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Lembre-se, se a lógica fosse tudo o que há no mundo, certamente todos os 

homens cavalgariam de lado.1 

 

cartilha da cura 
As mulheres e crianças são as primeiras que desistem de afundar navios.2  

 
1  ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com lobos: mitos e histórias do arquétipo da 

mulher selvagem. Tradução de Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 2018. p. 351. 
2  CESAR, Ana Cristina. A teus pés. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p. 20. 



 

 

 

RESUMO 

 

A presença e destaque da mulher ainda é muito incipiente em espaços mais 

sofisticados em que há exercício de poder, seja na política, no Judiciário, no mundo 

corporativo e na advocacia. Essa realidade se repete quando o contexto é a liderança 

na negociação de fusões e aquisições. Nesse sentido, a presente pesquisa busca 

investigar o nível de presença e destaque da mulher na negociação de operações de 

fusões e aquisições, assim como de que forma mulheres e homens se comportam 

quanto a habilidades de negociação quando lideram esse tipo de negócio. 

Adicionalmente, procura-se entender os principais desafios da mulher para seguir 

essa carreira e se manter nela, além de possíveis vantagens em ampliar a diversidade 

de gênero nesse ambiente, com base nas habilidades de negociação testadas. O 

cenário de fusões e aquisições foi escolhido devido à alta complexidade desse tipo de 

operação e à escassez de estudos que enfoquem ao mesmo tempo gênero e 

habilidades de negociação nesse contexto. É feita, assim, pesquisa quantitativa no 

mercado da advocacia brasileira para a investigação da presença e destaque da 

mulher, por meio de consulta ao site de 26 escritórios de advocacia ranqueados pelo 

Chambers Latin America em M&A/Corporate em 2020, cruzando a proporção de 

sócias/sócios nessa área versus a proporção destes advogados ranqueados por tal 

guia. Chegou-se à presença de 31% de sócias em tais escritórios, face ao 

ranqueamento de apenas 10% dessas no guia. Conduz-se também pesquisa 

qualitativa por meio de entrevista semiestruturada de 11 profissionais de renome da 

área de fusões e aquisições, para, além de aprofundar o nível de presença e destaque 

da mulher, incluindo seus desafios na carreira, testar as cinco principais habilidades 

de negociação eleitas por Andrea Kupfer Schneider – intuição social, empatia, 

flexibilidade, ética e assertividade –, de maneira a entender o desempenho e possíveis 

ganhos com a inclusão da mulher liderando negociações de fusões e aquisições, além 

de apresentar e correlacionar os resultados com a crítica à visão essencialista de 

gênero. Concluiu-se que o nível de presença e destaque da mulher é baixo e que a 

sobrecarga dessa com a maternidade e cuidado doméstico é a principal barreira que 

explica esse cenário. Além disso, a flexibilidade e a empatia foram as principais 

habilidades de negociação observadas quando houve o sucesso de operações de 

fusões e aquisições (significando o fechamento da operação) lideradas tanto por 



 

 

 

homens quanto por mulheres, tendo as mulheres se sobressaído em tais habilidades, 

o que também pode ter relação com a presença de estereótipos. Diante desse 

resultado, emerge a questão do porquê a presença e destaque da mulher se mantém 

baixa mesmo apresentando as habilidades mais observadas quando houve sucesso 

dessas operações. A resposta foi encontrada na teoria feminista, que apresenta 

motivos históricos que levaram à divisão do trabalho produtivo do reprodutivo 

doméstico, à desvalorização e atribuição deste trabalho reprodutivo doméstico à 

mulher, somada à ausência de políticas públicas que amparem e valorizem esse 

trabalho, dentro de uma lógica capitalista cada vez mais neoliberal. 

 

Palavras-chave: Fusões e aquisições. Gênero. Mulher. Habilidades de negociação. 

Essencialismo. Estereótipo. Maternidade. Feminismo. Trabalho reprodutivo. Trabalho 

doméstico. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The presence and notoriety of women is still very incipient in more sophisticated 

spaces of power, whether in politics, in courts, in the corporate world and in the practice 

of law. This reality repeats itself when the context is the leadership in the negotiation 

of mergers and acquisitions. In this way, this paper aims to investigate the level of 

presence and notoriety of women in negotiating mergers and acquisitions, as well as 

how women and men behave in terms of negotiation skills when leading this type of 

business. In addition, this research aims to understand the main challenges of women 

pursuing this career and staying in it, as well as possible advantages in expanding 

gender diversity in this environment, based on the tested negotiation skills. The 

mergers and acquisitions scenario was chosen due to the high complexity of this type 

of operation and the fact that studies that focus at the same time on gender and 

negotiation skills in this context are scarce. A quantitative survey is carried out in the 

Brazilian law market to investigate the presence and notoriety of women, by consulting 

the website of 26 law firms ranked by Chambers Latin America in M&A/Corporate in 

2020, crossing the proportion of women partners/men partners in this area versus the 

proportion of these lawyers ranked by the guide. The presence of 31% women partners 

in such offices compared to the highlight of only 10% of them in the guide. A qualitative 

research is also conducted, through semi-structured interviews with 11 renowned 

professionals in the field of mergers and acquisitions to, in addition to deep the level 

of presence and notoriety of women, including their career challenges, test the five 

main negotiation skills chosen by Andrea Kupfer Schneider – social intuition, empathy, 

flexibility, ethics and assertiveness –, in order to understand the performance and 

possible gains with the inclusion of women leading merger and acquisition 

negotiations, as well as presenting and correlating the results with the critique of the 

essentialist view of gender. The conclusion is that the level of presence and notoriety 

of women is low and that women's burden with motherhood and domestic care is the 

main barrier that explain this scenario. Besides, flexibility and empathy were the main 

negotiation skills observed when mergers and acquisitions transactions (when the 

transaction was closed) led by both men and women were successful, and women 

excelled in such skills, which may also be related to the presence of stereotypes. Due 

to this result, the question is why the presence and notoriety of women remains low 



 

 

 

even though they stood out with the most observed skills when these operations got 

successful results. The answer was found in the feminist theory, which presents 

historical reasons that led to the division of productive work and domestic reproductive 

work, to the devaluation and attribution of this domestic reproductive work to women, 

plus the lack of public politics which recognizes and gives value to this type of work, 

within a capitalist logic which becomes more and more neoliberal.  

 

Keywords: Mergers and acquisitions. Gender. Woman. Negotiation skills. 

Essentialism. Stereotype. Maternity. Feminism. Reproductive work. Domestic work.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A introdução apresenta os objetivos de pesquisa e a organização do trabalho, 

assim como a contextualização e apresentação do problema e a justificativa para sua 

escolha.  

 

1.1 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

As questões centrais da presente pesquisa são: (i) qual é o nível de presença 

e destaque da mulher liderando a negociação de operações de fusões e aquisições; 

(ii) quais as habilidades de negociação que mais se destacam para o sucesso de 

fusões e aquisições e, ainda, (iii) como as referidas habilidades são demonstradas por 

mulheres e homens na liderança desse tipo de negociação. Para responde-las, 

escolheu-se investigar as seguintes questões: 

 

a) qual o nível de presença e destaque da mulher liderando a negociação de 

fusões e aquisições em relação aos homens? 

 

b) assumindo a premissa de que a presença de homens é maior na liderança da 

mesa de negociação de fusões e aquisições, a inclusão de mulheres geraria 

algum impacto? 

 

c) quais dificuldades enfrentadas pela mulher para seguir a carreira de fusões e 

aquisições, assim como para crescer e se manter nela? 

 

d) de que forma homens e mulheres se comportam na negociação de fusões e 

aquisições, considerando as habilidades da intuição social, empatia, ética, 

flexibilidade e assertividade? 
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e) quais os efeitos das práticas de manterrupting, mansplaining, gaslighting e 

bropriating3 nas negociações de fusões e aquisições? 

 

f) há soluções já encontradas por outros ordenamentos jurídicos para a inclusão 

da mulher na negociação de fusões e aquisições? Se sim, quais efeitos foram 

observados? 

 

Para entender o nível da presença das mulheres em posições de liderança 

nesses ambientes de negociação de fusões e aquisições, define-se os principais 

atores envolvidos – com o intuito de delimitação – como as corporações, os escritórios 

de advocacia, os fundos de investimentos e as consultorias financeiras 

especializadas.  

Desde já, esclarece-se que não faz parte do objetivo aprofundar o conceito e 

etapas do processo de negociação de fusões e aquisições, pois já há trabalhos 

relevantes esmiuçando cada um desses tópicos na literatura brasileira e internacional. 

4 

Para cumprir o objetivo da presente pesquisa e responder às questões 

colocadas, a primeira parte do trabalho traz um panorama geral quanto à presença da 

 
3  “Manterrupting: quando um homem interrompe constantemente uma mulher, de maneira 

desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir sua frase. Mansplaining: quando um 
homem dedica seu tempo para explicar algo óbvio a uma mulher, de forma didática, como se ela 
não fosse capaz de entender. O termo é uma junção de “man” (homem) e “explaining” (explicar). 
Em atos de mansplaining, um homem acha que sabe mais sobre um tópico do que uma mulher. 
Bropriating: quando um homem se apropria da mesma ideia já expressa por uma mulher, levando 
os créditos por ela. O termo é uma junção de “bro” (de brother, irmão, mano) e “appropriating” 
(apropriação). É algo que acontece muito em reuniões. Gaslighting: (...) é um dos tipos de abuso 
psicológico que leva a mulher a achar que enlouqueceu ou está equivocada sobre um assunto, 
sendo que está originalmente certa. É um jeito de fazer a mulher duvidar do seu senso de percepção, 
raciocínio, memórias e sanidade”. (grifo nosso). (MOVIMENTO MULHER 360. MM360 explica os 
termos gaslighting, mansplaining, manterrupting e bropriating. [S. l.], 18 nov. 2016. Disponível 
em: https://movimentomulher360.com.br/mm360-explica-os-termos-gaslighting-mansplaining-
bropriating-e-manterrupting/ . Acesso em: 28 mar. 2021). 

4   FREUND, James C. Anatomy of a merger. Strategies and techniques for negotiating corporate 
acquisitions. New York, Law Journal Seminars-Press, 1975 (reprinted 2004); DE PAMPHILIS, 
Donald M. Mergers, acquisitions and other restructuring activities: an integrated approach to 
process, tools, cases and solutions. 7 ed. San Diego: Academic Press, 2014; GALPIN, Timothy J.; 
HERNDON, M. The complete guide to mergers and acquisitions: process tools to support m&a 
integration at every level. Jossey-Bass, 2014; SMITH, Kenneth; LAJOUX Alexandra Reed. The art 
of m&a strategy: a guide to building your company's future through mergers, acquisitions, and 
divestitures. 3 ed. McGraw-Hill, 2012; BOTREL, Sérgio. Fusões & aquisições. 5 ed. Imprenta: São 
Paulo, Saraiva, 2017. 
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mulher nos espaços de poder, seguida de uma pesquisa quantitativa no mercado da 

advocacia brasileira em fusões e aquisições. Para tanto, foram cruzados os dados 

levantados nos sites de 26 escritórios de advocacia ranqueados no Guia Chambers 

Latin América, com o intuito de checar a hipótese quanto ao baixo nível de presença 

e destaque da mulher nesse mercado. 

Após, apresenta-se a literatura sobre as principais habilidades em negociação 

observadas até hoje, sem distinção de gênero.  

Ainda, aborda-se estudos acerca das forças e fragilidades de homens e 

mulheres na negociação e as diferenças observadas entre eles, além de enfrentar a 

visão essencialista quanto a gênero e a crítica atual de que essa corrente mais 

contribui para reforçar estereótipos do que para diminuir posições sexistas. 

Adicionalmente, apresenta-se a visão econômico-comportamental do processo 

de tomada de decisão. O destaque se dá para o viés do excesso de confiança – 

característica muito presente no estilo negocial dos homens –, assim como para a 

habilidade da intuição como contraponto ao processo de decisão pautado pela 

racionalidade. 

Após, discorre-se sobre a estruturação e resultados obtidos a partir da pesquisa 

qualitativa com entrevistas semiestruturadas de 11 profissionais de renome do 

mercado de fusões e aquisições. Os principais objetivos das entrevistas 

semiestruturadas são entender o desempenho e possíveis ganhos com a inclusão da 

mulher liderando negociações de fusões e aquisições, além de investigar os desafios 

enfrentados pela mulher para se inserir e permanecer nessa carreira. 

Assim, a partir dos resultados alcançados, busca-se trazer luz ao tema e maior 

conscientização acerca da baixa presença e destaque da mulher nesses espaços de 

poder. Sem isso, a mudança não se faz possível. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A presença da mulher em espaços mais sofisticados no mundo empresarial e 

na advocacia ainda é muito incipiente. Isso se verifica pela inexpressividade da 

presença feminina em altos cargos de gestão e/ou administração, como executivas, 
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diretoras, gerentes, conselheiras ou sócias-administradoras 5 e 6 ou seja, com papel 

relevante na negociação de operações de fusões e aquisições. Acerca das pesquisas 

citadas, vale destacar que a primeira, relativa à Suécia, apontou que apenas 10% dos 

cargos de presidente de empresas são ocupados por mulheres e 35% em conselhos 

de administração. Já a pesquisa da Grand Thornton trouxe, dentre outros números, 

uma visão global medida em 35 países por meio de 4900 entrevistas com executivos 

de empresas de capital aberto e fechado, apontando que somente 15% de mulheres 

ocupam posições de presidentes de empresas e 7% tem a posição de sócia.  

O mesmo cenário se repete em outros espaços de poder, nos quais a maioria 

dos representantes continua sendo masculina, como nos cargos mais altos de 

escritórios de advocacia e do Poder Judiciário – quanto à magistratura no Tribunal de 

Justiça de São Paulo na 1a Instância com 35,7% de mulheres e na 2a Instância com 

apenas 3,7% em 2011,7 da política – com apenas 15% de mulheres ocupando a 

posição de deputada federal,8 e da vida acadêmica tradicional – com apenas 17,10% 

de mulheres do total de docentes na Faculdade de Direito da USP em 2018.9 

Adicionalmente, com a experiência prática na posição de advogada e 

responsável pela gerência jurídica de negócio numa empresa industrial, foi possível 

observar a discrepância da presença feminina. Isso se deu com base em mais de 20 

negócios envolvendo operações de fusões e aquisições ou outras formas de 

reorganização societária, ao longo de nove anos.10 Disso, emergiu uma realidade 

 
5  SUÉCIA. Equal power and influence for women and men: that's what Sweden is aiming for. [S. 

l.], 30 nov. 2021. Disponível em: https://sweden.se/life/equality/gender-equality. Acesso em: 02 dez. 
2021. 

6 GRANT THORNTON. Women in business: construindo um plano de ação. [S. l.], mar. 2019. 
Disponível em : https://www.grantthornton.com.br/globalassets/1.-member-
firms/brazil/6.insights/pdf/gtil-wib-report_grant-thornton_br_2019_final.pdf. Acesso em: 29 nov. 21. 

7  BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo, diferença e diversidade na advocacia e na magistratura 
paulistas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, [s. l.], v. 28, n. 83, p. 125-238, out. 2013. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n83/08.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 127, 
129. 

8  AVELINO, George et alli. Democracia e representação nas eleições de 2018: campanhas 
eleitorais, financiamento e diversidade de gênero. [São Paulo, 2019]. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27646/SUM%C3%81RIO%20EXECU
TIVO.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 3. 

9   NEDER CEREZETTI, Sheila Christina et alli. Interações de gênero nas salas de aula da 
Faculdade de Direito da USP: um currículo oculto? São Paulo: Cátedra UNESCO de Direito à 
Educação da Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://direito.usp.br/pca/arquivos/591479a9df46_367420por.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 115. 

10  Do total de operações apresentado, foram sete operações de fusões e aquisições concluídas, outras 
seis transações relevantes (duas joint ventures, um investimento em startup e três operações de 
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patente: a massiva presença de uma liderança masculina nos diferentes escritórios 

de advocacia envolvidos, nas consultorias contratadas como advisors (grandes 

bancos ou boutiques do ramo financeiro) e na alta administração nas companhias 

vendedoras ou compradoras. 

Outra questão decorrente da prática da pesquisadora é a maneira com que as 

mulheres parecem ser vistas pelos demais quando agem de forma mais assertiva e 

confiante em posições de liderança. Foi possível notar certa censura quanto a esse 

estilo negocial, em contraposição ao padrão “mais feminino” delas esperado, nas raras 

vezes em que as negociações de fusões e aquisições foram lideradas por mulheres, 

tendo por base as mais de 20 operações citadas. 

Nesse aspecto, há estudos que mostram que a mulher que atua de forma 

confiante e forte é vista negativamente em relação a homens que agem da mesma 

maneira. Elas são vistas como muito agressivas e antipáticas, além de receberem 

avaliações negativas e serem menos populares entre os funcionários quando atuam 

de forma mais direta e assertiva.11 

Na mesma linha de diferenciação dos gêneros, há estudos que sugerem que 

mulheres podem ser melhores que homens em algumas habilidades de negociação. 

Essas habilidades podem ser tanto a intuição e empatia, quanto a leitura de sinais 

não-verbais ou paraverbais (compõem a intuição)12 e capacidade de escuta (compõe 

a empatia):13 

 
As mulheres são geralmente consideradas melhores do que os homens na 
leitura de sinais não verbais, e os estudos confirmam essa conclusão. 
Primeiro, as mulheres geralmente são mais capazes de decodificar a 
linguagem corporal, o tom e as expressões faciais. As mulheres são mais 
capazes de ler sorrisos e mais capazes de ler o contato visual. As mulheres 
também são mais capazes de ler a emoção através dessas pistas não 
verbais. Curiosamente, os homens são melhores em ler sinais ameaçadores, 

 
compra e venda e/ou permuta de ativos florestais e imóveis rurais), além de tantos outros projetos 
nacionais e internacionais negociados, com due diligences e propostas realizadas, que não 
chegaram a se efetivar.  

11  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. Negotiating While Female. SMU Law Review, [s. l.], v. 70, n. 3, p. 
695-719, 2017. Disponível em: https://scholar.smu.edu/smulr/vol70/iss3/6/. Acesso em: 02 dez. 
2021. p. 705. 

12  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021.p. 929.  

13  Ibid., p. 935-936. 
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mas muitas vezes perdem outras emoções que são transmitidas por meio 
desses sinais não verbais.14 (grifo e tradução nossos)  

 
Assim como a intuição social, aqui também as mulheres têm um nível de 
habilidade mais alto. As mulheres são medidas como melhores ouvintes e 
são menos propensas a interromper. E, como os estudos relacionados em 
intuição social, as mulheres são mais capazes de ler a emoção da linguagem 
corporal usada em uma conversa.15 (grifo e tradução nossos)  
 

 

 Por outro lado, cumpre registrar o contraponto feito pela mesma autora no 

sentido de que nenhum dos estudos até hoje mostrou que o gênero é determinante 

para as habilidades de um indivíduo. Certos estereótipos podem ou não se aplicar a 

pessoas específicas, e, ainda que comportamentos em negociação possam se 

enquadrar numa faixa variável entre masculino e feminino, eles não necessariamente 

têm a ver com gênero.16  

Por fim, quanto a possíveis soluções para a baixa presença de mulheres nos 

espaços de poder em geral, verifica-se tentativas – em especial, nos países 

desenvolvidos – de criar mecanismos que possam diminuir tal discrepância. Exemplo 

são as cotas implantadas na Noruega em 2003 para conselhos de administração, que, 

segundo Kenneth R. Ahern e Amy K. Dittmar, resultaram numa diminuição do valor da 

firma das empresas estudadas.17 

Já Joakim Magnus Gunnar Lundstroem demonstrou impactos positivos em 

relação ao aumento de mulheres no conselho de administração das empresas 

estudadas, porém, respondendo a efeitos decorrentes da mulher ser menos 

 
14  Women are generally thought to be better than men at reading nonverbal signals, and the studies 

back up this conclusion. First, women are typically better able to decode body language, tone, and 
facial expressions. Women are better able to read smiles and better able to read eye contact. Women 
are also better able to read emotion through these nonverbal cues. Interestingly, men are better at 
reading threatening cues but will often miss other emotions that are conveyed through these 
nonverbal cues Ibid., p. .929. 

15  Much like social intuition, here too, women have a higher skill level. Women are measured as better 
listeners and are less likely to interrupt. And, like the related studies in social intuiton, women are 
better able to read the emotion of body language used in a conversation. Ibid., p. 935.  

16  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 953. 

17  AHERN, Kenneth R.; DITTMAR, Amy K. The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation 
of Mandated Female Board Representation. The Quarterly Journal of Economics, [s. l.]: Oxford 
University, v. 127, n. 1, p. 137-197, fev. 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1093/qje/qjr049. 
Acesso em: 02 dez. 2021. p. 188. 
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autoconfiante do que os homens. A cada 10% de mulheres nos conselhos, 

comparando com aqueles com menos de um membro feminino (zero), houve um 

aumento de 13% nas aquisições realizadas.18 

Nesse sentido, a força motriz deste trabalho decorre da experiência acima 

exposta e do interesse em entender se a hipótese de baixa presença e destaque da 

mulher na liderança de fusões e aquisições acima descrita se confirma e, se sim, por 

quais razões, além de explorar habilidades tradicionais de negociação num contexto 

de fusões e aquisições e com enfoque em gênero, tendo por propósito contribuir para 

uma maior inclusão e destaque da mulher na liderança de fusões e aquisições.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

  

 A escolha do tema se justifica pelo fato de que ainda são escassas as 

pesquisas de diversidade de gênero na liderança de fusões e aquisições, sendo de 

fundamental importância que mais estudos sejam produzidos nessa seara, inclusive 

de forma a contribuir para soluções que diminuam a disparidade de gênero nesse 

contexto. 19 e 20    

 Adiante apresenta-se uma série de estudos que permeiam o problema de 

pesquisa e servem de base para a sua exploração, porém, que não trabalham, de 

forma conjunta, os principais temas que compõem as questões centrais de pesquisa 

– fusões e aquisições, gênero e negociação – o que também serve de justificativa 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Quanto à escolha do cenário de fusões e aquisições em si para estudar o 

comportamento de mulheres e homens quanto a habilidades de negociação, essa se 

deve à alta complexidade desse tipo de operação, com destaque para o processo de 

 
18  LUNDSTROEM, Joakim Magnus Gunnar. The impact of director gender on European firms' 

M&A activity. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) – Fundação 
Getúlio Vargas, São Paulo, 28 set. 2016. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17315. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 39. 

