente 

positiva em toda as fases da carreira em tecnologia. Os entrevistados apresentaram, desde cedo, 

independe do gênero, aptidões técnicas e preferências individuais por áreas relacionadas a 

STEM. Especificamente as mulheres, porém, mencionaram descobrir essas aptidões de maneira 

tardia e quase sempre por acaso, uma vez que tiveram pouca ou quase nenhum contato com 

computação na infância e adolescência. Além disso, elas demonstraram que mesmo tendo 

aptidões, sentiam-se bastante desconfortáveis ao pertencer a turmas nas universidades técnicas, 

onde quase sempre eram minoria absoluta.  

Apesar de todos os subfatores mencionados anteriormente e suas influências na carreira 

da mulher em tecnologia, a subcategoria “economia e oportunidades” foi citada com relevante 

impacto positivo para a equidade de gênero em TI na atualidade. A aceleração digital ocorrida 

durante e pós pandemia e a criação de novos modelos de negócios a partir de tecnologias 

aplicadas, têm atraído mais mulheres para as carreiras técnicas, oferecido novas oportunidades 

e habilitado profissões até então inexistentes e que atualmente apresentam presença feminina 

bastante expressiva (como por exemplo, a área de experiência do cliente e do usuário, o 

marketing digital, dentre outras).  

A análise dos subfatores existentes na proposição 2 e as confirmações encontradas 

nesses achados, mostraram-se bastante equilibradas. Os “programas de diversidade e equidade 

de gênero” foram muito questionados, por homens e mulheres, em todas as fases de carreira no 
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estudo apresentado. Apesar do reconhecimento da importância deles, os profissionais 

entrevistados deixaram dúvidas se a forma como estão sendo construídos e promovidos pelas 

empresas é efetiva para combater a desigualdade de gênero. Segundo os entrevistados, ainda 

nos apresentamos distantes da prática e alinhamento com a realidade, que deveria buscar 

exemplos concretos e envolver homens e mulheres para trazer resultados mais eficazes.  

Os achados relacionados ao subfator “processos de recrutamento e seleção”, também 

foram bastante questionados. Eles mostraram ser benéficos para as mulheres em todas as fases 

das suas carreiras, desde que bem endereçados. Porém, demonstrou-se, na maioria das vezes, 

que não existem processos definidos na busca de recrutamento imparcial dos profissionais de 

tecnologia e que, apesar da grande demanda por profissionais trazida pela digitalização, os 

vieses ainda podem se sobrepor e prejudicar o tema de igualdade de gênero nos recrutamentos. 

Este estudo confirmou, relacionou e estendeu a teoria e conteúdos existentes em artigos 

seminais, como o de Ahuja (2002), que abordava as questões sociais e estruturais como de 

grande impacto para todas as fases da carreira da mulher em TI; o Shuttleworth (1992), que 

ressaltava a dificuldade da mulher em se interessar por carreiras de STEM devido à educação e 

questões sociais; o de Adam (2002), que indicava a necessidade de dar atenção as questões 

sociais e culturais no que tange a participação feminina nas carreiras de SI (sistemas da 

informação), e Jiang (2002), que apontava a dificuldade das empresas em proporcionar um 

ambiente equilibrado, indicando o conflito trabalho-família como ponto principal de 

insatisfação e “turnover”, principalmente para as mulheres. Além disso, as causas e os fatores 

identificados em países de primeiro mundo pesquisados também aparecem e, dependendo da 

situação, com relevante impacto em território nacional, como, por exemplo, a discriminação e 

a submissão feminina aos estereótipos. Este trabalho também possuiu o papel de estender e 

complementar a teoria anteriormente oferecida com achados adicionais, a saber: a 

contextualização da forma como os vieses e estereótipos impactam expressivamente a mulher 

de tecnologia no Brasil, em todas as fases da sua carreira; a questão dos processos de 

recrutamento e seleção como ferramenta importante para impulsionar a equidade em 

tecnologia; a questão da necessidade de existir uma aplicabilidade dos programas de 

diversidade de maneira mais prática e com foco extensivo a todos os subfatores estudados e 

correlacionados neste trabalho. 