19 AFSHARIPOUR, Afra. Women and M&A (August 3, 2021). 12 UC Irvine Law Review (2022 
Forthcoming). Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3898551. Acesso em: 04 abr. 2022. p 359-
422. 

20 RISBERG, Annette; GOTTLIEB, Sofie Skovbo. Workplace diversity and gender in merger and 
acquisition research. Emerald Publishing Limited, 2019. Disponível em: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-361X20190000018004/full/html. 
Acesso em 04. abr. 2022. p. 51-63. 
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negociação e tomada de decisão na negociação de fusões e aquisições, o que 

propicia um ambiente rico a ser explorado em negociação. Segundo Carolina Kern, 

as transações de fusões e aquisições21 são complexas por uma série de razões:22 

 

a) a diversidade de motivos pelos quais são realizadas (necessidade de 

crescimento, sinergias, aumento de market share e outros); 

 

b) os inúmeros personagens envolvidos no processo (que vão desde 

compradores e vendedores até empregados, financiadores, governo e 

clientes); 

 

c) as diferentes áreas profissionais abrangidas (contabilidade, direito, economia, 

administração, política de negócios); 

 

d) as múltiplas fases que as compõem (identificação da oportunidade, avaliação 

do negócio, negociação de preços e condições, negociação de contratos, 

fechamento e integração).23 

 

Com base nas fases acima descritas, pode-se afirmar que alcançar a etapa de 

fechamento de uma operação de fusão e aquisição e conseguir conclui-la não é uma 

tarefa fácil, simples ou rápida. Isso porque depende, geralmente, de uma dinâmica 

árdua de negociação, em que os atores precisam interagir de forma constante e, por 

vezes, durante longos dias, noites e madrugadas, até que sejam atingidos os objetivos 

das partes envolvidas, após discussões conceituais multidisciplinares de interesses 

diversos. Nessa linha, é comum que nesses ambientes haja extremo estresse, 

 
21 Conforme dados da PricewaterhouseCoopers, houve, em 2020, 1038 operações no Brasil. 

PRICEWATERHOUSECOOPERS. Fusões e aquisições no Brasil: dezembro de 2020. [S. l., 
2020]. Disponível em: https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/assessoria-tributaria-
societaria/fusoes-aquisicoes/2020/fusoes-e-aquisicoes-no-brasil-dezembro-20.html. Acesso em 03. 
mar. 2021. 

22  KERN, Carolina da Rocha Frigerio. Um estudo sobre as armadilhas do processo decisório em 
fusões e aquisições. 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14958?show=full. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 
13. 

23  Ibid., p. 33. 



 

 

 

24 

esgotamento físico e mental, onde uma série de comportamentos, emoções, reações, 

vieses, habilidades e capacidades se exteriorizam. Trata-se, portanto, de um ambiente 

propício para explorar o problema de pesquisa com enfoque em gênero. 

Quanto ao comportamento dos negociadores independentemente do mercado 

alvo, há estudos relacionados às principais habilidades de negociação,24 à economia 

comportamental e à análise econômica do direito,25 assim como trabalhos que 

aprofundaram a existência de vieses psicológicos na tomada de decisões.26 Esses 

mostram como o ser humano possui limitações para tomar decisões, as diferenças 

entre o processo de pensar intuitivo e o deliberado e de que forma a lei pode 

influenciar nisso, assim como as armadilhas que afetam esse processo. 

Além disso, conta-se hoje com pesquisas tratando das diferenças de gênero 

nas negociações27, ou mesmo estudos quanto aos estereótipos que podem influenciar 

mulheres e homens nas negociações em detrimento da mulher28 e sobre quais são as 

forças e fragilidades da mulher na negociação. Isso demonstra o quão vasta é a 

literatura sobre negociação e a complexidade do tema escolhido.  

Quanto ao tema negociação e correlação com gênero, vale destacar o artigo 

de Andrea Kupfer Schneider, no qual são listadas cinco dentre as principais 

habilidades de negociação (intuição social, empatia, ética, flexibilidade e 

assertividade), assim como as diferenças de gênero em cada uma delas:  

 
24  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. Negotiating While Female. SMU Law Review, [s. l.], v. 70, n. 3, p. 

695-719, 2017. Disponível em: https://scholar.smu.edu/smulr/vol70/iss3/6/. Acesso em: 02 dez. 
2021. p. 709. 

25  KAHNEMAN, Daniel. Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and 
Choice. [Estocolmo]: Nobel Prize, 08 dez. 2002. Disponível em: 
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. 
p.449. 

 JOLLS, Christine. Bounded Rationality, Behavioral Economics, and the Law. In: PARISI, Francesco 
(Org.). Oxford Handbook of Law and Economics: Methodology and Concepts. Oxford: Oxford 
University, 2015. v. 1. p. 1471-1548. p. 1471. 

 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioral Approach to Law and 
Economics. Stanford Law Review, [Stanford], v. 50, n. 5, p. 1471-1550, maio 1998. 

26  SUNSTEIN, Cass R. Behavioral Analysis of Law. The University of Chicago Law Review, 
[Chicago], v. 64, n. 4, p. 1175-1195, 1997. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/1600213. 
Acesso em: 05 set. 2017. 

27  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 924.  

28  WANG, Lu-in. Negotiating the Situation: The Reasonable Person in Context. Lewis & Clark Law 
Review, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 1285-1312, 2010. Disponível em: 
https://scholarship.law.pitt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1161&context=fac_articles. Acesso em: 
02 dez. 2021. p. 1285. 
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Este artigo examinará cinco habilidades de negociação - intuição social, 
empatia, ética, flexibilidade e assertividade - cada uma das quais 
demonstrou tornar os negociadores mais eficazes e agregam de maneira 
importante à caixa de ferramentas de cada negociador. Cada seção 
descreverá como a habilidade é geralmente definida na literatura de 
negociação, quais diferenças de gênero ou pesquisas foram feitas em cada 
categoria e, em seguida, onde pesquisas futuras podem ser necessárias. 
Particularmente, este artigo observará quanto mais pesquisas são 
necessárias em todas essas outras habilidades para ajudar os negociadores 
a aprender os comportamentos específicos que podem aumentar a eficácia. 
29 (grifo e tradução nossos) 

 

No mesmo sentido, muito tem sido estudado acerca de como a mulher lida com 

a negociação de seu salário30, o que tem contribuído sobremaneira para o 

entendimento do status quo quando se compara rendimentos de homens e mulheres.  

Adentrando na temática específica de negociação em fusões e aquisições e 

seus atores principais, vale transcrever Donald C. Langevoort acerca do nível 

hierárquico das pessoas que participam da negociação em fusões e aquisições. O 

autor destaca a presença do ego como motivador na tomada de decisão, ao invés da 

esperada racionalidade como guia: 

 
Embora eu fosse um advogado júnior, tive a sorte de me encontrar em vários 
projetos onde pude observar (silenciosamente e sem qualquer expectativa de 
influenciar) executivos sêniores de empresas muito importantes e altos 
funcionários do governo trabalhando. Também prestei muita atenção aos 
advogados sêniores que os aconselhavam. E minha impressão — que 
mais tarde se transformou em um interesse particular de pesquisa1 — foi que 
o ego muitas vezes parecia a força mais convincente no julgamento e 
na tomada de decisões do que a racionalidade fria e dura, e que os 
subordinados sêniores eram muitas vezes facilitadores da escolha 
egoísta. Os advogados e executivos que eu mais admirava eram aqueles 
inteligentes o suficiente para induzir escolhas diferentes, presumivelmente 
melhores, por meio de lisonjas e outras técnicas de influência que deixavam 

 
29  This article will examine five negotiation skills - social intuition, empathy, ethicality, flexibility, and 

assertiveness - each of which has been shown to make negotiators more effective and add 
importantly to each negotiator's toolbox. Each section will outline how the skill is generally defined in 
negotiation literature, what gender differences or research has been done under each category, and 
then where future research might be needed. Particularly, this article will note how much more 
research is needed in all of these other skills to help negotiators learn the specific behaviors that can 
increase effectiveness. SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning 
Research on Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 
2019. Disponível em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-
questioning-research-gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 924. 

30  BOWLES, Hannah Riley; MCGINN, Kathleen L. Gender in Job Negotiations: A Two-Level Game. 
Negotiation Journal, [s. l.], v. 24, n. 4, p. 393-410, out. 2008. Disponível em: 
https://dash.harvard.edu/handle/1/37986314. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 393. 
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a autoestima inflada da pessoa do topo relativamente intacta.31 (grifo e 
tradução nossos) 

 

Outro exemplo quanto à hierarquia, porém, com enfoque em gênero e no 

mercado de escritórios de advocacia, é o apresentado por Maria da Glória Bonelli e 

Camila de Pieri Benedito32 quanto à estrutura hierárquica organizacional verificada na 

banca JBM Law. Esse apresenta um sócio homem no topo, com dois diretores, (um 

homem e uma mulher) logo abaixo e, nos cargos de gerência, controllers e 

advogados, uma grande massa de mulheres. Ainda, há presença majoritariamente 

feminina na atuação do contencioso de massa – cuja necessidade de organização, 

muito observada na atuação das mulheres conforme experiência pessoal, é 

fundamental. 

Na mesma linha, ressalta-se os resultados do trabalho “You can’t change what 

you can’t see”, em relação às questões de gênero e raça nas profissões do Direito. 

Esse afirma que mulheres precisam trabalhar muito mais para ter o mesmo destaque 

que os homens, além de terem que desempenhar tarefas mais administrativas e 

precisarem agir de um jeito mais “feminino”, por medo de retaliações.33 O estudo é 

mais bem explorado na seção 3.1.1. 

Por fim, mais próximo da temática desse trabalho, conjugando gênero e fusões 

e aquisições, Afra Afsharipour chama a atenção para pesquisas recentes que 

sugerem que uma maior diversidade neste tipo de operação pode melhorar seus 

resultados, além de estudos quanto à tomada de decisão em grupo, que sugerem que 

 
31  Even though I was a junior lawyer, I was fortunate enough to find myself in a number of projects 

where I was able to observe (quietly and without any hope of influencing) senior executives of very 
important companies and very high government officials at work. I also paid close attention to 
the senior lawyers who advised them. And my impression— which later turned into a particular 
research interest1— was that ego often seemed the more compelling force in judgment and 
decision-making than cold, hard rationality, and that senior subordinates were often enablers 
of egotistical choice. The lawyers and executives I most admired were those clever enough to 
prompt different, presumably better choices via flattery and other influence techniques that left the 
top person’s inflated self-esteem relatively intact. LANGEVOORT, Donald C. The Behavioral 
Economics of Mergers and Acquisitions: Georgetown Business, Economics & Regulatory Law 
Research Paper N. 10-17. [S. l.], out. 2010. Disponível em: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/438/. Acesso em: 02 dez. 2021. 

32  BENEDITO, Camila de Pieri; BONELLI, Maria da Glória. Processos globalizantes na advocacia 
paulista: estratificação genderizada nas sociedades de advogados e nos negócios do Direito. In: 
BONELLI, Maria da Glória; SIQUEIRA, Wellington Luiz (Orgs.) Profissões Republicanas: 
experiências brasileiras no profissionalismo. São Carlos: EdUFSCar, 2016. p. 83-106. p. 90. 

33  AMERICAN BAR ASSOCIATION. You can’t change what you can’t see: Interrupting Racial & 
Gender Bias in the Legal Profession. Chicago: American Bar Association and Minority Corporate 
Counsel Association, 2018. p. 7-10. 
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uma maior diversidade pode melhorar significativamente as transações de fusões e 

aquisições.34 

Sendo assim, o presente trabalho se justifica pela importância de explorar o 

problema de pesquisa apresentado, congregando as temáticas de negociação, fusões 

e aquisições e gênero de forma conjunta, como se propõe aqui, de forma a ampliar 

estudos que respondam às questões dessa pesquisa. 

 

  

 
34  AFSHARIPOUR, Afra., op. cit., p. 362. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

De início, cumpre esclarecer, conforme Mario Engler, que na pesquisa de 

âmbito profissional é fundamental que o pesquisador demonstre sua relação 

precedente com o objeto da pesquisa, de forma a mitigar o risco de enviesamento.35 

Ainda, Engler afirma que não há ninguém melhor do que o profissional que possui 

vivência prática para promover a pesquisa profissional, qualificando seu 

conhecimento por meio de sistematização, resgate do embasamento teórico, 

avaliação crítica e recomendações de conduta.36 

Nessa linha, o interesse na presente pesquisa partiu da experiência prática da 

pesquisadora ao observar que a presença e destaque da mulher na negociação de 

fusões e aquisições não é equilibrada em comparação com o homem. A veracidade 

dessa hipótese deve ser validada, conforme Engler.37 

Quanto à metodologia, é adotada, majoritariamente, a da pesquisa qualitativa, 

além de uma investigação quantitativa. Assim, este capítulo apresenta, 

primeiramente, uma definição do que é cada um dos tipos de pesquisa, suas 

dificuldades e limitações e, após, como eles são aplicados neste trabalho. 

 

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA E A PESQUISA QUANTITATIVA 

 
35  “Para preservar a credibilidade da pesquisa e mitigar o risco de enviesamento, o trabalho de 

conclusão deve explicitar a relação precedente do pesquisador com o objeto da pesquisa.” (PINTO 
JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Revista Direito GV, São Paulo, 
v. 14, n. 1 p. 27-48, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2317-6172201802. Acesso 
em: 06 jun. 2021. p. 38). 

36  “A pesquisa profissional pretende essencialmente qualificar o conhecimento prático já detido pelo 
aluno, por meio de sua sistematização, resgate do embasamento teórico, avaliação crítica e 
recomendações de conduta. Quem está em melhor posição para desempenhar esse papel é 
justamente o profissional que possua vivência prática ou experiência concreta sobre o assunto 
pesquisado.” (PINTO JUNIOR, loc. cit). 

37  “A pesquisa jurídica profissional dotada de rigor acadêmico ou científico tampouco pode se limitar a 
sistematizar intuições. É necessário argumentar juridicamente e demonstrar faticamente as 
afirmações ou proposições apresentadas. Isso não quer dizer que um posicionamento jurídico ou 
uma prática profissional somente sejam aceitos como corretos ou verdadeiros, se estiverem 
ancorados em alguma opinião doutrinária autoritativa ou estudo empírico metodologicamente 
robusto. A experiência própria do pesquisador também pode servir como fonte de pesquisa, ainda 
que seja altamente recomendável validá-la complementá-la com outros métodos ou técnicas de 
investigação.” (Ibid., p. 37).  
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Primeiramente, oportuno destacar que a pesquisa qualitativa se diferencia da 

quantitativa por ter como objeto principal a análise mais profunda de processos ou 

relações sociais, conforme Rebecca Lemos: 

 
[a] pesquisa qualitativa […] não objetiva alcançar dados quantificáveis, ao 
contrário, objetiva promover uma maior quantidade de informações que 
permita ver o seu objeto de estudo em sua complexidade, em suas múltiplas 
características e relações.38 (grifo nosso) 

 

Tratando das diferenças gerais sobre a pesquisa qualitativa e quantitativa, 

Rovigati Danilo Alyrio esclarece o caráter interpretativo daquela e estatístico/objetivo 

dessa: 
 

Na pesquisa quantitativa, a realidade é posta em números. Os dados 
coletados são analisados estatisticamente, mais objetivamente. A abordagem 
é mais empírico-analítica na pesquisa qualitativa, a realidade é verbalizada. 
Os dados recebem tratamento interpretativo, com interferência maior da 
subjetividade do pesquisador. A abordagem é mais reflexiva.39 

 

Quanto às etapas a serem seguidas para a realização da pesquisa, Triviños 

afirma que, na qualitativa, “de forma muito geral, segue-se a mesma rota ao realizar 

uma investigação. Isto é, existe uma escolha de um assunto ou problema, uma coleta 

e análise das informações”. Não há uma rigidez na sequência das etapas como ocorre 

na pesquisa quantitativa, uma vez que a maior parte do trabalho acaba por ser 

desenvolvida ao longo do estudo. A necessidade da teoria surge a partir das questões 

que vão se apresentando, sendo de qualquer modo indispensável o domínio daquelas 

aplicáveis ao tema que se pesquisa.40 

Já em relação à definição da amostra, o autor explica haver uma diferença 

fundamental entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Enquanto a última busca 

estabelecer amostras objetivando conclusões com validade geral, por meio de um 

processo complexo no qual a estatística é tida como um meio principal, a primeira 

pode usar recursos aleatórios para fixar a amostra, não sendo a quantificação uma 

 
38  IGREJA, Rebecca Lemos. O Direito como objeto de estudo empírico: o uso de métodos qualitativos 

no âmbito da pesquisa empírica em direito. In: MACHADO, Maíra (Org.). Pesquisar Empiricamente 
o Direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 2017. p. 11-38. p. 14. 

39  ALYRIO, Rovigati Danilo. Método e técnicas de pesquisa em administração. Rio de Janeiro: 
Cecierj, 2009. p. 59. 

40  TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 130-131. 
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preocupação. Assim, pode-se considerar na escolha a facilidade para se encontrar 

com as pessoas e o tempo dos indivíduos para as entrevistas.41 

Falando de técnicas e métodos para a realização da pesquisa qualitativa, 

Triviños elenca os instrumentos que entende como decisivos: “a entrevista 

semiestruturada, a entrevista aberta ou livre, o questionário aberto, a observação livre, 

o método clínico e o método de análise de conteúdo”.42 Sobre o tema, Alyrio, citando 

De Bruyne, Herman e Schoutheete, descreve os tipos de coleta de dados mais 

utilizados: pesquisas por entrevista e questionários, as observações diretas e 

participantes.43 

Em relação à técnica da entrevista semiestruturada – adotada no presente 

trabalho para a coleta de dados na pesquisa qualitativa –, Triviños ressalta a sua 

importância em detrimento dos demais tipos de entrevista, pela valorização que a 

presença do investigador e a liberdade e espontaneidade necessárias para a 

expressão do informante têm nesse processo. Porém, alerta que, 

 
[n]ão obstante isso, apesar de reconhecer o valor da entrevista aberta ou 
livre, que não deve ser confundida com a entrevista não-diretiva, queremos 
privilegiar a entrevista semi-estruturada porque esta, ao mesmo tempo 
que valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas 
possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 
necessárias, enriquecendo a investigação. 
Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa.44 (grifo nosso) 

 
41  TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 132. 
42  Ibid., p. 138. 
43  DE BRUYNE, Paul; HERMAN, Jacques; SCHOUTHEETE, Marc de. Dinâmica da pesquisa em 

ciências sociais. São Paulo: Francisco Alves, 1986. p. 205. apud ALYRIO, Rovigati Danilo. Método 
e técnicas de pesquisa em administração. Rio de Janeiro: Cecierj, 2009. p. 205. 

44  TRIVIÑOS, op. cit., p. 146. 
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Por fim, o autor destaca a importância de trabalhar com diferentes grupos de 

pessoas,45 motivo pelo qual houve a opção de buscar o máximo de diversificação 

possível na escolha dos entrevistados deste trabalho. Foram critérios para tal: gênero, 

raça, ambiente de atuação, território, local de trabalho de maior e menor porte e 

profissão. 

Exploradas as diferenças entre a pesquisa quantitativa e a qualitativa, a 

subseção 2.2 aborda a pesquisa qualitativa fenomenológica e a histórico-estrutural, 

estando a presente pesquisa mais alinhada com esta última, que vai além da primeira 

ao apresentar uma crítica social quanto ao tema pesquisado. 

 

2.2 A PESQUISA QUALITATIVA FENOMENOLÓGICA E A PESQUISA 

QUALITATIVA HISTÓRICO-ESTRUTURAL 

 

Conforme Triviños, a importância da pesquisa qualitativa de natureza 

fenomenológica para os países subdesenvolvidos é relativa, pois foge da crítica social 

e de explicações dos fenômenos com base em raízes históricas. Isso porque é do tipo 

idealista, além de priorizar a consciência do sujeito e o entendimento da realidade 

social como uma construção humana.46 Já a pesquisa qualitativa de natureza 

histórico-estrutural tem maior relevância para os países subdesenvolvidos, como é o 

Brasil, na medida em que dá mais enfoque à prática e à transformação que este tipo 

de trabalho pode promover, ao aprofundar o conhecimento sobre a realidade a ser 

desvendada. 47 

O mesmo autor, valendo-se dos conceitos de Bogdan quanto às cinco 

características fundamentais da pesquisa qualitativa de tipo fenomenológico, faz um 

 
45  “Nossas práticas em pesquisa qualitativa nos têm ensinado que, em geral, o processo da entrevista 

semi-estruturada dá melhores resultados se se trabalha com diferentes grupos de pessoas 
(professores, alunos, orientadores educacionais, diretores, sobre as perspectivas da Orientação 
educacional nas escolas), quando se realizam, primeiro, entrevistas individuais com pessoas dos 
diferentes setores envolvidos; logo se avança com grupos representativos de sujeitos de cada setor 
e, finalmente, numa entrevista semi-estruturada coletiva, formada por sujeitos dos diferentes grupos 
(professores, alunos, orientadores educacionais e diretores).” (TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. 
Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: 
Atlas, 1987. p. 146). 

46  Ibid., p. 125. 
47  Ibid., p. 125. 
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complemento a essas para estruturar características comuns às duas modalidades, 

que considera as mais importantes em prática: 

 
1ª. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados 
e o pesquisador como instrumento-chave. 2ª. A pesquisa qualitativa é 
descritiva. 3ª. Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o 
processo e não simplesmente com os resultados e o produto. 4ª. Os 
pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente. 5ª. 
O significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.48 

 

Quanto à quinta característica, esclarece que, na pesquisa de natureza 

fenomenológica, essa é a busca principal. Já na histórico-estrutural dialética, além dos 

significados, busca-se entender  

 
as raízes deles, as causas de sua existência, suas relações, num quadro 
amplo do sujeito ser social e histórico, tratando de explicar e compreender o 
desenvolvimento da vida humana e de seus diferentes significados no devir 
dos diversos meios culturais.49 

 

Além disso, Triviños enfatiza a importância de ter uma visão ampla do contexto 

socioeconômico e cultural, assim como da aplicação do método dialético nesse 

processo, de modo a aprofundar a análise do fenômeno social estudado: 

 
A visão do contexto sócio-econômico nesta classe de questionamento não se 
refere exclusivamente ao mundo cultural circundante do sujeito, mas 
também, como já dissemos, ao meio nacional, pelo menos. Este processo, 
para que seja efetivo, pode exigir condições, inclusive, metodológicas 
heurísticas do pesquisador. Mas o método capaz de aprofundar a análise 
da realidade do fenômeno social, com todas as suas contradições, 
dinamismo e relações, é o método dialético. Este não é fácil de manejar. 
Ele, além de exigir capacidade reflexiva ampla, precisa do apoio de vasta 
informação e de sensibilidade para captar os significados e explicações dos 
fenômenos não só a nível de sua aparência, mas também, muitas vezes, de 
sua essência.50 (grifo nosso) 

 

Assim, este trabalho prioriza a pesquisa de natureza histórico-estrutural. Isso 

porque se apoia, em boa parte, na prática dos entrevistados para responder à questão 

central do trabalho, além de buscar analisar as bases históricas e razões sociais 

 
48  TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 128-130. 
49  Ibid., p. 130. 
50  Ibid., p. 151. 
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relacionadas ao fenômeno da baixa presença e destaque da mulher na liderança de 

fusões e aquisições. 