Novos achados também demonstram que os homens entendem ter um papel 

fundamental na questão da equidade em tecnologia, mas ainda não sabem como agir dentro do 

contexto para impulsioná-la. Normalmente quando abordados, eles se sentem culpados, 

impotentes ou alheios ao tema. Pela análise crítica- interpretativa apresentada, foi possível 
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conhecer o impacto que os fatores sociais, econômicos, culturais e individuais, os programas 

de equidade e os processos de recrutamento e seleção tem na jornada da carreira da profissional 

mulher em TI. Nesse sentido, os subfatores aqui levados em consideração, foram analisados 

sobre o ponto de vista do passado (comparativo com pesquisas anteriores), presente (realidade 

dos entrevistados) e futuro (sugestões de intervenções para evolução do tema). Os resultados 

dessa análise podem servir de insumo e guiar ações de conscientização, envolvimento e 

superação da lacuna existente entre homens e mulheres a respeito do entendimento e evolução 

da equidade de gênero em tecnologia. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos resultados deste trabalho, pode-se refletir e obter subsídios para que 

organizações, sociedade e academia identifiquem ações para alavancar a carreira das mulheres 

de tecnologia no Brasil e, consequentemente, a equidade de gênero nesse campo. Logo, as 

considerações finais a seguir, têm como intenção apresentar informações que contribuam para 

discussões que auxiliem as empresas brasileiras a participar do cumprimento da Agenda da 

ONU 2030 e do objetivo de desenvolvimento sustentável ODS5, referente à igualdade de 

gênero. Buscou-se também fornecer interpretações, críticas e novas ideias para que as 

organizações envolvidas com ações ESG possam evoluir no tema.  

Esse estudo apresentou-nos indícios de que o tema de equidade de gênero na TI começa 

antes da vida escolar ou profissional das mulheres. Desde a educação infantil, mostrou-se a 

importância de se proporcionar às crianças, de maneira igualitária, o contato com a tecnologia. 

Nossos entrevistados reportaram que o oferecimento de brinquedos e atividades que 

estimularam suas habilidades técnicas, pôde criar condições, para que eles desenvolvessem 

mais igualitariamente suas aptidões. Adicionalmente, disciplinas inclusivas nos colégios, apoio 

vocacional no momento da tomada de decisão de carreira para adolescentes e a inclusão das 

mulheres em atividades técnicas na idade escolar, também podem impulsionar a escolha de 

meninas por carreiras em STEM. Nesse sentido, por se tratar de um círculo virtuoso, mais 

mulheres em tecnologia significam a existência de maiores possibilidades de que sejam 

formados novos modelos e mentores de carreira na área técnica. Logo, mais modelos e 

mentores, podem significar novas meninas inspiradas e motivadas a procurarem os cursos de 

tecnologia. 
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No que tange a dualidade da vida profissional “versus” vida pessoal, é fato que 

biologicamente, a mulher é o centro do cuidado da família. Apesar da transformação e maior 

equilíbrio nas funções domésticas - demonstrado no discurso de muitos entrevistados - elas 

sempre terão esse papel de destaque no núcleo familiar. O conflito e busca por esse 

balanceamento entre carreira e profissão, torna-se um fator de grande peso para a profissional 

de TI. Isso pode nos trazer indícios do motivo pelo qual muitas mulheres abandonam a área de 

tecnologia, principalmente nas fases intermediárias de carreira. É normalmente nesse ponto que 

a mulher se torna mãe. Logo, caso não encontre suporte e apoio para gerenciar esse equilíbrio, 

com uma boa rede de apoio, pode optar por dedicar-se completamente à maternidade frente à 

continuidade na profissão. Nesse sentido, dois pilares de ação devem ser levados em 

consideração: oferecer condições reais e melhores de equilíbrio trabalho-família para elas, sem 

que isso gere ônus ou impedimentos para seu crescimento; e transformar a visão de que a 

carreira de tecnologia deve ser exercida por “heróis”, ou seja, profissionais muito demandados 

por longas horas de trabalho e sacrificados dentro do seu campo de atuação. Essa cultura, como 

já confirmada em estudos anteriores, afeta negativamente mais as mulheres que os homens no 

ambiente corporativo. As organizações devem, portanto, criar condições reais de conciliação 

da mulher de tecnologia como mãe e profissional para que a equidade de gênero seja possível 

nesse campo, tais como: auxílio creches, licenças para cuidados com a família, grupos de apoio 

de mães profissionais para trocas de experiências, dentre outros aspectos. Em um mercado 

volátil e transformado diariamente como o de TI, com produtos que estão sendo criados para o 

uso de toda a humanidade pela digitalização, a maternidade e a vivência familiar não podem 

significar afastar-se ou limitar oportunidades de carreira.  

A sociedade e cultura organizacional são formadas por pessoas. E essas são educadas 

no meio em que vivem, absorvendo valores, vieses inconscientes e estereótipos que são criados 

e repassados ao longo de centenas de anos. As mulheres sofrem muitos desses vieses, como 

mostrou-se o resultado do estudo apresentado. E eles são fatores de impacto para a jornada da 

profissional de tecnologia. Para combatê-los e mitiga-los, é preciso entender a forma como eles 

se apresentam na sociedade e suas consequências. Homens e mulheres precisam de orientação 

sobre o tema, preferencialmente prática, para buscar um comportamento mais consciente, 

inclusivo, diverso e justo no ambiente social e profissional. Conhecer o problema, nesse caso, 

é parte da solução. Trabalhar as novas gerações, como também foi apresentado nessa pesquisa, 

passa a ser uma preocupação das famílias, para que cidadãos e profissionais contemporâneos 

sejam figuras mais atuantes na transformação do planeta. 
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A busca pela equidade é também um desejo real das organizações, mesmo porque a 

ciência já nos apresentou que, equipes mais diversas, possuem maior potencial de inovação e 

retorno financeiro. Somados a isso, tem-se os benefícios sociais trazidos pela força de trabalho 

mais equilibrada em termos de gênero. Nesse contexto, tem-se ainda as ações de ESG e ODS5, 

que são temas pauta na agenda da maioria das empresas dos entrevistados. Os programas de 

diversidade deveriam ser diferenciais e trazer, com eles, muitos benefícios. Infelizmente, 

achados mostraram que, a forma como estão sendo conduzidos no Brasil, na maioria das vezes, 

é mais teórica, mandatória, com baixo envolvimento real e engajamento dos colaboradores. Isso 

tem criado mais barreiras e resistências, que facilidades. Aparentemente, tem-se direcionado o 

tema de uma maneira superficial e abstrata. Programas que permitam maior engajamento dos 

indivíduos, que apliquem o tema de diversidade e equidade ao dia a dia organizacional e que 

tragam o conhecimento prático a respeito dos vieses e estereótipos enfrentados pelas minorias, 

devem ser buscados e reprogramados. Agendas que criassem “focus groups” ou grupos de 

estudos da realidade da mulher, com envolvimento de ambos os gêneros, também pode ser outra 

ação com forte retorno para a causa. Para acompanhar a evolução, é preciso, além da definição 

de ações efetivas dentro dos subfatores mencionados nessa pesquisa, também um controle de 

indicadores e melhoria contínua do plano proposto, para que os resultados sejam mais 

expressivos e sustentáveis a médio-longo prazo. 

Os processos de recrutamento e seleção podem também vir a ser fator adicional de 

promoção da redução da lacuna entre homens e mulheres em TI. Porém, eles têm sido 

conduzidos de forma quase informal nas organizações, sem que o foco de equidade seja 

aplicado processualmente durante a jornada de atratividade, escolha e contratação de novos 

profissionais. Os entrevistados de recursos humanos demonstraram quase não possuir 

procedimentos e fluxos definidos para o cuidado com a equidade durante as seleções. O 

processo e seus resultados, não são acompanhados e revisitados depois de concluídos ou o são 

de forma superficial. Ações bem definidas, periódicas e orquestradas, poderiam transformar 

esse cenário, tais como: a criação de vagas afirmativas para as mulheres; o uso de ferramentas 

que inibem o anúncio de vagas com identificação de gênero; e o acompanhamento da integração 

das novas profissionais no ambiente organizacional, depois que elas iniciam o trabalho nas 

organizações. 