Especialmente sobre a elaboração das perguntas para a realização das 

entrevistas, o autor destaca a importância que aquelas de natureza explicativa ou 

causais possuem para esse tipo de pesquisa. 

 
Elas têm por objetivo determinar as razões imediatas ou mediatas do 
fenômeno social. Estas últimas podem significar verdadeiro processo de 
conscientização tendente a esclarecer as possibilidades de transformação de 
determinado fenômeno, cuja existência atual se considera negativa para o 
bem-estar da comunidade.51 

 

Sobre o tema, Alyrio traz uma série de dicas práticas para a estruturação das 

perguntas e condução da entrevista: (i) iniciar pelas mais fáceis e terminar com as 

mais difíceis e de caráter pessoal; (ii) dividir o formulário em blocos de assuntos; (iii) 

não usar perguntas tendenciosas; (iv) fazer uma pergunta por item; (iv) dar tempo 

suficiente para as respostas; (v) gravar a entrevista e não distrair o entrevistado com 

anotações; e (vi) testar a entrevista antes da aplicação para corrigir erros, adequar a 

linguagem, prever o tempo, complementar as questões e eliminar duplicidades.52 

Quanto à análise de dados, o mesmo autor destaca que, para ajudar o leitor 

nesse processo, é necessário reunir e processar os dados por meio de (i) verificação 

inicial de seu grau de credibilidade e pertinência (exame) e (ii) decomposição dos 

conhecimentos já reunidos em fatos significativos (análise), (iii) formando conjuntos 

coerentes (integração) e (iv) determinando o significado final dos conhecimentos 

integrados (interpretação).53 

Na sequência, Alyrio elenca diretrizes para classificar os dados: (i) adotar 

apenas um critério; (ii) abarcar todos os conjuntos de sujeitos; (iii) utilizar categorias 

que se excluam mutuamente para evitar a repetição do mesmo sujeito em diferentes 

categorias; e (iv) não fazer uma distribuição minuciosa de classes com excessos de 

categorias. Quanto à tabulação dos dados, recomenda que seja feita uma tabela 

 
51  TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. p. 150. 
52  ALYRIO, Rovigati Danilo. Método e técnicas de pesquisa em administração. Rio de Janeiro: 

Cecierj, 2009. p. 211-216. 
53  Ibid., p. 217-218. 
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contendo as variáveis em colunas e os entrevistados nas linhas,54 diretriz seguida na 

elaboração do Apêndice A deste trabalho. 

 

2.3 ROTEIRO DE PESQUISA 

 

Conforme já abordado, a pesquisa qualitativa deste trabalho é realizada 

majoritariamente por meio de entrevistas semiestruturadas,55 somadas à exploração 

do referencial teórico sobre a principal literatura existente acerca das hipóteses 

centrais. Especificamente quanto à escolha dos entrevistados, segue-se o mesmo 

método aplicado por Carolina Kern em sua dissertação:56 a amostra é composta por 

profissionais com atuação relevante em fusões e aquisições. Ou seja, não há 

aplicação de sorteio ou o propósito de realizar uma pesquisa probabilística.57  

O propósito da pesquisa qualitativa neste trabalho é: 

 

a) explorar o nível de presença e destaque da mulher no contexto da negociação 

de fusões e aquisições, assim como os principais desafios por ela enfrentados; 

 

b) abordar as principais habilidades em negociação com e sem distinção de 

gênero, para compreender quais são as habilidades de negociação mais 

presentes em fusões e aquisições, quais as que mais levam ao sucesso de 

fusões e aquisições, além de como mulheres e homens se comportam quanto 

a tais habilidades em cenários de sucesso (fechamento a operação), de 

fracasso e também sem enfoque em resultado, objetivando entender essas 

relações de gênero nesses contextos e depreender possíveis respostas para 

as hipóteses apresentadas; 

 

 
54  Ibid., p. 218-221. 
55  Essas utilizam questões abertas, permitindo ao entrevistador entender e captar a perspectiva dos 

participantes. (KERN, Carolina da Rocha Frigerio. Um estudo sobre as armadilhas do processo 
decisório em fusões e aquisições. 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14958?show=full. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 
20). 

56  KERN, loc. cit. 
57  Detalhes quanto aos critérios de escolha dos entrevistados são apresentados na seção 4.2. 
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c) investigar as relações entre gênero e excesso de confiança nas operações de 

fusões e aquisições; 

 

d) entender eventuais correlações dos temas citados nos itens anteriores com a 

economia comportamental em operações de fusões e aquisições, através de 

trabalhos que tratem do tema; 

 

e) cruzar a teoria e o resultado da pesquisa empírica para a obtenção das 

conclusões finais e oportunidades de novas pesquisas. 

 

Já a pesquisa quantitativa é realizada para investigar o nível de presença e 

destaque da mulher nas mesas de negociação de fusões e aquisições em posições 

de liderança. Devido ao costumeiro sigilo e ausência de dados públicos deste 

mercado, optou-se por concentrar essa parte da pesquisa no mercado da advocacia 

brasileira, por meio do cruzamento de dados levantados nos sites de 26 escritórios de 

advogados ranqueados pelo Guia Chambers Latin America, conforme detalhado na 

seção 3.1.2. 

 A seguir, são exploradas as limitações e dificuldades enfrentadas 

metodologicamente na pesquisa. 

 

2.3.1 Dificuldades quanto à estruturação da pesquisa 
 

Uma das principais dificuldades do trabalho foi entender quais seriam os meios 

a serem empregados para responder às perguntas-problema. Isso porque não foram 

encontrados trabalhos precedentes com o enfoque específico desta pesquisa que 

conjugassem gênero, habilidades de negociação e o contexto de fusões e aquisições. 

Ao final desta pesquisa foi publicado o já citado trabalho de Afra Afsharipour 58 que 

trata de gênero em fusões e aquisições no mercado estadunidense, mas que não traz 

esse enfoque nas habilidades de negociação. 

Assim, foi preciso responder às seguintes perguntas iniciais para então traçar 

o curso da pesquisa: onde e como investigar a presença e destaque da mulher na 

 
58 AFSHARIPOUR, Afra., op. cit., p. 359-422. 
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liderança da negociação deste tipo de operação? Quais segmentos dentro do 

mercado de fusões e aquisições deveriam ser pesquisados?  

Dessa maneira, quanto ao tópico relativo à presença e destaque da mulher na 

negociação de fusões e aquisições e tendo em vista que o acesso a dados públicos 

nesse mercado é muito limitado, chegou-se à conclusão de que a advocacia seria um 

bom alvo para a pesquisa quantitativa. A decisão se deu diante da disponibilidade de 

dados públicos por meio dos sites dos escritórios e guias de ranqueamento desses e 

de seus advogados, como é o caso do Guia Chambers Latin America escolhido para 

a presente pesquisa, conforme seção 3.1.2. 

Por fim, entendeu-se que o tópico da presença da mulher e sua atuação como 

líder da negociação poderia ser explorado de forma mais ampla em entrevistas com 

importantes protagonistas em fusões e aquisições. Isso porque seria possível 

selecionar diferentes atores desse mercado para participação, como executivos de 

corporações e fundos de investimentos, conselheiros de administração e bancas 

financeiras, além dos escritórios de advocacia. 

 

2.3.2 Desafios quanto à montagem do roteiro de perguntas e realização das 

entrevistas 
 

No que se refere à exploração das habilidades de negociação em fusões e 

aquisições, uma das dificuldades enfrentadas foi a estruturação do formulário de 

entrevista em si. Especificamente, sobre quais perguntas realizar para obter respostas 

as mais objetivas possíveis – pensando que se apoiar na memória dos entrevistados 

é uma limitação do método, em face da multiplicidade de operações vivenciadas por 

aqueles.  

Por exemplo, foi necessário refletir previamente se o caminho seria pedir para 

que o entrevistado se ativesse a apenas um projeto relevante para responder às 

perguntas ou para que falasse da sua trajetória como um todo. Ao fim, foi adotada a 

alternativa mais ampla, pois se entendeu que, quanto maior a quantidade de situações 

consideradas, mais rico seria o resultado para a medição da presença da mulher e 

sua atuação negocial nesse contexto. 

Nas entrevistas em si, os maiores desafios foram (i) garantir a cobertura de 

todos os tópicos em mais ou menos uma hora de encontro, devido à agenda 
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concorrida dos entrevistados, (ii) assegurar o entendimento do conceito das 

habilidades negociais testadas, lendo-os para os entrevistados antes de colher as 

respostas e deixando tais conceitos projetados na tela para consulta pelo 

entrevistados, assim como voltando aos conceitos quando percebia-se um desvio de 

entendimento na resposta e (iii) a tendência de desviar do objeto da resposta 

perguntada e de prolongar demais a reposta. 

Após a fase das entrevistas, a etapa de mapeamento de todas as respostas 

levantadas, estruturação e agrupamento dos dados, de forma a enxergar todas as 

possibilidades de resultados a serem interpretados, também foi uma dificuldade a ser 

transposta. Isso se deu em especial pelo volume de dados levantados, pelas longas 

respostas, pela subjetividade de algumas delas e por eventual confusão dos conceitos 

das habilidades negociais apresentadas. 

 

2.3.3 Limitações do método qualitativo 
 

Como a amostra de entrevistados foi relativamente pequena (11), uma das 

limitações dos resultados das entrevistas semiestruturadas é que eles não podem ser 

generalizados sob o ponto de vista estatístico.  

Outro aspecto é a confidencialidade típica de negócios de fusões e aquisições, 

o que pode influenciar num maior ou menor grau de abertura para responder às 

perguntas realizadas. Nessa linha, assumiu-se com os entrevistados o compromisso 

de confidencialidade das entrevistas de forma geral, em especial quanto às operações 

de fusões e aquisições específicas que foram citadas como exemplos, motivo pelo 

qual não foram transcritos no presente trabalho trechos da entrevista que tratam de 

exemplos concretos, mesmo que de forma descaracterizada.  

Assim, foram trazidos trechos de falas dos entrevistados apenas nos tópicos 

que aprofundaram os desafios enfrentados pelas mulheres no contexto estudado. De 

qualquer maneira, entende-se que há um ganho com o compromisso de 

confidencialidade, ao constatar maior naturalidade e riqueza de detalhes por parte dos 

participantes. 

Cumpre mencionar também que o fato de as entrevistas terem sido realizadas 

por uma entrevistadora mulher atuante na área de fusões e aquisições pode ter 

influído nas respostas obtidas, em especial quando os entrevistados eram homens. 
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Tal pode ter se dado tanto por algum desconforto em desagradar nas respostas, 

quanto por algum enviesamento de estereótipos pré-concebidos de padrões femininos 

e masculinos. 

Todavia, notou-se que tal efeito foi mitigado pelo fato de as entrevistas terem 

sido conduzidas numa ordem que partiu de um cenário geral, sem distinção de gênero, 

para um cenário específico com enfoque em gênero. Isso inclusive levou os 

entrevistados a se portarem com maior conforto e naturalidade, o que pode ser 

confirmado pela confiança depositada no relato de operações confidenciais. 

Além disso, os resultados das entrevistas podem ter sido influenciados por 

eventuais estereótipos que os entrevistados tenham assumido, mesmo que de forma 

inconsciente, quanto a um determinado padrão que homens e mulheres podem seguir 

em negociação.59 De qualquer forma, é uma limitação que não deve se sobrepor ao 

interesse maior de aprofundamento das temáticas de gênero no mundo empresarial. 

Por fim, vale ressaltar que, embora a pesquisa qualitativa não tenha por fim 

resultados quantitativos, optou-se por apresentar os resultados relativos ao tópico das 

habilidades negociais em gráficos e percentuais, de forma a facilitar a visualização 

dos resultados e responder às questões-problema correspondentes de maneira mais 

objetiva.   

 
59  ROSE, Carol M. Bargaining and Gender. Harvard Journal of Law and Public Policy, [s. l.], v. 18, 

p. 547-550, 1995. p. 549-550. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Apresenta-se este capítulo da seguinte forma: 

 

a) parte-se de uma visão geral quanto ao nível de presença da mulher em 

diferentes espaços de exercício de poder, com o intuito de, já no início, 

demonstrar a baixa participação e destaque da mulher nesses espaços na 

sociedade; 

 

b) após, apresenta-se a estruturação e resultados da pesquisa quantitativa 

conduzida pela própria pesquisadora, que confirma a baixa presença e 

destaque da mulher como líder no mercado da advocacia em fusões e 

aquisições e, adicionalmente, expõe-se os números levantados no mesmo 

mercado jurídico nos Estados Unidos, onde também não há expressividade de 

atuação da mulher; 

 

c) na sequência, coloca-se uma lupa no tema negociação, por se tratar de 

elemento chave para se alcançar o sucesso de uma operação de fusões e 

aquisições (fechamento da operação), para então explorar a atuação da mulher 

dentro deste contexto específico. Assim, nos próximos dois itens, discorre-se 

acerca:  

- da teoria de negociação com enfoque em 5 das principais habilidades 

tradicionais na literatura e necessárias a um bom negociador 

independentemente de gênero (intuição social, empatia, flexibilidade, ética 

e assertividade), seguida das diferenças encontradas na atuação de 

homens e mulheres quanto a tais habilidades, incluindo a importante crítica 

feita às correntes essencialistas quanto a gênero; 

- logo na sequência, busca-se apresentar o que a literatura específica sobre 

fusões e aquisições diz sobre o excesso de confiança na negociação, 

incluindo as diferenças notadas quanto a gênero, para então fechar o 

capítulo adentrando na habilidade da intuição em negociação, como 
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contraponto à tomada de decisão com base na racionalidade, conforme a 

teoria da economia comportamental.  

 

Assim, o presente capítulo traz a base teórica que serve de linha mestra para 

a pesquisa qualitativa apresentada no capítulo 4. Isso tanto sobre os números 

relacionados à baixa presença e destaque da mulher em diferentes contextos, 

incluindo o mercado de fusões e aquisições, quanto sobre o tema negociação e 

principais habilidades negociais, além de outros comportamentos observados com 

foco em gênero. 

 

3.1 A MULHER NA NEGOCIAÇÃO NOS ESPAÇOS DE PODER INCLUINDO O 

AMBIENTE DE FUSÕES E AQUISIÇÕES: LEVANTAMENTO DE DADOS E 

PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Este item apresenta um olhar geral acerca da presença da mulher nos espaços 

de poder em diversos contextos. Ainda, mostra os números relativos à presença e 

destaque da mulher no mercado da advocacia brasileira em fusões e aquisições, com 

base em pesquisa quantitativa concluída em 2020, seguido da apresentação dos 

números de presença da mulher no mesmo mercado da advocacia nos Estados 

Unidos.  

  

3.1.1 Um olhar geral acerca da presença da mulher nos espaços de poder em 

diversos contextos 

 

Hoje, é possível afirmar que os principais espaços de poder ao redor do mundo 

são ocupados majoritariamente por homens brancos. Pesquisas realizadas em 

diferentes contextos, como na política, nos ambientes das corporações, nos 

escritórios de advocacia e na academia trazem a mesma conclusão, como 

apresentado a seguir. 

Em 2016, pesquisa promovida pela American Bar Association endereçou as 

dificuldades que as mulheres e pessoas pretas enfrentam no mercado jurídico 
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estadunidense.60 Através dela, demonstrou-se que essas necessitam ir acima e além 

em relação aos seus colegas para conquistar o mesmo destaque – o viés de “Prove 

It Again”. Mulheres pretas precisam performar 35% a mais do que os homens brancos, 

assim como as mulheres brancas e homens pretos, 25% a mais, para atingir o mesmo 

reconhecimento.  

Por outro lado, mulheres pretas são 50% mais confundidas com pessoas do 

setor administrativo, funcionárias do tribunal ou com a zeladoria. Já mulheres brancas, 

44% a mais, e homens pretos, 23% a mais, todos em relação aos homens brancos.61 

Ainda, mostrou-se que é exigido que as mulheres se comportem de maneira 

mais feminina, inclusive quanto a reagir a comportamentos masculinos e a assumir 

mais trabalhos que não agregam na evolução da carreira (“Tightrope”). Mulheres 

brancas reportaram ter que fazer 21% a mais de tarefas administrativas em relação 

aos homens brancos, tendo as mulheres pretas ficado no patamar de 18% a mais em 

relação ao mesmo grupo.62 

Tratando do mercado jurídico local, Maria da Glória Bonelli conduziu a pesquisa 

“Profissionalismo, diferença e diversidade na advocacia e na magistratura paulistas”, 

por meio da qual foi possível observar a posição da mulher na advocacia. Essa 

apontou o fato de que a intensificação na divisão social do trabalho foi acompanhada 

da divisão sexual do trabalho, tendo a presença das mulheres se concentrado nas 

áreas tradicionais e nas atividades mais rotineiras, e dos homens, nas mais 

especializadas e inovadoras.63 

Bonelli, sumarizando a literatura internacional quanto ao “gap de gênero” em 

relação aos ganhos de advogados e advogadas e citando Kay e Gorman, trouxe três 

perspectivas teóricas para explicar tal cenário: a do capital, a estrutural e a 

 
60  AMERICAN BAR ASSOCIATION. You can’t change what you can’t see: Interrupting Racial & 

Gender Bias in the Legal Profession. Chicago: American Bar Association and Minority Corporate 
Counsel Association, 2018. p. 6-7. 

61  AMERICAN BAR ASSOCIATION. You can’t change what you can’t see: Interrupting Racial & 
Gender Bias in the Legal Profession. Chicago: American Bar Association and Minority Corporate 
Counsel Association, 2018. p. 6-7. 

62  AMERICAN BAR ASSOCIATION, loc. cit.. 
63  BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo, diferença e diversidade na advocacia e na magistratura 

paulistas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, [s. l.], v. 28, n. 83, p. 125-238, out. 2013. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n83/08.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 127. 
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discriminatória.64 Essa última destaca os obstáculos institucionais que dificultam uma 

carreira bem-sucedida para as advogadas: 

 
A perspectiva da discriminação afirma que os empregadores na profissão 
jurídica se engajam em várias formas de vieses ou discriminação que 
geralmente só podem ser detectados como efeito residual do gênero sobre a 
remuneração e/ou uma interação entre o gênero e o capital humano 
(mulheres e homens recebem diferentes retornos por seus investimentos, por 
exemplo, em horas trabalhadas, anos de experiência, área de especialização 
ou treinamento jurídico). Este modelo também enfatiza obstáculos 
institucionais (ausência de mentores, redes limitadas de apoio, punição 
pelas horas reduzidas, assédio sexual e discriminação), os quais 
obstam a capacidade das mulheres de serem bem-sucedidas na 
advocacia (Epstein et al., 1995, Rhode, 2001), e estereótipos de gênero, 
incluindo pressupostos sobre o compromisso das mulheres com a carreira, 
que desfavorecem as mulheres no mercado de trabalho jurídico (Menkel-
Meadow, 1989). Vários pesquisadores têm testado essas explicações, com 
resultados mistos.65 (grifos nossos) 

 

Outro aspecto relatado são os estudos acerca da estratificação de gênero na 

advocacia. Esses sugerem a existência de um mecanismo de fechamento 

generificado interno às profissões jurídicas, com três padrões distintos de carreira: a 

estratificação, a segmentação e a sedimentação: 

 
O primeiro ocorre na linha vertical, negando-se às mulheres acesso ao topo 
da ocupação. O segundo processa-se na linha horizontal, formando guetos 
de mulheres confinadas a áreas menos valorizadas (direito de família versus 
direito de negócios); o terceiro dá-se com as profissionais recorrendo ao 
essencialismo como forma de organizar a identidade de gênero em enclaves 
numa tentativa de empoderamento.66 

 

Indo para o campo da política no Brasil, não se encontra melhor cenário: a 

escassez em termos de presença da mulher é alarmante. Segundo pesquisa – 

coordenada por Catarina Barbieri e Luciana Ramos, da Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com Ciro Biderman e George Avelino, do 

 
64  Ibid., p. 128-129. 
65  GORMAN, Elizabeth; KAY, Fiona. Women in the legal profession. Annual Review of Law and Social 

Sciences, [s. l.], v. 4, p. 299-332, 2008. p. 313 apud BONELLI, Maria da Glória. Profissionalismo, 
diferença e diversidade na advocacia e na magistratura paulistas. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, [s. l.], v. 28, n. 83, p. 125-238, out. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n83/08.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 128-129. 

66  BOLTON, Sharon C.; MUZIO, Daniel. Can’t live without: gendered segmentation in the legal 
profession. Sociology, [s. l.], v. 41, n. 1, p. 47-64, 2007. p. 47 apud BONELLI, Maria da Glória. 
Profissionalismo, diferença e diversidade na advocacia e na magistratura paulistas. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, [s. l.], v. 28, n. 83, p. 125-238, out. 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v28n83/08.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 129. 
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Centro de Estudos em Política e Economia do Setor Público da Escola de Economia 

de São Paulo, pertencente à mesma instituição de ensino – o Brasil está nas últimas 

posições no ranking de participação de mulheres no Parlamento da União 

Interparlamentar, visto que, de 193 países, ocupa a posição 133º.67  

O Brasil é o pior colocado entre os países da América do Sul, juntamente com 

o Paraguai, estando bem abaixo da média das Américas – de 30,3%. Olhando para a 

presença na Câmara de Deputados em 2018, das 513 cadeiras, apenas 77 foram 

ocupadas por mulheres – 15% do total.68 

Essa proporção piora muito quando se faz o recorte de pessoas negras. 

Mulheres negras representam apenas 2,5% (13 eleitas) do total, enquanto as 

mulheres brancas são 12,28% (63 eleitas). Os homens negros são 22,02% (113 

eleitos) e os homens brancos, 62,57% (321 eleitos).69 

Tratando da academia jurídica, chegou-se a importantes conclusões por meio 

de pesquisa realizada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que 

foram observadas as interações de gênero nas salas de aula. De forma sucinta, 

verificou-se que esse marcador está oculto nas salas de aula, invisibilizado. As poucas 

diferenças de comportamento identificadas não são percebidas, o que resulta numa 

falta de consciência da discriminação de gênero na sala de aula e a uma dificuldade 

muito maior de se mudar algo que sequer é notado70. Como bem se destaca, quando 

o problema está oculto, é muito mais complexo criar consciência sobre ele e encontrar 

formas de superação: 

 
No campo, foram identificadas situações muito sutis de diferença de 
comportamento e postura entre homens e mulheres. Essas diferenças estão 
ocultas e refletem um cenário de muitas subjetividades, o que torna difícil que 

 
67  AVELINO, George et alli. Democracia e representação nas eleições de 2018: campanhas 

eleitorais, financiamento e diversidade de gênero. [São Paulo, 2019]. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27646/SUM%C3%81RIO%20EXECU
TIVO.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 3. 

68  AVELINO, George et alli. Democracia e representação nas eleições de 2018: campanhas 
eleitorais, financiamento e diversidade de gênero. [São Paulo, 2019]. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27646/SUM%C3%81RIO%20EXECU
TIVO.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 3. 

69  AVELINO, loc. cit. 
70  NEDER CEREZETTI, Sheila Christina et alli. Interações de gênero nas salas de aula da 

Faculdade de Direito da USP: um currículo oculto? São Paulo: Cátedra UNESCO de Direito à 
Educação da Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://direito.usp.br/pca/arquivos/591479a9df46_367420por.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 115. 
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atores e atrizes envolvidos nesse campo percebam o problema da 
discriminação de gênero na sala de aula e o enfrentem.71 

 

Nesse sentido, as relações de poder são sistematicamente reproduzidas e os 

mesmos estereótipos e dinâmicas de gênero socialmente estabelecidos são 

reforçados, perpetuando padrões que não refletem inclusão e respeito às mulheres: 

 
Quando identificamos no ambiente da universidade e, mais especificamente, 
no ensino de direito, os padrões, comportamentos e as nuances das 
interações sociais de gênero que estão escondidos, descortinamos a 
existência de um “currículo oculto”, que compreende padrões de 
comportamentos, normas sociais, expectativas e visões de mundo que 
impactam o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, observamos 
que o ensino está permeado por conteúdos informais que sistematicamente 
reproduzem relações de poder e reforçam estereótipos e dinâmicas de 
gênero socialmente estabelecidas. O ambiente da sala de aula, portanto, 
acaba sendo construído por valores que não refletem inclusão e respeito às 
mulheres – sendo um agravante o fato disso não estar necessariamente 
explícito nas ações, falas e conteúdos programáticos.72 

 

Diante desse cenário surge uma questão, a ser ulteriormente desenvolvida: 

qual a contribuição do método de ensino e das dinâmicas sociais das salas de aula 

de Direito no Brasil para a baixa presença das mulheres em posição de destaque no 

mercado jurídico brasileiro? Em especial, como isso se dá em espaços de poder 

relevantes, como nas negociações de fusões e aquisições? Certamente, entender que 

o problema existe deve ser o primeiro passo para encontrar a resposta a essa e outras 

perguntas sobre a baixa presença das mulheres nos diversos espaços de poder, 

conforme os dados trazidos.  

 

3.1.2 Pesquisa quantitativa: a presença da mulher advogada nas operações de 

fusões e aquisições no Brasil e Estados Unidos  

 

Tendo perpassado de forma geral por dados que demonstram a baixa presença 

da mulher em diferentes espaços de poder, agora importa à presente pesquisa 

abordar a presença da mulher em posições relevantes no mercado de fusões e 

 
71  NEDER CEREZETTI, loc. cit. 
72  NEDER CEREZETTI, Sheila Christina et alli. Interações de gênero nas salas de aula da 

Faculdade de Direito da USP: um currículo oculto? São Paulo: Cátedra UNESCO de Direito à 
Educação da Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://direito.usp.br/pca/arquivos/591479a9df46_367420por.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 115. 
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aquisições. Para tanto, opta-se por pesquisar o cenário nos escritórios de advocacia 

brasileiros, pelos seguintes motivos: (i) no Brasil, são os escritórios de advocacia que 

protagonizam parcela relevante das negociações das principais operações de fusões 

e aquisições; (ii) nesse mercado, há um maior acesso a dados pela internet, por meio 

dos sites dos escritórios de advocacia e dos rankings de premiação de advogados 

publicados pelos anuários de maior expressão no Brasil.  

Para averiguar o percentual de mulheres na área de fusões e aquisições dos 

escritórios, assim como a proporção de homens e mulheres ranqueados pela atuação 

neste mercado, adotou-se o seguinte método de pesquisa: 

 

a) partiu-se da base de 26 escritórios de advocacia ranqueados no Guia 

Chambers no ano de 2019, na área de fusões e aquisições e societário, assim 

como dos advogados ranqueados em cada um desses escritórios no mesmo 

Guia, nos cinco níveis de excelência – denominados pelo Guia de bands; 

 

b) pesquisou-se em janeiro de 2020 a composição do time de advogados de 

fusões e aquisições desses 26 escritórios, disponível nos seus websites, para 

entender a proporção de homens e mulheres na área; 

 

c) na sequência, identificou-se a proporção de sócios que haviam sido 

ranqueados pelo referido guia em janeiro de 2020, em comparação com a 

proporção de homens e mulheres dos times de fusões e aquisições levantados 

no item ‘a’. 

 

Quanto à metodologia adotada pelo Guia Chambers Latin America, sobre quais 

escritórios e advogados participam do processo de ranqueamento, vale esclarecer 

que os próprios escritórios preenchem e encaminham um formulário ao Chambers. 

Nesse, são indicadas as áreas de atuação, principais sócios, advogados, clientes e 

realizações, entre outras informações. Assim, é o próprio escritório que define quem 

são os advogados que serão indicados, o que já direciona quais profissionais serão 

pesquisados e passíveis de serem ranqueados. 

Após o preenchimento do formulário, o Guia procede a uma ampla pesquisa 

própria, por meio de entrevistas conduzidas por seu time de colaboradores. Após, é 
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feito o ranqueamento de acordo com critérios estabelecidos pelo Guia, como 

velocidade e responsabilidade no atendimento a clientes, padrão de conduta 

profissional, atenção a detalhes e outros.73  

No Quadro 1, apresenta-se a lista de todos os escritórios pesquisados que 

constaram do Guia Chambers em janeiro de 2020. Nela, há também o número total 

de advogados sócios de cada um, um recorte do número de sócias mulheres dentro 

desse – quando foi possível filtrar com esse critério –, a indicação do nome das 

advogadas premiadas por tal Guia e o filtro adotado na busca (as linhas em laranja 

foram desconsideradas para fins dos números apresentados quando os sites não 

permitiram filtrar apenas o número de advogadas mulheres): 

 

Quadro 1 – Lista dos 26 escritórios pesquisados 
  Escritórios Total 

Adv. 
Total 

Mulheres 
% 

Mulheres 
Advogadas 
premiadas 

Filtro utilizado na 
busca nos sites 

1 Azevedo Sette 
Advogados 

16 3 19% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

2 BMA – Barbosa, 
Müssnich, Aragão 

28 13 46% Monique 
Mavignier 
(sócia)  

Sócios da área 
societária e de M&A. 

3 Campos Mello 
Advogados 

6 1 17% N/A Sócios de fusões e 
aquisições. 

4 Cascione Pulino 
Boulos 
Advogados 

59 22 37% Milana 
Antoniolli 
Martins 
(sócia) 

Sócios ou área. Foram 
listados todos os 
profissionais do 
escritório. 

5 Cescon, Barrieu, 
Flesch & Barreto 
Advogados 

17 9 53% Maria 
Cristina 
Cescon 
(sócia) 

Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

6 Chediak 
Advogados 

21 6 29% N/A Todos os sócios do 
escritório. 

7 Demarest 
Advogados 

18 5 28% Luciana 
Cossermelli 
Tornovsky 
(sócia) 

Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

8 Fialho Salles 
Advogados 

3 2 67% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

9 Huck, Otranto, 
Camargo 
Advogados 

17 7 41% N/A Todos os advogados da 
área de fusões e 
aquisições. 

10 KLA Advogados 24 17 71% Karin Alvo 
(sócia) 

Todos os advogados da 
área societária e de 
fusões e aquisições. 

 
73  CHAMBERS AND PARTNERS. Methodology. [S. l., 2021]. Disponível em: 

https://chambers.com/about-us/methodology. Acesso em: 10 nov. 2021. 
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  Escritórios Total 
Adv. 

Total 
Mulheres 

% 
Mulheres 

Advogadas 
premiadas 

Filtro utilizado na 
busca nos sites 

11 Lefosse 
Advogados 

55 31 56% N/A Todos os advogados da 
área societária e de 
fusões e aquisições. 

12 Lobo de Rizzo 
Advogados 

13 5 38% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

13 Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice 

19 6 32% Adriana 
Pallis 
(sócia) 

Sócios de M&A e private 
equity. 

14 Madrona 
Advogados 

6 3 50% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

15 Mattos Filho, 
Veiga Filho, 
Marrey Jr. e 
Quiroga 
Advogados 

21 5 24% N/A Sócios da área 
societária e de M&A. 

16 Mundie 
Advogados 

N/A N/A N/A N/A O site não possui 
informações dos 
advogados. 

17 Pinheiro 
Guimarães 

45 13 29% N/A Todos os advogados da 
área de fusões e 
aquisições em São 
Paulo e no Rio de 
Janeiro. 

18 Pinheiro Neto 
Advogados 

29 4 14% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 
O site tem filtro 
específico para sócias e 
para sócios, facilitando 
a visualização da 
ocupação do cargo por 
gênero.  

19 Stocche Forbes 
Advogados 

10 2 20% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

20 Tauil & Chequer 
Advogados in 
association with 
Mayer Brown 

15 2 13% N/A Sócios da área 
societária e de fusões e 
aquisições. 

21 TozziniFreire 
Advogados 

23 7 30% N/A Sócios da área de 
fusões e aquisições. 

22 Trench Rossi 
Watanabe (in 
cooperation with 
Baker McKenzie 
International) 

7 4 57% Anna 
Tavares de 
Mello (sócia) 

Sócios da área de 
fusões e aquisições. 
Tem no próprio site um 
gráfico demonstrando 
que 56% do escritório é 
composto por mulheres.  

23 Ulhôa Canto, 
Rezende e Guerra 
Advogados 

12 2 17% N/A Sócios da área 
societária e de M&A. 

24 Veirano 
Advogados 

34 4 12% N/A Sócios da área 
societária e fusões e 
aquisições. 

25 Vella Pugliese 
Buosi e Guidoni 
Advogados 

6 4 67% N/A Sócios da área 
societária e fusões e 
aquisições. 

26 Vieira Rezende 8 2 25% N/A Sócios da área 
societária e de M&A. 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

No que se refere à presença de mulheres dentre os sócios de fusões e 

aquisições/societário dos escritórios pesquisados, após desprezar sete escritórios 

cujo site não possibilitou o filtro apenas dos sócios dos escritórios, destacados no 

Quadro 1 em amarelo (números 4, 6, 9, 10, 11, 16 e 17), chegou-se a um percentual 

de 31% de mulheres nos referidos times. No Quadro 2 está a lista dos escritórios e 

percentuais encontrados: 
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Quadro 2 – Lista dos 19 escritórios pesquisados com filtro para sócios da área de 

fusões e aquisições e/ou societário 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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No Quadro 3, apresenta-se o ranqueamento dos 26 escritórios de advocacia 

conforme as cinco bands do Guia da Chambers Latin America em 2020. Vale 

esclarecer que os resultados são trazidos mantendo a divisão de bands adotada pelo 

referido guia, sem adentrar na análise de eventuais motivos quanto a maior ou menor 

presença de mulheres cada uma: 

 

Quadro 3 – Lista de escritórios ranqueados conforme band de 1 a 5 em ordem 

decrescente, pelo Guia Chambers Latin America, conforme nível de excelência 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Nos Quadros 4, 5, 6, 7 e 8 são apresentadas as listas de advogados 

ranqueados por escritório em cada uma das cinco bands, destacando em vermelho 

os nomes das advogadas mulheres ranqueadas, com o intuito de demonstrar 

visualmente a proporção entre homens e mulheres. 

 

Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5

!

BMA – Barbosa, Müssnich, 
Aragão Demarest Advogados Lobo de Rizzo Advogados Cascione Pulino Boulos 

Advogados Azevedo Sette Advogados

"

Cescon, Barrieu, Flesch & 
Barreto Advogados Lefosse Advogados

Tauil & Chequer 
Advogados in association 

with Mayer Brown
KLA Advogados Campos Mello Advogados

#

Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga 

Advogados

Machado, Meyer, Sendacz 
e Opice

Trench Rossi Watanabe (in 
cooperation with Baker 
McKenzie International)

Madrona Advogados Chediak Advogados

$
Pinheiro Neto Advogados Pinheiro Guimarães Ulhôa Canto, Rezende e 

Guerra Advogados Mundie Advogados Fialho Salles Advogados

%

Stocche Forbes 
Advogados Vieira Rezende Vella Pugliese Buosi e 

Guidoni Advogados
Huck, Otranto, Camargo 

Advogados

&
TozziniFreire Advogados

'
Veirano Advogados
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Quadro 4 – Lista de escritórios e advogados ranqueados na band 1 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Quadro 5 – Lista de escritórios e advogados ranqueados na band 2 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

!
BMA – Barbosa, 

Müssnich, Aragão
Cescon, Barrieu, Flesch 

& Barreto Advogados

Mattos Filho, Veiga Filho, 
Marrey Jr. e Quiroga 

Advogados

Pinheiro Neto 
Advogados

Paulo Cezar Aragão Joaquim José Aceturi de 
Oliveira

Rodrigo Figueiredo 
Nascimento Fernando Alves Meira

Plínio Barbosa Maria Cristina Cescon João Ricardo de Azevedo 
Ribeiro Alexandre Bertoldi

Amir Bocayuva Marcos Rafael Flesch Marcelo Sampaio Góes 
Ricupero Pythagoras Carvalho

Luiz Antonio Campos Pedro Whitaker de Souza 
Dias

Antônio José Mattos 
Morello

Monique Mavignier Moacir Zilbovicius Carlos Alberto Moreira 
Lima Jr

Francisco Müssnich Henry Sztutman

Miguel Tornovsky

Marcelo Viveiros de Moura

"#
$%
&'
#%
(

! Demarest Advogados Lefosse Advogados Machado, Meyer, 
Sendacz e Opice Pinheiro Guimarães Stocche Forbes 

Advogados
TozziniFreire 
Advogados Veirano Advogados

Paulo Coelho da Rocha Carlos Barbosa Mello Arthur Bardawil Penteado Marcelo Lamy Rego Fabiano Marques Milani José Luis Freire Sergio Bronstein

José Diaz Sérgio Machado Guilherme Bueno Malouf Francisco José Pinheiro 
Guimarães Flavio Meyer Mauro Guizeline Ricardo Camargo Veirano

Thiago Sandim Mauricio Negri Paschoal Mauro Cesar Leschziner Plinio Pinheiro Guimarães Andre Mestriner Stocche Martin Miralles Pose Alberto de Orleans e 
Bragança

Luciana Cossermelli 
Tornovsky Christian Roschmann José Roberto Opice Darcy Teixeira Junior Robson Goulart Barreto

Adriana Pallis Lior Pinsky

"
#
$%
&
'
#
%
(
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Quadro 6 – Lista de escritórios e advogados ranqueados na band 3 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Quadro 7 – Lista de escritórios e advogados ranqueados na band 4 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Quadro 8 – Lista de escritórios e advogados ranqueados na band 5 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Dentre todas as bands trazidas, nota-se que apenas na 5ª (Quadro 8) não há 

nenhuma advogada ranqueada. Os motivos, contudo, não ficam claros a partir dos 

dados trazidos pelo próprio guia – e não são aprofundados para os fins da presente 

pesquisa.  

Assim, chegou-se a um total de 71 advogados ranqueados na categoria 

Societário/Fusões e Aquisições. Dentre esses, há apenas sete mulheres, ou seja, 

apenas 10% do total, conforme Tabela 1.  

!
Lobo de Rizzo 

Advogados

Tauil & Chequer 
Advogados in 

association with Mayer 
Brown

Trench Rossi Watanabe 
(in cooperation with 

Baker McKenzie 
International)

Ulhôa Canto, Rezende e 
Guerra Advogados

Vieira Rezende

Valdo Cestari de Rizzo Apoena Joels Anna Tavares de Mello
Aloysio Meirelles de 

Miranda Filho Cláudio Guerreiro

José Orlando Lobo Carlos Motta

Rodrigo Millar de Castro 
Guerra

"#
$%
&'
#%
(

!
Cascione Pulino Boulos 

Advogados KLA Advogados Madrona Advogados Mundie Advogados Vella Pugliese Buosi e 
Guidoni Advogados

Milana Antoniolli Martins Karin Alvo José Luis Camargo Jr Rodolpho Protasio Frederico Buosi

Eduardo Alfred Taleb 
Boulos Ricardo Madrona Rodrigo Vella

Danilo Mininel

"#
$%
&'
#%
(

! Azevedo Sette 
Advogados

Campos Mello 
Advogados Chediak Advogados Fialho Salles Advogados Huck, Otranto, Camargo 

Advogados

"#
$%
&'
#%
(

Fabiano Gallo Julian Fonseca Peña 
Chediak Luciano Fialho Luis Gustavo Haddad
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Tabela 1 – Total de advogados ranqueados no Guia Chambers Latin America versus 

a quantidade de mulheres 

BAND TOTAL ADVOGADOS TOTAL MULHERES % 

1 22 2 9% 

2 28 2 7% 

3 8 1 13% 

4 9 2 22% 

5 4 0 0% 

Total 71 7 10% 

Fonte: Elaboração própria 

 
No Gráfico 1, é possível ter uma melhor visualização da discrepância dos 

números: 

 

Gráfico 1 – Total de advogados ranqueados no Guia Chambers Latin America 

versus a quantidade de mulheres 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pelos percentuais apresentados é possível constatar que o número de sócias 

advogadas que são reconhecidas pela Chambers Latin America na área de fusões e 

aquisições/societária é substancialmente inferior ao de sócios advogados (10%) se 

comparado com a proporção de sócias e sócios de fusões e aquisições apurada nos 
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19 escritórios de advocacia pesquisados (31%). Diante desse cenário, algumas 

hipóteses podem ser levantadas – e, inclusive, podem ser objeto de novas pesquisas 

para aprofundamento do tema: 

 

a) embora haja um percentual considerável da presença feminina nos times de 

fusões e aquisições dos escritórios de advocacia, as sócias da área não estão 

tendo o mesmo destaque, a ponto de serem indicadas para fazer parte da lista 

do Chambers América Latina, do que os sócios advogados; 

 

b) a menor incidência de advogadas sócias reconhecidas pelo Chambers pode 

estar relacionada com um menor espaço para que sejam as principais líderes 

na negociação de operações de fusões e aquisições, o que poderia resultar 

numa indicação para o Chambers América Latina; 

 

c) a falta de espaço para a liderança de tais operações pode estar relacionada 

com a presença dos vieses psicológicos de que as mulheres são menos 

assertivas e confiantes nas negociações do que os homens, conforme 

abordado neste trabalho; 

 

d) a falta de espaço para a liderança também pode estar relacionada com a 

exigência de uma performance maior delas do que dos homens para que seja 

obtido o mesmo destaque, ou ainda, com o fato de que as mulheres que tentam 

se impor numa mesa de negociação podem passar uma imagem mais hostil 

em relação à figura masculina, mais normalizada para este tipo de ambiente. 

 

Essas são apenas algumas possibilidades levantadas em vista do resultado. 

Tal se deu após traçar uma correlação com a literatura trazida em relação às barreiras 

enfrentadas pelas mulheres em ambientes de negociação e no mercado jurídico. 

Além do cenário brasileiro, é possível notar que a presença da mulher no 

mercado de fusões e aquisições nos Estados Unidos também não é animadora. 

Notícias publicadas em 2021 no jornal law.com apontaram que em 2014, apenas 15% 

das mulheres nos escritórios faziam parte do corpo de sócios de fusões e aquisições. 
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Esse cenário praticamente não se alterou em 2016 e 2018, com o percentual de 16%, 

segundo dados da American Bar Association: 

 
Isso está abaixo da metade dos estudantes de faculdade de direito que são 
mulheres e dos 40% que são mulheres como associadas de primeiro ou 
segundo ano que trabalham em fusões e aquisições. Quando as mulheres 
atingem esse degrau mais alto, onde são responsáveis pelos 
relacionamentos e são as que montam as equipes de negócios, 
simplesmente não restam muitas. 74 (tradução nossa) 
 

 

Outro ponto de destaque das notícias é a constatação da baixíssima presença 

de mulheres liderando as operações de fusões e aquisições nos Estados Unidos. Do 

total das 13 operações gigantes de fusões e aquisições examinadas, constatou-se 

apenas 48 advogadas sócias dentre o total de 198 sócios. Além disso, apenas duas 

sócias advogadas como líderes de dois times de projeto, dentre o total de 28 times 

envolvidos: 
 

O American Lawyer examinou 13 meganegócios de 2020, incluindo os cinco 
maiores negócios nos EUA. Todos os negócios estavam acima de US$ 10 
bilhões em valor. Em seguida, foram analisadas as equipes dos escritórios 
de advocacia, se representavam o comprador, o alvo, os conselhos ou as 
entidades financiadoras. 
A análise descobriu que havia um total de 198 participantes no nível de sócios 
(associados e advogados não foram examinados para esta peça), incluindo 
48 mulheres. Isso resultou em uma taxa de 24,2%, que é maior do que os 
cerca de 20% dos sócios das grandes bancas de advocacia que são 
mulheres. 
Mas após uma análise mais detalhada, apenas duas equipes de negociação 
tinham uma mulher como líder do acordo. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, 
liderado por Allison Tilley (primeira cadeira) e Christina Pearson (segunda 
cadeira), trabalharam com a Inphi Corporation em sua venda de US$ 10 
bilhões para o Marvell Technology Group. A Marvell foi representada por 
Hogan Lovells, com Rick Climan, chefe global da prática de M&A de 
tecnologia da empresa, liderando a equipe. 
A outra equipe de negócios liderada por mulheres estava na Morrison & 
Foerster, que tinha a parceira de transações de tecnologia Tessa Schwartz e 
a parceira de privacidade Christine Lyon listadas como as duas primeiras 
advogadas em sua equipe de negócios que representavam a Salesforce em 
questões de propriedade intelectual, regulatórias e de privacidade em sua 
compra do Slack por US$ 28 bilhões. A principal representação da Salesforce 

 
74  This is down from the roughly half of law school students that are women and the 40% that are 

women as first- or second-year associates working in M&A. By the time women reach that highest 
rung, where they own relationships and are the ones putting together the deal teams, there just aren’t 
many left. SMITH, Patrick. 'The Problem Is It Isn't Improving Fast Enough': High-Profile Women M&A 
Attorneys Weigh In on Fixing Inequity in Big M&A. law.com, [s. l.], 19 jan. 2021. Disponível em: 
https://www.law.com/americanlawyer/2021/01/19/the-problem-is-it-isnt-improving-fast-enough-
high-profile-women-ma-attorneys-weigh-in-on-fixing-inequity-in-big-ma/. Acesso em: 21 mar. 2021. 
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foi da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, onde Andrew Nussbaum liderou o 
negócio. 
Seis das 28 equipes de negócios dentro dos 13 negócios examinados - 
algumas das quais tinham três ou mais empresas trabalhando em nome de 
várias partes nas transações - tinham mulheres presidindo em segunda 
posição, as quais foram listadas como sócias em segunda posição do 
negócio. Isso chega a 21%.75 (tradução nossa) 

 

Além disso, recentemente foi publicado o já citado trabalho de Afra Afsharipour 

acerca da relação entre o mercado de fusões e aquisições e gênero nos Estados 

Unidos, em que é apontado o índice médio de apenas 10,5% de mulheres em 

posições de liderança do lado do comprador entre 2014 e 2020.76 

Assim, quando o tema é a presença da mulher em operações de fusões e 

aquisições, o problema existe mesmo em um mercado mais desenvolvido como o dos 

Estados Unidos.  