De qualquer forma, a equidade de gênero é um tema complexo, que permeia a 

antropologia, psicologia, economia e tantas outras vertentes com características 

multidisciplinares. Uma única fórmula para resolvê-lo, seria simplificá-lo e conduzi-lo de 

maneira superficial. O objetivo deste trabalho foi o de apresentar, de maneira crítico-
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interpretativa e apoiando-se na vivência dos entrevistados, os fatores que mais impactam a 

carreira das mulheres de tecnologia do Brasil, como esse impacto ocorre e possíveis ações para 

minimizá-los ou eliminá-los. É fato que as organizações buscam a igualdade de gênero. Porém, 

temas sociais como esse não nascem no ambiente profissional, eles estão arraigados nos 

indivíduos desde a sua concepção, no seu processo de criação e educação, na forma como são 

apresentados aos vieses e estereótipos, na maneira como tem acesso às oportunidades para 

conhecer o mundo e evoluir as suas competências e aptidões e, finalmente, como atuam e se 

relacionam no ambiente profissional. Portanto, a construção da igualdade de gênero começa 

muito antes da entrada dos indivíduos nas organizações. A preparação das empresas para atrair 

e reter minorias é apenas parte do processo e da transformação. Como toda e qualquer mudança, 

é apenas pelo conhecimento que a sociedade e as organizações poderão ser transformadas. 

Trazer o tema à luz da ciência e para a discussão, ao identificar e confirmar os fatores que mais 

afetam as mulheres na carreira de tecnologia e como eles influenciam suas trajetórias, pode ser 

o primeiro passo para a mudança do status-quo.  

 

8 LIMITAÇÕES E FUTURAS OPORTUNIDADES DE PESQUISA 
 

Este artigo fornece informações primárias para que as organizações brasileiras possam 

buscar uma maior participação das mulheres nas carreiras de TI. Ele está limitado a uma análise 

crítica interpretativa, guiada pela resposta dos participantes envolvidos utilizando como meio, 

roteiro de entrevistas semiestruturadas. Não podem ser ignoradas as limitações trazidas pelas 

características individuais e determinísticas do processo aplicado. É necessário, portanto, uma 

análise mais aprofundada a abrangente a respeito do tema, podendo-se fazê-la por estudos 

quantitativos, criação de “focus groups” ou outros métodos que se beneficiem, utilizem como 

referência e partam dos resultados obtidos neste trabalho.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Roteiros de pesquisa 

 

 

ROTEIRO 1: ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA 

 

1. Descreva sobre os fatores que o levaram a escolher a carreira de tecnologia. 

a. Se mencionar aptidões explorar como foi, como descobriu, peso que teve; 

b. Se mencionar família mencionar o apoio que foi dado ou não; 

 

2. Alguma vez você já pensou em desistir da carreira de tecnologia? Explique 

a. Se mencionar maternidade, explorar sobre o tema; 

 

3. Quais são os principais pilares que o suportam (ram) a continuar na carreira de TI (ex.: 

aptidão, família, mentores). 

a. Se mencionar modelo ou mentor pedir mais explicações; 

 

4. Como você lida e quais são os desafios de balancear vida profissional e pessoal em 

tecnologia. Descreva se você acredita que eles são diferentes para homens e mulheres; 

a. Tentar abordar a pandemia e o que mudou. 

 

5. Você já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação na profissão? Explique. 

 

6. Você acha que a equidade de gênero na tecnologia é importante? Descreva. 

 

7. Menos mulheres escolhem os cursos técnicos ou de graduação em STEM e mais 

especificamente de tecnologia. Por que você acha que isso acontece? Como é sua 

experiência pessoal nesse sentido? 

 

8. Como enxerga o atual mercado de tecnologia e a economia com relação a oportunidades 

de trabalho em TI para homens e mulheres?  

a. Importância da mulher no mercado de tecnologia ou da equidade (explorar se 

for mencionado); 

 

9. Recrutamento e seleção são marcos importantes para a equidade de gênero? Discorra 

sobre. 