Ainda, muito tem se falado das práticas de manterrupting, bropriating,77 

mansplaining e gaslighting, sendo que as três primeiras traduzem as práticas mais 

conhecidas dentro do “machismo discursivo e sua relação com o governo da palavra 

 
75  The American Lawyer examined 13 mega-deals from 2020, including the five largest deals in the 

U.S. All of the deals were north of $10 billion in value. The teams from the law firms, whether they 
were representing the buyer, the target, boards or financing entities, were then analyzed.  
The analysis found there were 198 total partner-level participants (associates and counsel were not 
examined for this piece), including 48 women. This came out to a rate of 24.2%, which is higher than 
the roughly 20% of equity partners in Big Law who are women.  
But upon closer examination, only two deal teams had a woman as the deal lead. Pillsbury Winthrop 
Shaw Pittman, led by Allison Tilley (first chair) and Christina Pearson (second chair), worked with 
Inphi Corporation in its $10 billion sale to Marvell Technology Group. Marvell was represented 
by Hogan Lovells, with Rick Climan, global head of the firm’s technology M&A practice, leading 
the team. 
The other female-led deal team was at Morrison & Foerster, which had technology transactions 
partner Tessa Schwartz and privacy partner Christine Lyon listed as the first two attorneys on their 
deal team that represented Salesforce in IP, regulatory and privacy matters in its buy of Slack for 
$28 billion. Salesforce’s primary representation was from Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, where 
Andrew Nussbaum led the deal. 
Six of the 28 deals teams within the 13 deals examined — some of which had three or more firms 
working on behalf of various parties within the transactions — had women in a second chair role, in 
which they were listed as the second partner on the deal. That comes out to 21%. SMITH, Patrick. 
When It Comes to Leading Big M&A Deals, Women Are an Illusion. law.com, [s. l.], 13 jan. 2021. 
Disponível em https://www.law.com/americanlawyer/2021/01/13/when-it-comes-to-leading-big-ma-
deals-women-are-an-illusion/. Acesso em: 28 mar. 2021). 

76  AFSHARIPOUR, Afra. op. cit., p 381. 
77 Para os fins deste trabalho, foi adotado o termo bropriating, mas vale pontuar que também é 

encontrado na literatura o termo bropropriating (BARROS, Antonio Teixeira de; BUSANELLO, 
Elisabete. Machismo discursivo: modos de interdição da voz das mulheres no parlamento brasileiro. 
Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 27, n. 2, e53771, 18 jun. 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n253771. Acesso em: 03 abr. 2021. p. 04).  
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das mulheres”, segundo Antonio de Barros e Elisabete Busanello.78 Esses autores 

também descrevem de que forma a literatura vem tratando o tema: 

 
Como vimos na primeira parte do texto, o machismo discursivo é enquadrado 
no âmbito dos chamados micromachismos (GAMBETTA, 2001; GOMEZ, 
2015; MANSO; SILVA, 2016). Essa forma de machismo aparece na literatura 
associado diretamente à misoginia, a partir de três modos expressão dos 
homens que interferem diretamente no poder de fala das mulheres: 
manterrupting, bropropriating e mansplaining (BILMES, 1997; FLIKKEMA, 
2017; FRANGOU, 2017; BRIDGES, 2017; WEATHERALL; EDMONDS, 
2017).79 

 

Traçando um paralelo dessas práticas com os números da falta de presença 

de mulheres nos altos cargos dos escritórios de advocacia no Brasil na área de fusões 

e aquisições, ou mesmo na liderança dessas operações nos Estados Unidos, levanta-

se a hipótese de que essas práticas que afetam diretamente a expressão e discurso 

da mulher também podem contribuir para os baixos números trazidos.  

Sobre o tema, Arin N. Reeves conduziu pesquisa acerca das práticas de 

manterrupting, mansplaining e bropriating, observando 15 live meetings (reuniões ao 

vivo), 11 conference calls (conferências telefônicas) e três panel discussions (painéis 

de discussão). Das 859 interrupções ocorridas, 582 foram realizadas por homens 

(67,8%) e 277 (32,2%) por mulheres.80  

Concluiu-se que os homens são, de longe, os que mais tendem a interromper 

mulheres em relação a homens, e que mulheres e homens tendem a interromper mais 

mulheres do que homens. Isso porque, das 582 interrupções feitas por homens, 418 

(71,8%) foram direcionadas a mulheres, e 164 (28,2%), para homens. Além disso, das 

277 interrupções realizadas por mulheres, 179 (64,6%) foram direcionadas a mulheres 

e apenas 98 (35,4%) a homens.81 Com base nisso, a autora conclui sua pesquisa com 

uma reflexão provocativa: 

 

 
78  BARROS; BUSANELLO, loc. cit. 
79  BARROS, Antonio Teixeira de; BUSANELLO, Elisabete. Machismo discursivo: modos de interdição 

da voz das mulheres no parlamento brasileiro. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, v. 
27, n. 2, e53771, 18 jun. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n253771. 
Acesso em: 03 abr. 2021. p. 13. 

80  REEVES, Arin N. Mansplaining, manterrupting & bropropriating: gender bias and the pervasive 
interruption of woman. Nextions, [s. l.], 2015. 

81  Ibid. 
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Não podemos falar sobre retenção, avanço e liderança das mulheres nos 
locais de trabalho sem explorar o que acontece quando as mulheres são 
constantemente interrompidas nesses locais. Se as mulheres não podem ser 
ouvidas, elas podem realmente avançar na liderança? Também temos que 
explorar completamente o impacto de ser interrompido nas mulheres. Muitas 
das mulheres em estudo compartilharam como era difícil para elas 
continuarem se sentindo engajadas em seus locais de trabalho quando 
continuavam se sentindo interrompidas com tanta frequência por homens que 
eram seniores, colegas e até mesmo juniores para elas. Simplesmente 
reconhecer a interrupção e o impacto disso iniciará uma conversa muito 
necessária em nossos locais de trabalho.82 (tradução nossa) 

 

Assim, ainda que se reconheça que é do comportamento humano que 

pessoas interrompam pessoas, fica claro que o tema merece atenção quando existe 

uma interrupção massiva realizada por homens quando mulheres estão se 

pronunciando. Por isso, essa e as outras três práticas relatadas também se tornaram 

objeto de investigação desta pesquisa. 

 

3.2 HABILIDADES EM NEGOCIAÇÃO E DIFERENÇAS DE GÊNERO 

 

 Neste tópico, apresenta-se primeiramente uma visão geral de habilidades e 

técnicas de negociação tradicionais no mercado sem enfoque em gênero. Depois, 

aborda-se estudos quanto às diferenças de gênero encontradas na literatura a esse 

respeito e, então, segue-se para a crítica que é feita à visão essencialista de gênero 

em negociação tanto no campo do direito quando no campo da psicologia e da 

neurociência.  

 Após, adentra-se em cinco das principais habilidades de negociação: intuição 

social, empatia, ética, flexibilidade e assertividade e as diferenças de gênero 

apontadas pela literatura. 

 É de fundamental importância deixar claro que a proposta do presente trabalho, 

ao enfrentar as diferenças de gênero no tema não é a de se vincular à visão 

 
82  We cannot talk about women’s retention, advancement and leadership in workplaces without 

exploring what happens when women are consistently interrupted in the workplace. If women cannot 
even be heard, can they truly advance into leadership? We also have to fully explore what the impact 
of being interrupted is on women. Many of the women of being study shared how difficult it was for 
them to continue feeling engaged in their workplaces when they continue feeling interrupted so often 
by men who were seniors, peers and even juniors to them. Simply acknowledging the interrupting 
and the impact of it will start a very necessary conversation in our workplaces. Ibid.  
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essencialista de gênero e incorrer no equívoco de reforçar estereótipos, mas sim de 

explorar o tema da mulher nesse contexto a fim de cumprir os objetivos estabelecidos.  

 

3.2.1 Habilidades em negociação 

 

Esta subseção se destina a explorar o que traz a literatura, de maneira geral, 

sobre habilidades e técnicas de negociação, que contribuem para melhorar a 

qualidade e sucesso dos negócios. De início, vale pontuar que a literatura sobre 

habilidades em negociação é bastante vasta e com abordagens diversas quanto a 

como ser um bom negociador. Fala-se sobre quais técnicas adotar e evitar, quais são 

os modelos de negociação e os porquês de serem mais efetivos ou não e formas 

comportamentais de resolução de conflitos, entre outros aspectos.83 

Entretanto, Andrea Kupfer Schneider chama a atenção para o fato de que a 

maioria das pesquisas empíricas sobre o tema dão ênfase à assertividade como 

característica principal para o êxito de uma negociação. Ainda, essa habilidade 

também é priorizada no ensino de negociação, em detrimento das demais 

ferramentas.84  

Mais recentemente, verifica-se trabalhos acadêmicos com novas perspectivas. 

É exemplo o de Jonathan Cohen acerca do quanto uma open-minded listening – 

mente aberta para ouvir, em tradução nossa – pode contribuir para a solução de 

situações conflituosas, em que normalmente as partes não se dispõem de fato a 

entender o que escutam e aprender a partir disso, mas sim, focar no que vão refutar 

a partir do que ouvem.85 

Na mesma linha, importante checar as dicas trazidas por Zegner e Folkman 

sobre o que bons ouvintes fazem. São exemplos: criar um ambiente seguro e 

 
83  WERTHEIM, Edward. Negotiations and Resolving Conflicts: An Overview. [S. l.]: College of 

Business Administration. Northeastern University, [200-?]. Disponível em: 
https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Negotiation%20Skills.pdf. Acesso em: 02 dez. 
2021. 

84  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 920). 

85  COHEN, Jonathan R. Open-Minded Listening. Charlotte Law Review, [s. l.], v. 5, p. 139-164, 2014. 
Disponível em: https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1479&context=facultypub. 
Acesso em: 02 dez. 2021. p. 139. 
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confiável, em que assuntos complexos podem ser trazidos; livrar-se de distrações 

como celulares; fazer perguntas e até repetir o que a outra pessoa expressou, de 

forma a se certificar sobre o entendimento do ponto, entre outras ações.86 

Quanto à escuta ativa, Jeff Thompson e Hugh M. Mcgowan, do New York City 

Police Department, reforçam a importância de tal habilidade. Ela é usada pelo time de 

negociadores de reféns desse departamento.87 

 No que concerne à assertividade em contraponto à empatia, vale trazer a 

conclusão a que chegaram Robert H. Mnookin, Scott R. Peppet e Andrew S. 

Tulumello. Embora as pessoas pensem que uma habilidade exclui a outra, em 

verdade, negociadores efetivos se desenvolvem em ambas as dimensões.88 

Ainda sobre a empatia, oportuno mencionar o estudo de Ma-kellams e Lerner 

quanto ao fato de que o processo sistemático de pensar89 tem maiores chances de 

gerar empatia do que o processo intuitivo de pensar.90 Tal contraria a suposição de 

haver maior conexão entre empatia e intuição.91 

Outro importante instrumento de negociação consagrado pela universidade de 

Harvard é o Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA). Esse incentiva que 

negociadores entendam quais são suas opções de negócio em relação ao que está 

em pauta, assim como as opções do outro lado da mesa.92 

 
86 FOLKMAN, Joseph; ZENGER, Jack. What great listeners actually do. Harvard Business Review, 

[s. l.]: Harvard Business School, 14 jul. 2016. Disponível em: https://hbr.org/2016/07/what-great-
listeners-actually do. Acesso em: 02 dez. 2021. 

87  MCGOWAN, Hugh M.; THOMPSON, Jeff. “Talk To Me”: What It Takes To Be An NYPD Hostage 
Negotiator. Mediate, [s. l.]: Resourceful Internet Solutions, Inc., ago. 2014. Disponível em: 
https://www.mediate.com/articles/ThompsonJ11.cfm. Acesso em: 22 out. 2021. 

88  MNOOKIN, Robert H.; PEPPET, Scott R.; TULUMELLO, Andrew S. The Tension between Empathy 
and Assertveness. Negotiation Journal, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 217-230, jul. 1996Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/RobertMnookin/publication/278928904_The_tension_between
_empathy_and_assertiveness/links/5aeca514aca2727bc004ea78/The-tension-between-empathy-
and-assertiveness.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 217. 

89  Processo sistemático é um processo mais complexo e individualizado de pensar, que demanda 
esforço e cuidado. (LERNER, Jennifer; MA-KELLAMS, Christine. Trust Your Gut or Think Carefully? 
Examining Whether an Intuitive, Versus a Systematic, Mode of Thought Produces 
GreaterEmpathetic Accuracy. Journal of Personality and Social Psychology, [s. l.]: American 
Psychological Association, v. 111, n. 5, 674-685, 2016. Disponível em: 
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspi0000063.pdf. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 
676). 

90  Processo intuitivo de pensar é mais espontâneo, baseado em impressões. (LERNER; MA-
KELLAMS, loc. cit). 

91  Ibid., p. 674. 
92  HARVARD LAW SCHOOL. Program on Negotiation. BATNA Basics: Boost Your Power at the 

Bargaining Table. Negotiation Management Report #10. [S. l.]: Harvard University, 2012. Disponível 
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Adicionalmente às ferramentas citadas, há estudos recentes que apresentam 

técnicas interessantes para alcançar negociações efetivas. Clark Freshman propõe a 

adoção da meditação mindfulness externa como uma alternativa para entender qual 

dentre as melhores técnicas deve ser adotada na negociação. Esse é um contraponto 

ao ensinamento de Dan Shapiro em “Getting to Yes”, que propõe sempre manter o 

foco da negociação nos core concerns (preocupações chaves de um negócio, em 

tradução nossa).93 

No que se refere ao comportamento ético e ao senso de confiança em 

negociação, Wong e Howard demonstraram que a adoção da técnica door-in-the-face 

(porta na cara, em tradução nossa) leva à diminuição do senso de confiança entre os 

negociadores. Ainda, aumenta as chances de que a parte submetida a tal técnica 

procure outros parceiros para negociar.94 

Quanto ao impacto da reputação do negociador, importante notar os resultados 

trazidos por Schneider, Tinsley e Cambria. Esses demonstram que um negociador 

com reputação integrativa leva a um melhor relacionamento e compartilhamento de 

informações, com resultados mais criativos e satisfatórios, além de ser percebido pelo 

outro lado como mais eficaz para a negociação.95 

Sobre a habilidade da flexibilidade, Druckman e Mitchell explicam que ela tende 

a trazer bons resultados quando adotada para a resolução conjunta de problemas. 

Isso não ocorre quando ela é usada de maneira tática, podendo gerar resultados 

desfavoráveis para pelo menos uma das partes.96 

 
em: https://www.pon.harvard.edu/free-reports/thank-
you/?id=272784&tkn=20480620215917021d139e7&freemium_id=31078. Acesso em: 02 dez. 2021. 
p. 2. 

93  FRESHMAN, Clark. Yes, and: Core Concerns, Internal Mindfulness, and External Mind- fullness for 
Emotional Balance, Lie Detection, and Successful Negotiation. Nevada Law Journal, Las Vegas: 
Univeristy of Nevada, v. 10, p. 365-392, 2010. Disponível em: 
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1169&context=faculty_scholarship. 
Acesso em: 02 dez. 2021. p. 366. 

94  HOWARD, Susan; WONG, Ricky. S.Think twice before using door-in-the-face tactics in repeated 
negotiation: Effects on negotiated outcomes, trust and perceived ethical behaviour. International 
Journal of Conflict Management, [s. l.]: Emerald, v. 29, n. 2, p. 167-188, 14 mar. 2018. Disponível 
em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCMA-05-2017-0043/full/html. Acesso 
em: 02 dez. 2021. p. 1. 

95  CAMBRIA, Jack; SCHNEIDER, Andrea Kupfer; TINSLEY, Catherine H. Reputation in Negotiation. 
The Negotiator's Desk Reference, [s. l.], 13 fev. 2018. Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=3123360. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 263. 

96  DRUCKMAN, Daniel; MITCHELL, Christopher. Flexibility in negotiation and mediation. The Annals 
of American Academy of Political and Social Science, [s. l.], v. 542, n. 1, p. 10-23, 01 nov. 1995. 
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3.2.2 Crítica ao essencialismo e diferenças de gênero em negociação  

 

Esta subseção se destina a (i) apresentar a crítica feita à corrente essencialista, 

que defende que há determinadas características e habilidades que estão mais 

presentes em mulheres ou homens97 e (ii) ampliar a teoria de habilidades negociais 

trazida na seção 3.2.1, sob o enfoque, agora, das diferenças de gênero. Nessa linha, 

apresenta-se um detalhamento de cada uma das cinco habilidades eleitas por 

Schneider como as principais para uma boa negociação, com destaque para estudos 

que enfatizam diferenças de gênero observadas em negociação. 

 

3.2.2.1 Crítica à visão essencialista de gênero em negociação 

 

Como a escolha do trabalho foi trazer a figura da mulher na liderança de 

negociações de fusões e aquisições, necessário se faz enfrentar a crítica que a 

literatura apresenta quanto à visão essencialista, perpassando posições sob o ponto 

de vista do direito, da psicologia e da neurociência a esse respeito.  

As críticas elencadas pela Professora de Direito, Amy Cohen, se baseiam nas 

seguintes razões: 

 
Esse projeto feminista cultural ou relacional para afirmar atributos "femininos" 
desvalorizados, como colaboração e subjetividade incorporada, sem dúvida, 
acrescentou à nossa capacidade de reconhecer e explorar o potencial de 
conexão humana e resolução de disputas em instituições sociais e legais. No 
entanto, em sua forma mais forte, essa glorificação dos valores femininos 
encontrou várias críticas persistentes: (1) essencializa e reforça os 
estereótipos que tradicionalmente desempoderam as mulheres, com 

 
Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716295542001002?icid=int.sj-
abstract.similar-articles.1. Acesso em: 02 dez. 2021.. p. 10. 

97  “Ao longo da história, o debate da diferença entre os sexos desenvolveu-se principalmente entre 
duas perspectivas: a essencialista e a culturalista. O discurso essencialista exalta a "diferença 
sexual" e defende a existência de uma "essência feminina". Psicologizando ou biologizando as 
constatações sociológicas e culturais historicamente produzidas, realizam afirmações universalistas 
que aprisionam a feminilidade em modelos estruturados, ainda que ideologicamente valorizados 
(mulher como mãe e esposa). Supõe um feminismo universal e acaba justificando a discriminação 
das mulheres em função da essência feminina. Na perspectiva culturalista, as diferenças sexuais 
provêm da socialização e da cultura. Sob esta ótica, a superação da ordem e das leis patriarcais 
eliminaria as diferenças sexuais”. (grifo nosso) (ARAÚJO, Maria de Fátima. Diferença e igualdade 
nas relações de gênero: revisitando o debate. Psicologia Clínica, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 41-
52, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-56652005000200004. Acesso em: 15 dez. 
2021. p. 45)  
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pouca consideração por classe, raça ou poder situacional; (2) exalta e 
idealiza qualidades decorrentes da subordinação das mulheres e, 
assim, serve para consolidar ainda mais sua opressão; (3) ignora ou 
mesmo contradiz evidências "empíricas" em contrário; e (4) mantém um 
sistema estrutural de identidade masculina e feminina (heterossexual) 
que, em última análise, perpetua em vez de subverter o status quo. Tais 
críticas levaram as feministas a articularem teorias e práticas mais sutis que, 
no entanto, continuam a abraçar a diferença de gênero como um projeto 
feminista.98 (grifo e tradução nossos) 

 

A autora também corrobora o ponto já trazido de Schneider, de que os estudos 

realizados até hoje acerca de diferenças de gênero em negociação não demonstram 

de forma contundente se de fato há ou não diferenças entre mulheres e homens nesse 

quesito. Isso porque variam muito em termos de resultado, ora confirmando tal linha 

de pensamento, ora desconstruindo: 
 

Os estudos que tentam avaliar se o gênero é descritivamente importante para 
entender as maneiras pelas quais homens e mulheres se comunicam, 
negociam e resolvem diferenças presumem a diferença de gênero como uma 
variável independente – dificilmente poderiam fazer de outra forma. Alguns 
estudos mostram que o gênero produz diferenças estatisticamente 
significativas no comportamento ou resultado de negociação, enquanto 
outros descobrem que homens e mulheres se comportam e alcançam 

 
98  This cultural or relational feminist project to affirm undervalued "feminine" attributes such as 

collaboration and embedded subjectivity, has no doubt added to our ability to recognize and explore 
the potential for human connection and dispute resolution in social and legal institutions. However, 
in its strongest form, such glorification of feminine values has met with several persistent critiques: 
(1) it essentializes and reinforces stereotypes that have traditionally disempowered women, 
with little regard to class, race, or situational power;

 
(2) it extols and idealizes qualities arising 

from women's subordination and thus serves to further entrench their oppression; (3) it 
ignores or even contradicts "empirical" evidence to the contrary;

 
and (4) it maintains a 

structural system of (heterosexual) masculine and feminine identity that ultimately 
perpetuates rather than subverts the status quo. Such critiques have prompted feminists to 
articulate more subtle theories and practices that nonetheless continue to embrace gender difference 
as a feminist project. COHEN, Amy. Gender: An (Un)Useful Category of Prescriptive Negotiation 
Analysis. Texas Journal of Women and the Law, Austin: University of Texas, v. 13, n. 1, p. 169-
196, 2003. Disponível em: 
https://www.proquest.com/openview/3179c26ab0cde027d50799e83b89887d/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=31137. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 171. 
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resultados semelhantes na maioria das medidas. 99 (grifo e tradução 
nossos) 

 

Diferentes fatores influenciam no estudo de gênero em negociação, como a 

percepção social, o papel atribuído ao sujeito e o acesso a recursos e poder. Ainda, 

há distorções decorrentes de paradigmas abstratos de negociação simulados e outros 

tipos de testes experimentais aplicados. 

 
Os pesquisadores reconhecem cada vez mais que a presença ou ausência 
de efeitos de gênero nas negociações pode refletir vários fatores, incluindo 
percepção social, alocação de papéis, acesso a recursos e poder e/ou 
comportamento de gênero, bem como distorções produzidas por paradigmas 
de barganha simulados abstratos e outros métodos de teste empírico.100 
(tradução nossa) 

 

Nesse aspecto, Schneider afirma que os comportamentos em negociação 

podem variar de masculinos a femininos e não necessariamente serem compatíveis 

com o gênero. Ainda, há certos comportamentos masculinos e femininos que 

possuem semelhanças, a depender da ótica de análise empregada, como por 

exemplo, sob o ponto de vista cultural, geográfico, familiar e outros.101 

 
99  Studies that attempt to evaluate whether gender is descriptively important to understand the ways in 

which men and women communicate, negotiate, and resolve differences all presume gender 
difference as an independent variable-they could scarcely do otherwise. Some studies show that 
gender produces statistically significant differences in negotiating behavior or outcome 
whereas others find that men and women behave and achieve similarly on most measures. 
STUHLMACHER, Alice; WALTERS, Amy. Gender diferences in negotiation outcome: a meta-
analysis. Personnel Psychology, v. 52, 1999. p. 653-654 apud COHEN, Amy. Gender: An (Un)Useful 
Category of Prescriptive Negotiation Analysis. Texas Journal of Women and the Law, Austin: 
University of Texas, v. 13, n. 1, p. 169-196, 2003. Disponível em: 
https://www.proquest.com/openview/3179c26ab0cde027d50799e83b89887d/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=31137. Acesso em: 02 dez. 2021, p. 182. 

100  Researchers increasingly acknowledge that the presence or absence of gender effects in 
negotiations can reflect any number of factors, including social perception, role allocation, access to 
resources and power, and/or gendered behavior, as well as distortions produced by abstract 
simulated bargaining paradigms and other methods of empirical testing. STUHLMACHER, Alice; 
WALTERS, Amy. Gender diferences in negotiation outcome: a meta-analysis. Personnel 
Psychology, v. 52, 1999. p. 653-654 apud COHEN, Amy. Gender: An (Un)Useful Category of 
Prescriptive Negotiation Analysis. Texas Journal of Women and the Law, Austin: University of 
Texas, v. 13, n. 1, p. 169-196, 2003. Disponível em: 
https://www.proquest.com/openview/3179c26ab0cde027d50799e83b89887d/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=31137. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 182. 

101  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What’s Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 953. 
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No que se refere à influência do poder no comportamento de um negociador, 

Carol Watson sugere que as diferenças de gênero têm maior relação com as 

diferenças de poder e status entre homens e mulheres do que com gênero em si. 

Entretanto, o impacto desse não deve ser ignorado: 

 
Embora o gênero não tenha afetado o comportamento tático ou os resultados 
em nenhum dos estudos revisados, levou a diferenças na confiança dos 
negociadores em um estudo. Além disso, o gênero interagiu com o poder 
situacional e outros fatores contextuais de maneiras que afetaram o 
comportamento e os resultados.102 (tradução nossa) 

 

O mesmo estudo ainda sugere que as mulheres, uma vez tendo acesso ao 

poder, são tão capazes de atingir seus oponentes assim como os homens. Elas não 

demonstram ser negociadoras mais suaves, em termos de serem mais justas ou 

compassivas, como a literatura feminista defende: 

 
O poder geralmente leva a um maior domínio, competitividade e sucesso para 
ambos os sexos. Por um lado, isso indica que as mulheres não são 
negociadoras mais brandas ou menos eficazes do que os homens, como foi 
sugerido nos anos 1960 e início dos anos 1970. Dado um grau razoável de 
poder situacional, as mulheres tendem a ser tão orientadas para vencer 
seus oponentes quanto os homens, e tão bem-sucedidas em fazê-lo. 
Assim, não há razão para desconfiar da capacidade de negociação das 
mulheres. Eles são capazes de negociar de forma tão competitiva e bem-
sucedida quanto os homens. 
Por outro lado, essa descoberta também implica que as mulheres não são 
melhores negociadoras do que os homens. As mulheres não são 
necessariamente mais justas ou compassivas, apesar do que pesquisas 
anteriores e algumas escritoras feministas atuais querem que acreditemos. 
103 (grifo nosso) 

 
102 Although gender did not affect tactical behavior or outcomes in any of the studies reviewed, it did 

lead to differences in negotiators' confidence in one study. Further, gender interacted with situational 
power and other contextual factors in ways that did affect behavior and outcomes. WATSON, Carol. 
Gender versus Power as a Predictor of Negotiation Behavior and Outcomes. Negotiation Journal, 
[s. l.]: Plenum, v. 10, p. 117-127, abr. 1994. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1571-
9979.1994.tb00012.x. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 122. 

103 Power generally leads to greater dominance, competitiveness, and success for both genders. On 
the one hand, this indicates that women are not softer or less effective negotiators than men are, as 
was suggested in the 1960s and early 1970s. Given a reasonable degree of situational power, 
women are likely to be just as oriented toward beating their opponents as men are, and just as 
successful at doing so. Thus, there is no reason to mistrust women's negotiation abilities. They are 
capable of negotiating as competitively and successfully as men. 
On the other hand, this finding also implies that women are not nicer negotiators than men are. 
Women are not necessarily any more fair-minded or compassionate, despite what earlier research 
and some current feminist writers would have us believe. WATSON, Carol. Gender versus Power as 
a Predictor of Negotiation Behavior and Outcomes. Negotiation Journal, [s. l.]: Plenum, v. 10, p. 
117-127, abr. 1994. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1571-9979.1994.tb00012.x. Acesso em: 
02 dez. 2021. p. 122. 
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Outro contraponto importante às correntes essencialistas é a visão de que, 

antes mesmo de confirmar quais são as características mais presentes em homens 

ou mulheres, é a própria cultura que verdadeiramente dita quais são os 

comportamentos atribuídos à mulher. Essa as enxerga, por exemplo, como mais 

cooperativas em relação aos homens, independentemente de tal hipótese estar ou 

não confirmada, atribuindo a elas um ganho menor com base nessa presunção:  

 
Well, maybe they do. But as I worked through the subject, it seemed that 
women's actual taste for cooperation - if such a taste exists - is much 
less important than something else: people think women are likely to be 
cooperative types. It appeared that the strong assumption of women's 
greater taste for cooperation in thinking about gender differences in bargains 
is unnecessary. Much can be explained about women's lesser assets on 
the much weaker assumption that people simply believe women are 
more likely to be cooperators than men. 
The stronger version (a real-live taste for cooperation) is an easier vehicle by 
which to explain the theory, so I will use this version for a few pages, even 
though it is basically a heuristic device. I will then turn to the subject that 
seems to be really important, the culture that assumes women's 
cooperativeness, and how that set of cultural assumptions affects a 
gendered allocation of assets. 104 (grifos e tradução nossos) 

 

 No que tange à psicologia, vale começar citando a professora e psicanalista 

Virginia Goldner quando afirma que o gênero pode ser pensado como uma categoria 

analítica transcendente, cuja verdade, embora falsa, remanesce central para o 

pensamento. A autora ressalta a relevância da construção das categorias analíticas 

de gênero para então desconstrui-las: “porque a psicanálise tardou em reconhecer o 

paradoxo epistemológico do gênero, tardou em reconhecer como ele permanece 

preso em sua circularidade.105 (tradução nossa) 

Gilligan, a primeira professora de estudos de gênero em Harvard, filósofa e 

psicóloga, levanta um aspecto que é fundamental quando se pensa em gênero e que 

confronta a visão essencialista a respeito: explica que diferenças de gênero são 

 
104  ROSE, Carol M. Bargaining and Gender. Harvard Journal of Law and Public Policy, [s. l.], v. 18, 

p. 547-550, 1995. p. 549-550. 
105  because psychoanalysis has been slow to recognize the epistemological paradox of gender, it has 

been slow to recognize how it remains trapped in its circularity. GOLDNER, Virginia. Toward a critical 
relational theory of gender. Psychoanalytic Dialogues, v.1, n. 3, p. 249-272, jan. 1991. Disponível 
em: https://www.virginiagoldner.com/pubs/Goldner%20-
%20Toward%20a%20critical%20relational%20theory%20of%20gender.pdf. Acesso em: 02 dez. 
2021. p. 256.  
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perpetuadas quando crianças de ambos os gêneros são forçadas a se dissociarem de 

sua humanidade, ao descobrirem, por volta dos quatro ou cinco anos, que precisam 

incorporar determinados estereótipos para serem aceitas dentro do grupo dos 

meninos ou para se tornarem homens, ou dentro do grupo das boas meninas que são 

quistas ou para se tornarem mulheres.106 

Ainda, Gilligan descreve com a palavra patriarcado aquelas atitudes e valores, 

códigos morais e instituições que separam os homens dos homens, assim como os 

homens das mulheres e dividem as mulheres em boas e más. Explica, sob o ponto de 

vista da psicologia, que ela conecta o patriarcado com a fragmentação da psique e 

assim com o trauma e arremata afirmando que: “enquanto qualidades humanas forem 

dividias entre masculinas e femininas, nós continuaremos alienados uns dos outros e 

de nós mesmos. E as aspirações que temos em comum, por amor e liberdade, 

continuarão a nos iludir”.107 (tradução nossa). 

Adicionalmente, fundamental destacar a atual obra da neurocientista Gina 

Rippon que apresenta uma profunda desconstrução do pensamento essencialista sob 

o ponto de vista da neurociência, afirmando de forma categórica que não há estudos 

científicos que tenham demonstrado de forma confiável que comportamentos 

diferentes entre gêneros têm relação com diferenças biológicas, ao passo em que 

desmistifica diversos estudos importantes, porém, equivocados, que propagaram e 

perpetuaram essa lógica essencialista.108 

Além disso, Rippon enfatiza as descobertas mais recentes da neurociência 

quanto à plasticidade de nossos cérebros e o quanto sua massa cinzenta pode crescer 

à medida em que há novas experiências e treinamento frequente. Traz exemplos de 

casos famosos na literatura quanto a cérebros de esportistas, como alpinistas, 

judocas, golfistas, além de músicos e dois casos de repercussão relacionados a 

malabaristas e a taxistas londrinos. Nesses estudos observou-se como o cérebro se 

desenvolve e regride em habilidades à medida em que é treinado ou deixa de ser.109  

 
106 GILLIGAN, Carol. Joining the Resistance. Cambridge: Polity Press, 2011, p. 177. 
107 As long as human qualities are divided into masculine and feminine, we will be alienated from one 

another and from ourselves. The aspirations we hold in common for love and for freedom, will 
continue to elude us. Ibid., p. 177-178. 

108 RIPPON, Gina. Gênero e os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Rocco, 2019. p. 116-127. 
109 RIPPON, Gina. Gênero e os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Rocco, 2019. p. 131-142. 
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Assim, deixa claro que diferenças de comportamento de gênero estão 

relacionadas aos aprendizados e experiências ao logo da vida, que vão moldando 

nossos cérebros e comportamento, inclusive quanto a estereótipos de gênero 

propagados ao longo da história das sociedades, do que por questões relacionadas a 

diferenças biológicas entre os sexos.110 

Assim, o objetivo que se persegue é o de aprofundar de que forma se dão as 

relações de gênero num ambiente ainda predominantemente masculino, visualizando 

caminhos para mais diversidade e inclusão.  

 
3.2.2.2 Descrição acerca das cinco habilidades de negociação reunidas por Andrea 

Kupfer e as diferenças de gênero observadas 

 

Neste tópico são explorados os conceitos das cinco principais habilidades de 

negociação eleitas por Schneider, incluindo a perspectiva de algumas diferenças de 

gênero encontradas na literatura. Essas também são abordadas nas entrevistas 

semiestruturadas realizadas no âmbito da pesquisa empírica. 

De início, vale trazer luz à advertência feita por Schneider de que a maioria dos 

estudos sobre negociação com enfoque em gênero ainda buscam desvendar de que 

maneira a mulher poderia ser melhor quanto à habilidade da assertividade. Essa é, 

muitas vezes, a principal razão usada para explicar as diferenças salariais entre 

homens e mulheres, além de outras desigualdades. Conforme a autora, 

 
[e]ssa história fica aquém principalmente porque nossa pesquisa é aquém. E 
quando nossa pesquisa fica aquém - quando estamos apenas pesquisando 
e enfatizando uma parte das habilidades necessárias para sermos eficazes, 
isso é um desserviço a todos os negociadores.111 (tradução nossa) 

 

Buscando ampliar a visão para além da habilidade da assertividade, Schneider 

realiza um papel fundamental para a literatura de negociação ao eleger, reunir e 

explorar mais quatro habilidades essenciais para um bom negociador além da 

 
110 RIPPON, Gina. Gênero e os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Rocco, 2019. p. 147. 
111  [t]his story falls short primarily because our research falls short. And when our research falls short-

when we are only researching and emphasizing a part of the skills that are needed to be effective 
this does a disservice to all negotiators. SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: 
Questioning Research on Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-
954, 28 maio 2019. Disponível em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-
it-questioning-research-gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 920-921). 
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assertividade. São elas: (i) intuição social, (ii) empatia, (iii) ética e (iv) flexibilidade – 

somando uma perspectiva quanto a diferenças de gênero em negociação.112 

Vale registrar novamente que a autora conclui que não é possível assumir, com 

base nas pesquisas realizadas até hoje, que o gênero é determinante para o rol de 

habilidades de um indivíduo em particular. Porém, enfatiza também a necessidade 

precípua de que a pesquisa se expanda com enfoque em gênero e para além da 

habilidade da assertividade.113 

E esse é um dos objetivos da presente pesquisa. Busca-se aprofundar a 

temática em negociação e gênero num contexto de fusões e aquisições, na tentativa 

de cumprir o papel proposto por Schneider.  

Antes de prosseguir, chama-se atenção para que as próximas subseções 

sejam lidas levando em conta a crítica à visão essencialista descrita na subseção 

3.2.2.1. 

 
3.2.2.2.1 Intuição social 

 
Segundo Schneider, intuição, em negociação, é a combinação de inteligência 

emocional e social em relação a si mesmo, à outra parte e à situação na qual se está 

negociando – o contexto. Ela traz elementos verbais, para verbais e não-verbais da 

negociação, que precisam ser observados para que haja efetividade.114  

A autora afirma, com base em pesquisas, que 93% da comunicação é não-

verbal e, por isso, a capacidade de observar esses sinais durante uma negociação a 

torna mais efetiva. Além disso, ressalta que os elementos-chave de uma comunicação 

não-verbal incluem contato visual, expressões faciais, linguagem corporal, contato 

físico e proximidade das partes, assim como em relação ao som expressado e ao 

humor sentido nas interações. O ponto crucial para os ambientes negociais parece 

 
112  O artigo foi desenvolvido com base em pesquisas realizadas ao longo dos últimos 40 anos e possui 

algumas limitações destacadas pela autora quanto aos resultados alcançados, como o fato de 
alguns estudos serem mais antigos, quanto às especificidades dos grupos de pessoas estudados e 
quanto à generalização dos resultados (Ibid., p. 922-925). 

113  Ibid., p. 953. 
114  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What’s Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 926. 
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ser o fato de que, quanto maior a intuição social, tanto mais é possível estabelecer 

uma conexão entre os envolvidos em uma negociação.115 

Segundo Schneider, as pesquisas realizadas até hoje acerca da intuição social 

demonstraram que a mulher é mais hábil do que os homens quando se trata de fazer 

uma leitura da comunicação não-verbal da outra parte. Isso se dá especialmente na 

(i) decodificação da linguagem corporal, do tom e de expressões faciais; (ii) habilidade 

de sorrir e ler através do contato visual e (iii) capacidade de ler emoções por meio de 

sinais não-verbais.116 

Adicionalmente, ficou demonstrado que as mulheres: (i) tem maior facilidade 

em administrar o humor e o tom das interações; (ii) são mais hábeis para espelhar e 

suavizar interações, mantendo o contato visual e sorrindo; (iii) quanto ao contato 

físico, têm mais facilidade para interagir com breves toques, como cumprimentos, 

batidas nas costas etc. e (iv) são mais hábeis para fazer elogios.117 

 

3.2.2.2.2 Empatia 

 

Para delimitar o conceito de empatia, Schneider o define como o entendimento 

cognitivo das necessidades, motivos e emoções da outra parte. A autora esclarece, 

ainda, a diferença para a intuição social, em vista de o foco da empatia estar mais no 

entendimento cognitivo da outra parte do que em reconhecê-la.118 Já Brown o divide 

em empatia cognitiva e conexão e ressonância emocional, que parece contemplar o 

conceito de intuição social.119  

Outro aspecto fundamental da empatia tem a ver com a capacidade de ter uma 

escuta ativa e de fazer diferentes tipos de perguntas na busca do entendimento 

 
115 SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What’s Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 926-930. 

116  SCHNEIDER, loc. cit. 
117  Ibid., p. 931-932. 
118  Ibid., p. 933. 
119  BROWN, Jennifer Gerarda. Deeply Contacting the Inner World of Another: Practicing Empathy in 

Values-Based Negotiation Role Plays. Washington University Journal of Law & Policy, [s. l.], v. 
39, p. 189-230, 2012. Disponível em: 
https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol39/iss1/7/. Acesso em: 02 dez. 2021. 
p. 189,194-195. 
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cognitivo do que necessita a outra parte. Ela também engloba a capacidade de ler as 

emoções do outro.120 

Schneider esclarece que as pesquisas também têm demonstrado que, em 

relação aos homens, as mulheres são mais hábeis na empatia por serem melhores 

na escuta e por interromperem menos, além de terem uma maior capacidade de 

leitura das emoções pela linguagem corporal numa conversa. Isso resulta numa maior 

habilidade para ter empatia com a outra parte e minimizar as consequências negativas 

de uma emoção, ou mesmo obter benefícios decorrentes de emoções positivas.121 

 

3.2.2.2.3 Ética 

 

Quanto à ética nas negociações, Schneider destaca que a reputação, a 

credibilidade e a confiança são os aspectos mais importantes contidos em seu 

conceito. A autora então aborda de que maneira essas características operam dentro 

de uma negociação.122  

No que se refere à reputação, ressalta que, quanto maior ela é, maior é a 

chance de chegar a bons resultados numa negociação. Inclusive, quando as mesmas 

pessoas negociam pela segunda vez, a probabilidade de elas chegarem a um acordo 

é maior, em vista da construção da reputação.123 

No que tange à credibilidade de um negociador, quanto maior é a confiança de 

que ele cumprirá o que prometeu, tanto melhor a eficiência da negociação.124 Já sobre 

a confiança, estudos têm demonstrado que ela existe em uma negociação quando há 

o desejo de uma parte trabalhar com a outra, trocando as informações necessárias 

para atingir os elementos de um acordo.125 

Feitas essas explicações, Schneider descreve que as pesquisas demonstram 

que as mulheres são melhores no quesito reputação, por serem presumidamente mais 

 
120  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 934-935. 

121  Ibid., p. 936. 
122  Ibid., p. 937. 
123  Ibid., p. 938. 
124  Ibid., p. 938. 
125  Ibid., p. 939. 
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éticas e confiáveis, menos tendentes a realizar concessões nesse campo e por terem 

maiores níveis de caráter e padrões de ética, assim como se envolverem menos em 

negociações antiéticas.126 

Isso também resulta num efeito negativo de a mulher ser mais punida quando 

viola a ética, assim como de ser mais vítima de enganações em uma negociação. Por 

isso, é importante adotar estratégias de conferência das informações recebidas e de 

fornecer informações somente quando também as receber.127 

Sobre a credibilidade, ficou demonstrado que fazer escolhas éticas tem relação 

com controle próprio e que o ego ferido pode levar a uma maior violação da ética. 

Nesse sentido, homens tendem mais a sentir o ego ferido e, como consequência, 

violar normas éticas.128 

 

3.2.2.2.4 Flexibilidade 

 

Quanto à flexibilidade, a mesma autora destaca dois aspectos importantes. O 

primeiro está relacionado à capacidade de mudar de estilo, com o objetivo de 

encontrar o caminho mais efetivo para realizar as coisas. Já o segundo guarda relação 

com encontrar diferentes maneiras de alcançar as suas necessidades. Nesse mister, 

as pesquisas têm medido três pontos cruciais na avaliação da flexibilidade: (i) a 

agilidade na tomada de decisão; (ii) a capacidade de reunir informação e (iii) como os 

negociadores tomam decisões em termos de consulta a outras pessoas.129 

 Quanto ao primeiro tópico, ficou demonstrado que os homens tomam decisões 

de forma mais ágil. Porém, no que se refere aos dois outros itens, as evidências dizem 

que as mulheres têm uma maior capacidade para reunir informações para tomada de 

decisão, assim como são mais hábeis na consulta de terceiros antes de decidir, 

embora seu network tenda a ser menor, conforme estudos comentados na seção 

3.2.2.2.5.130 

 
126  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 939. 