 

a. Ferramentas tecnológicas para recrutamento e vieses; 

b. Cotas para recrutamento; 

 

bbb 

10. Ada Lovelace foi primeira programadora de computadores em 1960 e nessa época as 

mulheres eram maioria em tecnologia. Porém no país ainda baixa participação das 

mulheres. Na sua opinião existem desafios da equidade de gênero específicos em 

Tecnologia e especialmente no Brasil? Explique; 

 

11. Homens e mulheres trabalham de maneira diferente no campo de tecnologia? Fale sobre 

isso. 



 

85 
 

a. Vantagens; 

b. Desvantagens; 

c. Como é ter mulheres pares em tecnologia; 

d. Como é liderar ou ser liderado mulheres em tecnologia; 

 

12. Papel e importância das ações relacionadas a ESG / ODS5 e igualdade de gênero para 

as organizações. 

 

a. As organizações brasileiras estão preparadas para os programas de diversidade? 

b. Acredita que eles ajudam e como. 

c. Prazo e efetividade. 

 

13. Você acredita que sua organização apoia a equidade de gênero na tecnologia. Fale sobre 

as vantagens ou desvantagens desse apoio. 

 

14. Como as organizações, de maneira geral, podem auxiliar a impulsionar a equidade de 

gênero. 

 

15. Como a sociedade pode auxiliar a impulsionar a equidade de gênero. 

 

16. Como homens podem auxiliar a impulsionar a equidade de gênero. 

 

17. Como mulheres podem auxiliar a impulsionar a equidade de gênero. 

 

18. Quais fatores você ainda acredita que sejam os principais causadores da diferença no 

número de homens e mulheres no campo tecnológico e por quê?  

 

19. Quais são os desafios para alcançar, ser promovido e/ou alcançar cargos de liderança 

em tecnologia. Explique. 

 

a. Se houver abertura explorar se os desafios são diferentes para homens e 

mulheres. 

 

20. Descreva os pontos mais importantes, sob seu ponto de vista, que o transformaram em 

um líder de tecnologia. 

 

21. Como é liderar mulheres e homens em tecnologia. Existe diferença em termos de soft e 

hard skills? Descreva. 

 

22. Pontos fortes e fracos das mulheres e homens em tecnologia; 

 

23. Já aconteceu de mulheres ou homens desistirem da carreira de TI sob a sua ou gestão, 

ou ocorreu quando eles eram seus pares? Explique. 

 

24. Você acredita que a equidade de gênero é importante para a organização? Por quê? 

 

25. Como as lideranças podem auxiliar a impulsionar a equidade de gênero. 

 

26. Descreva o papel e se há importância do mentor/modelo para os profissionais em 

tecnologia. 
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a. Se houver abertura explorar o papel especificamente para as mulheres. 

 

ROTEIRO 2: LÍDER DE PROGRAMA DE EQUIDADE DE GENERO E/OU 

PROFISSIONAL DE RH E/OU COORDENADORA CURSO DE GRADUAÇÃO 

  

1. Como enxerga o atual mercado de tecnologia e a economia com relação a oportunidades 

de trabalho em TI para homens e mulheres?  

a. Importância da mulher no mercado de tecnologia; 

 

2. Recrutamento e seleção são marcos importantes para a equidade de gênero? Discorra 

sobre. 

 

a. Ferramentas tecnológicas para recrutamento; 

b. Cotas para recrutamento; 

 

3. Características do programa de equidade de gênero; 

 

4. Relação com ODS5; 

 

5. Resultados do programa; 

 

6. Percepção Pré e pós programa; 

 

7. Benefícios do programa medidos para as organizações; 

 

8. Benefícios do programa medidos para a sociedade; 

 

9. Benefícios curto-médio-longo prazo; 

 

10. Treinamentos de diversidade homem x mulher e efetividade; 

 

11. Ações pró e contra os programas, se já aconteceram e como foi; 

 

12. Influencia programa x participação feminina na TI; 

 

13. Influência do programa na entrada e escolha de novas mulheres na carreira de TI; 

 

14. Influência do programa na permanência de carreira de mulheres de TI; 

 

15. Influência do programa na facilitação para ascensão de mulheres de TI à liderança; 

 

  

 