127  Ibid., p. 940. 
128  Ibid., p. 941. 
129  Ibid., p. 942-943. 
130  Ibid., p. 943-944. 
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3.2.2.2.5 Assertividade 

 

Com relação a essa habilidade, Schneider ressalta que é o tema mais estudado 

até hoje, em especial, quando se trata de diferença de gênero. Ela envolve a ação de 

saber pedir, a habilidade de persuadir e a capacidade de obter o que se quer. Além 

disso, considera-se que assertividade é composta por dois elementos: ter 

conhecimento e saber se apresentar. Ambos têm relação com a forma de persuadir e 

o quanto se está preparado e se é competente para discutir o tema em questão.131 

Sobre a preparação, o primeiro passo é entender seus próprios interesses e 

prioridades. Já o segundo é analisar as alternativas possíveis para se chegar a um 

acordo e definir seu BATNA, enquanto o terceiro é estabelecer qual é o ponto limite 

para sair da negociação. Além disso, um negociador precisa definir quais são os seus 

objetivos de maneira específica, otimista e justificável, adotando um critério que seja 

comparável.132 

Quanto à persuasão, que é a habilidade de saber pedir o que se quer, o 

negociador pode se valer de diversas técnicas. Pode, por exemplo, investir na forma 

de contar a história, por meio de dados ou mostrando uma visão de que a proposta é 

justa e atende aos interesses do outro, ou, ainda, que a proposta tem prazo de 

validade, entre outras possibilidades.133 

Com relação às diferenças encontradas entre homens e mulheres nesse 

particular, diversos estudos mediram alguns aspectos da assertividade, como a 

decisão de negociar em tudo, o momento de apresentar uma oferta e o nível de 

confiança demonstrado pelos negociadores. Ficou demonstrado que mulheres têm 

menor probabilidade de negociar em seu próprio favor, embora tais pesquisas tenham 

sido feitas em laboratórios e em situações de única interação.134 

 
131  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 945-946. 

132  Ibid., p. 947. 
133  Ibid., p. 947. 
134  SMALL, Deborah A. Who goes to the bargaining table? The influence of gender and framing on the 

initiation of negotiation. Personality & Social Psychology, [s. l.], 2007. p. 600, 601-603 apud 
SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
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De outro lado, em cenários mais complexos, há estudos demonstrando que a 

taxa de iniciação de uma negociação é a mesma entre homens e mulheres. Além 

disso, evidenciou-se que mulheres têm mais propensão para iniciar uma negociação 

nas seguintes situações: quando são treinadas; quando é esperado que elas 

negociem; quando é dito para negociarem; ou quando elas possuem as informações 

necessárias sobre a negociação.135 

Além disso, mulheres definem objetivos menos otimistas e esperam menores 

resultados que os homens. Aqui, o ponto tem relação com o quanto as informações 

estão disponíveis para melhor definir o objetivo otimista a ser alcançado. Nesse 

aspecto, o network das mulheres – por vezes menor ou mais restrito do que o dos 

homens – não favorece para que tenham as informações necessárias para a 

negociação, ficando mitigada essa diferença negativa quando há transparência e 

informações disponíveis.136 Vale também o questionamento sobre se a dedicação à 

família e aos afazeres domésticos também não contribuiriam para a redução do 

network da mulher. 

Sobre a confiança, estudos também têm demonstrado que há uma expressiva 

diferença nos níveis verificados entre homens e mulheres. Tem destaque o fato de 

 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 947-948. 

135  APICELLA, Coren L.; DEMIRAL, Elif; MOLLERSTROM, Johanna. No gender difference in 
willingness to compete when competing Against Self. American Economic Review, v. 107, n. 5, p. 
136-140, maio 2017. p. 136; LEIBBRANDT, Andreas; LIST, John A. Do women avoid salary 
negotiations? Evidence from a large scale natural field experiment. Working Paper Nº. 18511. [S. l.], 
2012 apud SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on 
Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível 
em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-
gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 948. 

136  BROOKS, Alison Wood; GINO, Francesca; WILMUTH, Caroline Ashley. Compared to men, women 
view professional advancement as equally attainable, but less desirable. Proceedings of The 
National Academy of Sciences of the United States of America, v. 112, n. 40, p. 12354-12359, 06 
out. 2015; BUSSE, Meghan R.; ISRAELI, Ayelet; ZETTELMEYER, Florian. Repairing the damage: 
the effect of price knowledge and gender on auto repair price quotes. Journal of Marketing Research, 
[s. l.], v. 54, n. 1, p. 75-95, fev. 2017; ESTES, Zachary; FELKER, Sydney. Confidence Mediates the 
Sex Difference in Mental Rotation Performance. Archives of Sexual Behavior, [s. l.], v. 41, n. 3, p. 
557-570, dez. 2011. p. 557, 560, 563-564, 567; FISK, Susan. Who's on Top? Gender Differences in 
Risk-Taking Produce Unequal Outcomesf or High-Ability Women and Men. 8 Soc. PSYCHOL. Q. 
185 (2018); RIZZO, John A.; ZECKHAUSER, Richard J. Pushing incomes to reference points: why 
do male doctors earn more?. Journal of Economic Behavior & Organization, [s. l.], p. 514-536, 2007. 
p. 514 apud SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on 
Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível 
em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-
gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 949. 
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que as mulheres são vistas historicamente pelo mercado como menos confiantes, 

talvez por falta de exposição, socialização ou experiência: 

 
A quantidade de confiança que um negociador tem ao entrar na negociação 
é importante no estabelecimento de metas altas de antemão, na persistência 
durante a negociação e na forma como se apresenta. Estudos mostram que 
homens e mulheres têm diferenças significativas nos níveis de 
confiança - levando a diferentes tipos de preocupações na negociação. 
Primeiro, as mulheres historicamente são vistas como tendo menor confiança 
no mercado, talvez por falta de exposição, socialização ou experiência. 
Estudos mostram que os níveis de confiança das mulheres jovens caem no 
ensino médio antes de se recuperarem na idade adulta. Essa queda na 
confiança, que acompanha a faculdade, também levanta preocupações sobre 
os estudos históricos feitos em estudantes universitários. Embora esses 
estudos de negociação possam medir com precisão as diferenças em 
homens e mulheres em idade universitária, esses estudos foram usados para 
tirar conclusões muito maiores sobre as diferenças de negociação para 
homens e mulheres de todas as idades.  137 (grifo e tradução nossos) 

 

Outro ponto interessante, bastante abordado pelos estudos, tem relação com 

os altos níveis de confiança demonstrados pelos homens. Esse é, inclusive, 

considerado pela literatura um erro comum de negociação, que pode trazer diversos 

efeitos negativos, criando hostilidade ou perdendo outras oportunidades de trabalhar 

com o outro lado. Ainda, 

 

 
137 The amount of confidence that a negotiator has going into the negotiation is important in setting high 

goals beforehand, in having persistence during the negotiation, and in how one presents oneself. 
Studies show that men and women have significant differences in confidence levels - leading to 
different kinds of concerns in negotiation. First, women historically are seen to have lower confidence 
in the marketplace, perhaps from lack of exposure or socialization or experience. Studies show that 
young women's confidence levels dip in high school before rebounding by adulthood. This dip in 
confidence, which tracks through college, also raises concerns on those historic studies done on 
college students. While these negotiation studies may measure differences in college-aged men and 
women accurately, these studies have been used to draw far larger conclusions about negotiation 
differences for men and women of all ages. CAHLIKOVA, Jana; CINGL, Lubomír; LEVELY, Ian. How 
Stress Affects Performance and Competitiveness Across Gender: Max Planck Institute for Tax Law 
and Public Finances. Working Paper nº 1211-3298. [S. l.], 2017; HELSON, Ravenna; MOANE, 
Gerladine. Personality Change in Women From College to Midlife. Journal of Personality and Social 
Psychology, [s. l.], v. 53, n. 1, p. 176-186, 1987. p. 176; KARPOWITZ, Christopher F.; 
MENDELBERG, Tali. The Silent Sex. [S. l.], 2014. p. 53; KAY, Katty; RILEY, JillEllyn; SHIPMAN, 
Claire. How Puberty Kills Girls' Confidence. The Atlantic, [s. l.], 20 set. 2018; KAY, Katty; SHIPMAN, 
Claire. The Confidence Code: The Science and art of Self-Assurance: What Women Should Know. 
[S. l.], 2014. p. 104-105; LENCH, Brooke De. Home Team Advantage: The Critical Role Of 
Mothers In Youth Sports. [S. l.], 2006. p. 61; STEWART, Abigail J. et al. Middle Aging in Women: 
Patterns of Personality Change from the 30sto the 50s. Journal of Adult Development, [s. l.], v. 8, n. 
1, jan. 2001. p. 23 apud SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning 
Research on Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 
2019. Disponível em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-
questioning-research-gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 949-950. 
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esses negociadores também podem se recusar a admitir erros do passado e 
falta de conhecimento, ou não querer ouvir. Todas essas falhas na 
negociação são amplamente revisadas na literatura de negociação como 
obstáculos significativos. E parece, a partir dos estudos sobre confiança, que 
os homens são muito mais propensos a cair nessa armadilha.138 (tradução 
nossa) 

 

Por fim, aspecto não menos importante tem a ver com o fato de as mulheres 

serem menos assertivas na negociação, por medo de não serem aceitas e de haver 

uma reação negativa quanto a isso.139 

 

3.3 FUSÕES E AQUISIÇÕES: GÊNERO, EXCESSO DE CONFIANÇA E INTUIÇÃO 

 

Após abordar a literatura de negociação com foco em habilidades e 

comportamentos em contextos gerais de negociação, esta subseção objetiva colocar 

uma lupa no que a literatura em fusões e aquisições traz acerca de comportamentos 

e habilidades em negociação. Além disso, busca-se traçar um paralelo entre (i) 

comportamentos mais notados em homens numa lógica mais racional e assertiva 

(como o excesso da confiança que integra a habilidade da assertividade conforme 

seção 3.2.2.2.5) e (ii) a intuição, tida como uma habilidade mais feminina, como visto 

na seção 3.2.2.2.1.  

Antes de adentrar nos tópicos acima citados, aborda-se brevemente o conceito 

e as etapas de operações de fusões e aquisições. Trazendo brevemente a definição 

do termo, assim como de reestruturações, vale transcrever Coates: 

 
Os conceitos “fusões e aquisições” (M&A) e “reestruturação” são usados 
principalmente como termos comerciais, e não como termos legais. Eles não 
são definidos com precisão, referindo-se a conjuntos difusos de transações 

 
138 these negotiators can also refuse to admit past mistakes, and lack of knowledge, or be unwilling to 

listen. All of these faults in negotiation are reviewed extensively in negotiation literature as significant 
road blocks. And it would appear from the studies on confidence that men are far more likely to fall 
into this trap. CHAMORRO-PREMUZIC, Tomas. Why Do So Many Incompetent Men Become 
Leaders? Harvard Business Review, 22 ago. 2013; HALLINAN, Joseph T. Why We Make Mistakes: 
How We Look Without Seeing, Forget Things In Seconds, And Are All Pretty Sure We Are Way 
Above Average. [S. l.], 2009. p. 8-9; apud SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with 
It: Questioning Research on Gender & Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-
954, 28 maio 2019. Disponível em: https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-
it-questioning-research-gender-negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 950). 

139  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 
Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 951. 
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semelhantes. Conforme comumente entendido pelos profissionais e usado 
neste capítulo, o núcleo de M&A é uma transferência deliberada de controle 
e propriedade de um negócio organizado em uma ou mais corporações. 
“Reestruturação” é uma alteração deliberada, significativa e incomum na 
organização e nas operações de um negócio, geralmente em tempos de 
dificuldades financeiras ou operacionais, normalmente acompanhada por 
mudanças na propriedade ou finanças, como quando uma empresa funde 
duas divisões ou vende uma unidade de negócio. 140 (tradução nossa) 

 

No que se refere às etapas do processo de fusões e aquisições, cumpre trazer 

o resumo esquemático elaborado por Carolina Kern, listando suas fases: (i) 

identificação da oportunidade; (ii) avaliação do negócio; (iii) negociação de preços e 

condições; (iv) negociação de contratos; (v) fechamento (closing); (vi) integração.141 

Nesse aspecto, ainda, vale citar obra recentemente publicada pela American Bar 

Association, que detalha de uma forma prática as fases do processo de fusões e 

aquisições sob a ótica da governança corporativa. Essa deve ser observada por 

diretores, gerentes e consultores nesse tipo de transação.142 

A seguir, são trabalhados o comportamento do excesso de confiança em 

negociações conduzidas por homens e mulheres e as diferenças de resultados. 

 

3.3.1 Fusões e aquisições: racionalidade, excesso de confiança e gênero  

 

 Considerando a importância da habilidade da assertividade nas negociações, 

cujo atributo da confiança é essencial para o seu bom desempenho (conforme 

subseção 2.5.5.5.2), o objetivo desta seção é questionar a premissa da tomada de 

 
140 The concepts “mergers and acquisitions” (M&A) and “restructuring” are primarily used as business 

terms, not as legal terms of art. They are not sharply defined, instead referring to fuzzy sets of similar 
transactions. As commonly understood by practitioners and used in this chapter, the core of M&A is 
a deliberate transfer of control and ownership of a business organized in one or more corporations. 
“Restructuring” is a deliberate, significant and unusual alteration in the organization and operations 
of a business, commonly in times of financial or operational distress, typically accompanied by 
changes in ownership or finance, as when a company merges two divisions, or sells off a business 
unit. COATES IV, John C. Mergers, Acquisitions and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns 
of Practice. In: GORDON, Jeffrey N.; RINGE, Wolf-George (Edit.). Oxford Handbook on Corporate 
Law and Governance. Oxford: Oxford University, maio 2018. p. 570-602. p. 1. 

141  KERN, Carolina da Rocha Frigerio. Um estudo sobre as armadilhas do processo decisório em 
fusões e aquisições. 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14958?show=full. Acesso em: 02 dez. 2021. 
p.33. 

142 FRANKLE, Diane Holt; HALLORAN, Michael J.; HAMERMESH, Lawrence A.; VELLA, Patricia O. 
The Role of Directors in M&A Transactions: A Governance Handbook for Directors, Management 
and Advisors. [S. l.]: American Bar Association Business Law Section, 2019. p. 5-24. 
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decisão em fusões e aquisições baseada na racionalidade (visão tradicional da 

economia comportamental), cuja escolha se presume mais assertiva. Além disso, 

pretende-se apresentar os efeitos de negociações realizadas com excesso de 

confiança. 

O objetivo é demonstrar que é preciso ter cautela ao exercitar a escolha 

racional e a habilidade da assertividade, que podem ser traídas ou subvertidas pelo 

excesso de confiança demonstrado por executivos, com assunção de riscos que 

contrariam a razão. Por fim, discorre-se também sobre diferenças de gênero quando 

o excesso de confiança foi observado – estudos já citados (subseção 2.5.5.5.2) 

apontam que o homem tem maior probabilidade de negociar com excesso de 

confiança, ao mesmo tempo em que mostram a mulher com índices menores de 

autoconfiança.3 

Segundo Langevoort, CEOs são cognitivamente mais competentes e racionais 

com base na teoria econômico-comportamental. Porém, na média, são 

excessivamente confiantes em suas habilidades e mais tomadores de risco do que 

um modelo de escolha racional pode comportar.143 

Desafiando o modelo tradicional de escolha racional do law and economics, 

Langevoort descontrói essa lógica da racionalidade como a diretriz principal adotada 

por gerentes e acionistas na definição do preço da ação de um mercado eficiente144, 

demonstrando que o comportamento irracional pode estar muito mais presente do que 

parece. Isso em razão, dentre outros motivos:  

 

a) da comum variação do preço eficiente em função de notícias ou pseudonotícias 

sobre vendas, em vista de comportamentos como aversão à perda, aversão à 

ambiguidade e atenção limitada, por exemplo;145 

 

 
143 LANGEVOORT, Donald C. The Behavioral Economics of Mergers and Acquisitions: 

Georgetown Business, Economics & Regulatory Law Research Paper N. 10-17. [S. l.], out. 2010. 
Disponível em: http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/438/. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 9. 

144  Ibid., p. 6. 
145  Ibid., p. 6. 
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b) de que administradores fazem previsões errôneas tanto em ofertas para outras 

empresas, quanto respondendo a um processo de venda em cenários de 

negociação hostil.146 

 

Com isso, o autor argumenta que é plausível assumir a irracionalidade do 

mercado, ou mesmo questionar a premissa da racionalidade para parcela dos 

administradores corporativos. Isso se deve ao fato de que investidores não 

sofisticados participam dele, e mesmo os investidores mais racionais não são capazes 

de evitar as marés de emoção do mercado: 

 
Isso nos leva à bifurcação principal da estrada. Os mercados irracionais são 
plausíveis porque envolvem a participação de um grande número de 
pequenos investidores não sofisticados (“investidores barulhentos”) que, sob 
as condições certas – arbitragem particularmente limitada devido a restrições 
e limitações de venda a descoberto – podem ter efeitos sustentados nos 
preços das ações. O dinheiro inteligente na forma de investidores maiores e 
sofisticados geralmente, embora não inevitavelmente, é considerado mais 
racional, mas não quer ou é incapaz de conter a onda de emoções do 
mercado.147 (tradução nossa) 

 

Assim, correlacionando excesso de confiança e a lógica da racionalidade do 

law and economics, uma possível conclusão é de que a tomada de decisão por um 

executivo nem sempre está respaldada pela racionalidade apenas. É exemplo disso 

a negociação realizada sob excesso de confiança (que extrapola a razão). 

Nessa linha, Malmendier e Tate concluíram que CEOs excessivamente 

confiantes superestimam suas habilidades de gerar retorno e, por isso, podem pagar 

mais por empresas e realizar fusões que destruam valor.148 Foi medido também que 

um CEO com essa característica faz 65% mais aquisições, e que a reação negativa 

 
146 Ibid., p. 8. 
147 This takes us to the main fork in the road. Irrational markets are plausible because they involve the 

participation of large numbers of smaller unsophisticated investors (“noise traders”) who, under the 
right conditions—particularly limited arbitrage because of short selling restrictions and limitations—
can have sustained effects on stock prices. The smart money in the form of larger, sophisticated 
investors is generally, though not inevitably, presumed to be more rational but unwilling or unable to 
stem the tide of marketplace emotions. Ibid., p. 7. 

148  MALMENDIER, Ulrike; TATE, Geoffrey. Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the 
market's reaction. Journal of Financial Economics, [s. l.], v. 89, n. 1, p. 20-43, 2008. Disponível 
em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304405X08000251. Acesso em: 20 
dez. 2021. p. 20.  
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do mercado decorrente de uma fusão realizada por um CEO com esse estilo é 

significativamente maior do que quando não há esse tipo de traço. 

 
O efeito é maior se a fusão for diversificada e não exigir financiamento 
externo. A reação do mercado no anúncio da fusão (-90 pontos base) é 
significativamente mais negativa do que para CEOs não confiantes (-12 
pontos base). Consideramos interpretações alternativas, incluindo 
informações privilegiadas, sinalização e tolerância ao risco.149 (tradução 
nossa) 

 

No mesmo sentido, Graham, Harvey e Puri chegaram à conclusão de que 

CEOs mais tolerantes a riscos fazem mais aquisições: 

 
Nós nos concentramos nas duas decisões corporativas sobre as quais os 
CEOs sentem que têm mais controle – aquisições e estrutura de capital. 
Encontramos evidências que vinculam traços psicológicos como aversão ao 
risco e otimismo às políticas corporativas, de forma defendida por algumas 
teorias. Por exemplo, 27 CEOs mais tolerantes ao risco fazem mais 
aquisições e CEOs mais otimistas usam mais dívidas de curto prazo.150 
(tradução nossa) 

 

Diante do exposto, verifica-se a influência que o excesso de confiança pode ter 

no processo de fusões e aquisições. Isso porque pode levar o administrador a 

superestimar aquisições e cometer erros no processo de avaliação das 

oportunidades.  

Adentrando no recorte de gênero, Levi, Li e Zhang chegaram a importantes 

resultados ao avaliarem a influência da mulher como diretoras executivas – Chief 

Executive Officers (CEOs) – de companhias, ao serem menos confiantes que homens. 

Ficou confirmado pelo estudo que: (i) diretoras mulheres com menor nível de 

confiança superestimam menos os ganhos de uma fusão e aquisição, o que resulta 

no pagamento de prêmios menores em aquisições; (ii) cada mulher adicional presente 

 
149  The effect is largest if the merger is diversifying and does not require external financing. The market 

reaction at merger announcement (-90 basis points) is significantly more negative than for non-
overconfident CEOs (-12 basis points). We consider alternative interpretations including inside 
information, signaling, and risk tolerance. MALMENDIER; TATE, loc. cit. 

150 We focus on the two corporate decisions that CEOs feel they have the most control over – 
acquisitions and capital structure. We find evidence that links psychological traits such as risk 
aversion and optimism to corporate policies, in ways advocated by some theories. For example, 27 
more risk-tolerant CEOs make more acquisitions and more optimistic CEOs use more short-term 
debt. GRAHAM, John Robert; HARVEY, Campbell R.; PURI, Manju. Managerial Attitudes and 
Corporate Actions. [S. l.], 22 maio 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1432641. 
Acesso em: 02 dez. 2021. p. 26-27. 
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na direção de empresas está associada a 7,6% menos aquisições; (iii) cada mulher 

adicional presente em um conselho reduz o pagamento do prêmio em aquisições em 

15,4%. “Nossas descobertas apoiam a noção de que as diretoras ajudam a criar valor 

para os acionistas por meio de sua influência nas decisões de aquisição. Também 

discutimos outras possíveis interpretações de nossos achados”.151 (tradução nossa) 

Ainda, Huang e Kisgen, ao analisaram as diferenças quanto ao excesso de 

confiança na atuação de mulheres executivas em relação a seus pares masculinos, 

verificaram que152: (i) executivos realizam mais aquisições do que executivas; (ii) 

aquisições realizadas por executivos têm retornos de aproximadamente 2% menores 

do que as realizadas por executivas, sendo menor o retorno também no que se refere 

a operações de emissão de dívida e (iii) as executivas definem limites mais amplos 

para as estimativas de lucros e têm maior probabilidade de exercer as suas stock 

options mais cedo. Isso sugere que os homens, em comparação às mulheres, exibem 

um relativo excesso de confiança na tomada de decisões corporativas.153 

Sendo assim, são necessários cuidados com a tão aclamada característica da 

assertividade. O aspecto da confiança que integra seu conceito, quando presente em 

excesso, pode trazer retornos piores às empresas em razão de erros cometidos na 

avaliação de companhias alvo de aquisições.  

Conclui-se, assim, pela importância de atentar para os efeitos negativos que o 

excesso de confiança pode ocasionar às negociações, inclusive de fusões e 

aquisições. Além disso, observou-se que a maior presença de mulheres trouxe 

resultados econômicos superiores em relação aos seus pares masculinos, por terem 

se mostrado menos confiantes (talvez mais cautelosas) em operações de fusões e 

aquisições, reforçando a relevância de uma maior diversidade de gênero nesse 

contexto.  

 
151 Our findings support the notion that female directors help create shareholder value through their 

influence on acquisition decisions. We also discuss other possible interpretations of our findings. 
LEVI, Maurice David; LI, Kai; ZHANG, Feng, Director Gender and Mergers and Acquisitions. Journal 
of Corporate Finance forthcoming, [s. l.], out. 2013. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2054709. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 185. 

152  Para fins de apresentar essa literatura, usa-se a palavra “executivos” para definir somente 
executivos homens. 

153  HUANG, Jiekun; KISGEN, Darren J. Gender and Corporate Finance: Are Male Executives 
Overconfident Relative to Female Executives? Journal of Financial Economics, [s. l.], v. 108, p. 
822-839, 2013. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1263990. 
Acesso em: 29 jun. 21. p. 822. 
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3.3.3 A intuição na negociação de fusões e aquisições como contraponto à 

racionalidade na economia comportamental 

 

 O objetivo desta seção é apresentar estudos que enfatizam a importância da 

intuição nos processos decisórios, a fim de refutar a lógica da racionalidade 

tradicional, mencionada na seção anterior. 

 Cada vez mais têm surgido estudos confirmando a relevância da intuição em 

processos decisórios. Patton discorre acerca da relevância disso nas organizações, 

em vista da necessidade de maior agilidade na comunicação no mundo de hoje mais 

globalizado e virtual, no qual nem sempre há todas as informações e conhecimentos 

disponíveis para a tomada de decisão: 

 
Para manter e sustentar organizações de trabalho competitivas, a liderança 
é necessária para ajudar as organizações a desenvolver uma nova visão e 
gerenciar rapidamente as mudanças organizacionais para se posicionarem 
na busca da nova visão. Os líderes precisam de funcionários competentes e 
motivados para servirem como catalisadores da mudança, à medida que a 
força de trabalho é mobilizada para mudar de marcha e se adaptar a um 
ambiente em mudança. Parte do ambiente em mudança é a Internet e a 
economia global, onde a velocidade das comunicações e transações 
comerciais aumentou tremendamente. Isso deixa os líderes decisivos sem 
escolha em circunstâncias extraordinárias, a não ser tomar decisões sem 
todos os dados e o tempo para se consultar com outros.154 (tradução nossa) 

 

Ainda acerca da intuição, Patton esclarece que ela surge de três maneiras: (i) 

do instinto presente no subconsciente dos seres humanos, não podendo ser 

assimilada; (ii) das experiências adquiridas ao longo da vida; e (iii) a partir da 

aprendizagem deliberada capaz de desenvolver a intuição.155 

 
154  To maintain and sustain competitive work organizations, leadership is necessary to help 

organizations develop a new vision, and rapidly manage organizational change to position 
themselves for pursuit of the new vision. Leaders need competent and motivated employees to serve 
as the catalysts of change as the workforce is mobilized to shift gears and adapt to a changing 
environment. Part of the changing environment is the Internet and the global economy where the 
speed of communications and business transactions has increased tremendously. It leaves decisive 
leaders with no choice in extraordinary circumstances other than to make decisions without all of the 
data and the time to consult with others. PATTON, John R. Intuition in decisions. Management 
Decision, [s. l.]: MCB UP, v. 41, n. 10, p. 989-996, 2003. Disponível 
em: https://doi.org/10.1108/00251740310509517. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 989. 

155  Ibid., p. 990.  
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Preetan Khandelwal & Anshul Tanej também trazem uma visão mais holística 

da gestão de organizações por seus administradores, destacando que pode ser 

agregado um diferencial aos resultados das companhias com a adoção da intuição. 

Os autores dão algumas dicas de como introduzi-la no cotidiano da tomada de 

decisões das companhias, como em reuniões, em pausas necessárias para que os 

administradores possam conviver com seus empregados e clientes e a técnica de 

manter um diário para anotações de insights e compartilhá-los com o time, entre 

outras.156 

 No mesmo sentido, Hannu Kuusela, Siiri Koivumäki e Mika Yrjölä analisam a 

intuição como um diferencial na tomada de decisão no processo de fusões e 

aquisições, pelo fato de que a disponibilidade de informações nos dias de hoje pode 

não mais representar uma vantagem competitiva. Os autores encorajam os executivos 

a criar espaço para usar a intuição em seu processo de tomada de decisão nos níveis 

individual, coletivo e do ambiente em contexto: 

 
A quantidade de informações a serem consideradas hoje na tomada de 
decisões é quase ilimitada. A maioria dessas informações está disponível 
para todos os participantes, o que significa que a informação em si não pode 
ser uma vantagem competitiva. Em vez disso, a interpretação e a síntese de 
informações tão complexas, contrastantes e díspares provavelmente se 
tornarão uma importante capacidade gerencial que diferencia as 
organizações umas das outras. A intuição, embora tenha limitações, 
representa um potencial inexplorado. Por isso, incentivamos os executivos a 
criar espaço para a intuição em suas tomadas de decisões estratégicas, 
avançando nos níveis individual, coletivo e ambiental.157 (tradução nossa) 

 

 Desta forma, a intuição pode ser uma ferramenta a ser explorada no ambiente 

negocial, que pode agregar valor a negociações baseadas prioritariamente na 

 
156  KHANDELWAL, Preetam; TANEJA, Anshul. Intuitive Decision Making in Management. Indian 

Journal of Industrial Relations, [s. l.]: Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human 
Resources Stable, v. 46, n. 1, p. 150-156, jul. 2010. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/25741104. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 154-155. 

157  The amount of information to consider today in decision-making is nearly limitless. Most of this 
information is available to all the participants, which means that the information itself cannot be a 
competitive advantage. Rather, the interpretation and synthesis of such complex, contrasting, and 
disparate information is likely to become an important managerial capability that differentiates 
organizations from one another. Intuition, while having limitations, represents untapped potential. 
Therefore, we encourage executives to create space for intuitiveness in their strategic decision-
making by advancing it through the individual, collective, and environmental levels. KOIVUMÄKI, 
Siiri; KUUSELA, Hannu; YRJÖLÄ Mika. M&As get another assist: when CEOs add intuition to the 
decision mix. Journal of Business Strategy, [s. l.]: Emerald, v. 41, n. 3, p. 57-65, 2019. Disponível 
em: https://doi.org/10.1108/JBS-01-2019-0021. Acesso em: 02 dez. 2021. 
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assertividade e a decisões respaldadas em grande parte pela lógica tradicional da 

racionalidade.  
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4 PESQUISA QUALITATIVA: ESTRUTURAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta inicialmente a pesquisa qualitativa quanto à sua 

estrutura, o perfil dos entrevistados e os resultados alcançados a partir das 11 

entrevistas semiestruturadas realizadas. Na sequência, explora-se as cinco 

habilidades de negociação trazidas no referencial teórico (intuição social, empatia, 

flexibilidade ética e assertividade), a fim de checar quais delas mais estão presentes 

em operações de fusões e aquisições e quais mais contribuem para o sucesso e 

fracasso dessas (ou seja, o fechamento ou não das operações). Isso foi feito com e 

sem distinção de gênero, em três cenários: num contexto geral (sem medição de 

resultado), quando houve sucesso e quando fracasso das operações (significando o 

fechamento das operações).  

Após, discorre-se sobre o baixo nível de presença e destaque da mulher na 

liderança de fusões e aquisições, confirmado pelos entrevistados. Ainda, aborda-se 

os principais desafios enfrentados pelas mulheres para se inserir, manter-se e crescer 

nessa carreira.  

Adicionalmente, testa-se o comportamento do excesso de confiança e das 

quatro práticas nocivas à expressão da mulher – manterrupting, mansplaining, 

bropriating e gaslighting, definidas na seção 1.1., nota 1 –, assim como eventuais 

reflexos de tais práticas para o contexto de negociação de fusões e aquisições. Como 

ganho complementar, descreve-se os ensinamentos de negociação trazidos pelos 

entrevistados com base em suas experiências em negociações de fusões e 

aquisições.  

 

4.1 ESTRUTURAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 A montagem do roteiro para as entrevistas foi inspirada pelo trabalho de 
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Carolina Kern158. Dividiu-se a lista de perguntas em cinco blocos: 

 

a) mapeamento dos entrevistados;  

 

b) mapeamento da presença ou ausência das cinco habilidades de negociação e 

do excesso de confiança em fusões e aquisições; 

 

c) mapeamento do nível de presença da mulher e diferenças de gênero nas 

operações de fusões e aquisições, considerando as 5 habilidades de 

negociação e o excesso de confiança durante o processo de negociação; 

 

d) mapeamento da ocorrência das práticas de mansplaining, manterrupting, 

bropriating e gaslighting159 como possíveis complicadores para a presença e 

liderança feminina nas operações de fusões e aquisições; 

 

e) comentários adicionais livres sobre o tema de diversidade de gênero em fusões 

e aquisições. 

 

O roteiro de entrevista completo, elaborado a partir desses blocos, está 

localizado no Apêndice B deste trabalho.  

Vale reiterar aqui duas cautelas importantes que foram tomadas na elaboração 

do roteiro na tentativa de mitigar o enviesamento por conta de estereótipos 

eventualmente presentes nos entrevistados e checar a confiabilidade das respostas: 

(i) a primeira foi a ordem das perguntas, começando a entrevista 

considerando um contexto geral sem enfoque em gênero, para depois 

trazer esse recorte específico, o que parece ser contribuído uma vez 

 
158  KERN, Carolina da Rocha Frigerio. Um estudo sobre as armadilhas do processo decisório em 

fusões e aquisições. 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/14958?show=full. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 
52. 

159 MOVIMENTO MULHER 360. MM360 explica os termos gaslighting, mansplaining, 
manterrupting e bropriating. [S. l.], 18 nov. 2016. Disponível em: 
https://movimentomulher360.com.br/mm360-explica-os-termos-gaslighting-mansplaining-
bropriating-e-manterrupting/ . Acesso em: 28 mar. 2021. 
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que houve respostas coincidentes para perguntas semelhantes em 

ambos os blocos;  

(ii)  a segunda, foi adotar perguntas em cenários opostos, medindo, por 

exemplo, as habilidades no sucesso e no fracasso das operações, 

para checar se as respostas se complementavam, o que foi 

confirmado.  

 

4.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Foram realizadas 11 entrevistas no total, sendo 6 mulheres e 5 homens, com 

base no roteiro constante do Apêndice B. Optou-se por buscar a maior diversidade de 

pessoas acessível à entrevistadora, em vista de seu próprio network e disponibilidade 

das pessoas escolhidas.  

Ainda que tal escolha pudesse interferir nos resultados finais das entrevistas, 

por não corresponder à realidade do mercado de fusões e aquisições – no qual a 

presença da mulher é mais baixa –, optou-se por equilibrar a amostra de entrevistados 

quanto ao número de homens e mulheres. O intuito foi colher, com maior qualidade e 

profundidade, a visão da mulher no contexto da negociação de fusões e aquisições. 

Inicialmente, a ideia era entrevistar a mesma quantidade de homens e 

mulheres, para buscar um equilíbrio de gênero nas vozes ouvidas. Entretanto, após o 

início das entrevistas, uma profissional de relevância na área de M&A se mostrou 

disponível e, por isso, foi incluída na amostra, resultando numa pequena 

desproporção na quantidade de entrevistados. 

Foram escolhidos profissionais de diferentes formações, áreas de atuação em 

fusões e aquisições (advogados sócios, advisors financeiros, executivos de 

empresas, conselheiros de administração) e mercados diversos (bancos, empresas 

de diversos seguimentos, entes privados e públicas e escritórios de advocacia). 

Também foi possível incluir dois entrevistados que atuam fora do Brasil, em operações 

cross border.  

Com relação à diversidade de idade, embora não tenha sido um foco do 

trabalho, foi possível conversar com pessoas mais jovens que ocupam cargos 
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estratégicos, assim como pessoas bem maduras. Também foi incluída uma pessoa 

recentemente aposentada.  

Embora tenha sido empregado um esforço no sentido de obter uma amostra o 

mais plural possível, não houve êxito na inclusão de outros tipos de diversidade, como 

por exemplo, de cor e orientação sexual. Isso resultou numa amostra final de homens 

e mulheres de cor branca, sendo essa uma expansão que pode ser considerada para 

futuros trabalhos. 

Vale notar que, com exceção de um potencial entrevistado, todas as demais 

pessoas acessadas se voluntariaram de pronto a participarem das entrevistas, o que 

não se esperava pela agenda lotada que profissionais desse ramo têm. Essa 

facilitação dos entrevistados pode ser lida como um desejo de contribuição para a 

academia. 

Todas as 11 pessoas entrevistadas possuem larga experiência em fusões e 

aquisições, tendo atuado nas diversas etapas de uma transação, assim como na linha 

de frente da negociação. A maioria liderou projetos de grande relevância nos setores 

público e privado, incluindo, em alguns casos, transações emblemáticas que entraram 

para a história do país em diferentes facetas. Apenas uma das pessoas entrevistadas 

atuou menos na linha de frente da negociação com a contraparte, tendo trabalhado 

mais na ideação estratégica dos projetos e como instância superior na tomada de 

decisão quanto aos rumos dos projetos. 

 As entrevistas foram de uma riqueza ímpar. Além de ter sido possível atingir o 

objetivo proposto ao alcançar respostas às perguntas do roteiro, houve um ganho 

extraordinário quanto à coleta e transmissão de conhecimento obtido por meio da 

experiência dessas pessoas singulares. Isso também é trazido no presente trabalho, 

a fim de repassar esses valiosos ensinamentos aos profissionais do ramo.  

 Quanto ao roteiro de perguntas para a entrevista, vale notar que esse sofreu 

pequenas adaptações após a realização do primeiro encontro. Houve o acréscimo de 

duas perguntas novas, que a entrevistadora percebeu que seria importante ao 

conversar com o Sujeito 1, as quais foram incluídas durante a própria entrevista: (i) 

qual foi seu maior desafio na negociação de projetos de fusões e aquisições? e (ii) 

possui algum comentário ou contribuição adicional para o tema?  

Além disso, vale pontuar que duas perguntas iniciais não foram realizadas ao 

Sujeito 1, quanto ao total do valor das operações realizadas e sobre o papel exercido 
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nos projetos. Porém, isso não afetou os resultados primordiais da Entrevista 1 em 

específico, que foi mantida nos resultados finais devido à relevância dos dados 

coletados. O mapeamento dos 11 entrevistados está localizado no Apêndice C. 

 Na seção a seguir, são aprofundados os dados apresentados no Apêndice C, 

em conjunto com o apresentado no Apêndice A.  

 

4.3 RESULTADOS 

 

De início, vale repetir aqui o esclarecimento de que tomou-se a liberdade de 

se apresentar a seguir parte dos resultados da pesquisa qualitativa - sem fins 

quantitativos -   em percentuais e números, de maneira a facilitar a visualização das 

informações colhidas quanto às habilidades negociais testadas, assim como a 

advertência de que tais resultados não podem ser generalizados, considerando a 

pequena amostra avaliada. 

Os resultados apresentados neste capítulo tiveram por base o mapeamento 

das 11 entrevistas catalogadas no Apêndice A, realizadas com base no roteiro de 

entrevista constante do Apêndice B. Cumpre esclarecer que, após a realização das 

entrevistas e notas realizadas, todas foram ouvidas novamente, de forma a confirmar 

as respostas obtidas, aumentar a precisão dos resultados apresentados e subsidiar a 

montagem da planilha resumo constante do Apêndice A.  

Oportuno salientar que os números apresentados nos gráficos desta seção 

representam a quantidade de vezes em que os entrevistados indicaram de forma 

objetiva determinada habilidade de negociação, dentre as cinco habilidades 

objetivamente questionadas a eles após a leitura de seus conceitos (intuição social, 

empatia, flexibilidade, ética e assertividade), em resposta às perguntas objetivas 

constantes do Apêndice B. 

Por fim, cumpre informar que, para fins de contabilizar as menções às 

habilidades de negociação em fusões e aquisições e descrever os resultados neste 

capítulo, a linha de corte adotada foi a citação de determinada habilidade pelo menos 

quatro vezes ou mais, por considerar que um número inferior a esse seria pouco 

expressivo diante de 11 entrevistados. 
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4.3.1 Resultados do mapeamento das cinco habilidades de negociação nas 

operações de fusões e aquisições e do excesso de confiança sem 

distinção de gênero 

 

Esta subseção apresenta quais as habilidades que mais se destacam e as que 

menos se destacam em homens e mulheres na negociação de fusões e aquisições, 

considerando a opinião dos 11 entrevistados. 

 

4.3.1.1 Habilidades que mais e menos aparecem nas operações de fusões 

aquisições 

 

Conforme Apêndice A, as habilidades citadas pelos 11 entrevistados como as 

mais presentes na negociação de operações de fusões e aquisições foram a 

assertividade (oito vezes), seguidas da ética (cinco vezes) e flexibilidade (cinco 

vezes). A intuição foi citada três vezes e a empatia teve duas menções. Nos Gráficos 

2 e 3, tem-se uma dimensão visual dos resultados, inclusive quanto à proporção 

verificada entre as cinco habilidades. 

 

Gráfico 2– Habilidades mais presentes sem distinção de gênero 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 3 – Proporção quanto às cinco habilidades mais presentes 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Já quanto às habilidades que menos aparecem durante as negociações de 

fusões e aquisições, os resultados foram inversos aos acima apresentados. Isso 

confirma a solidez das respostas à Pergunta 1, uma vez que as últimas colocadas na 

pergunta anterior são exatamente as primeiras colocadas na pergunta seguinte.  

Assim, a empatia e a intuição são as habilidades que menos aparecem na 

negociação de fusões e aquisições. Nota-se que a flexibilidade e a ética são citadas 

em igual número nas duas perguntas. O Gráfico 4 representa esse resultado: 

 

Gráfico 4 – Proporção quanto às cinco habilidades menos presentes 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Dos 11 entrevistados, somente o Sujeito 9 não soube responder a essa 

pergunta. 

 

4.3.1.2 Habilidades que mais contribuem para o sucesso das operações de fusões e 

aquisições  

 

Conforme o Apêndice A, as habilidades mais presentes nas operações de 

fusões e aquisições quando os projetos tiveram sucesso – no sentido de terem sido 

concluídos com o fechamento da operação – foram a flexibilidade e a empatia. 

Destaque-se aqui que elas foram lembradas com grande recorrência, tendo a 

flexibilidade sido citada nove vezes, e a empatia, sete. Nos Gráficos 5 e 6, tem-se uma 

dimensão visual dos resultados, inclusive quanto à proporção verificada entre as cinco 

habilidades: 

 
Gráfico 5 – Habilidades mais presentes no sucesso 

 
               Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 6 – Proporção das habilidades mais presentes no sucesso 

 
     Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.1.3 Relação entre a ausência de habilidades e o fracasso ou maior dificuldade na 

negociação das operações de fusões e aquisições  

 

Com base no Apêndice A, a ausência de ética e flexibilidade em igual 

importância, seguidas da empatia, foram as mais mencionadas quando uma operação 

fracassou ou foi muito difícil a sua negociação. Abaixo, apresenta-se esse resultado 

nos Gráficos 7 e 8:  

 
Gráfico 7 – Habilidades menos presentes no fracasso 

 
                              Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 8 – Proporção das habilidades menos presentes no fracasso 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.1.4 A presença do excesso de confiança nas negociações de fusões e 

aquisições 

 

Quanto à presença do excesso de confiança durante a negociação de fusões 

e aquisições, dos 11 entrevistados, nove disseram ter notado decisões ou posições 

sendo tomadas com excesso de confiança. Essas geraram resultados negativos para 

as partes que agiram de tal maneira. Regra geral, o excesso de confiança foi 

enxergado como uma forma de visão míope, em que avaliações são feitas de maneira 

menos acautelada, levando a consequências ruins para o lado que demonstrou tal 

comportamento.  

 

4.3.1.5 Conclusões desse bloco quanto às cinco habilidades de negociação mais 

recorrentes em fusões e aquisições sem distinção de gênero 

 

Cruzando as respostas obtidas, é possível extrair algumas conclusões como 

resultado deste mapeamento, com base no Apêndice A: 

 

a) houve uma citação massiva da necessidade de flexibilidade e empatia quando 

o assunto foi o sucesso das operações (significando o fechamento dessas), 

podendo ser consideradas como as mais relevantes numa mesa de 

negociação; 
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b) comparando o bloco de habilidades que mais apareceram sem distinção de 

gênero (assertividade, ética e flexibilidade) com o que resulta num maior 

sucesso das operações (flexibilidade e empatia), há coincidência apenas da 

flexibilidade, o que pode indicar que está sobrando assertividade nas 

operações e faltando empatia para aumentar o grau de sucesso ou, pelo 

menos, a qualidade da negociação; 

 

c) traçando um paralelo entre as habilidades que mais apareceram sem distinção 

de gênero (assertividade, ética e flexibilidade) e as mais ausentes quando uma 

operação fracassou ou foi mais difícil (ética, flexibilidade e empatia), verifica-se 

uma coincidência da ética e da flexibilidade, o que pode indicar que a presença 

da última pode incrementar as chances de sucesso das operações, ou, pelo 

menos, a qualidade da negociação; 

 

d) a afirmação de que a flexibilidade e a empatia são fundamentais para o êxito 

do projeto é reforçada pelo resultado observado quando a pergunta procurou 

identificar quais as habilidades mais ausentes quando um projeto fracassou, 

que também foram a flexibilidade e a empatia, acrescidas da ética, que, nesse 

tópico, foi a primeira mais citada, reforçando a inferência do item c) quanto à 

relevância da ética nessas negociações. 

 

4.3.2 Resultados do mapeamento das cinco habilidades de negociação e do 

excesso de confiança nas operações de fusões e aquisições com 

distinção de gênero  

 

 Esta subseção apresenta os resultados da maior ou menor ocorrência das 

cinco habilidades de negociação e do excesso de confiança em negociações de 

fusões e aquisições lideradas por homens e mulheres. Tem-se três cenários: o 

primeiro sem considerar o sucesso ou fracasso das operações (significando o 

fechamento das operações) e o segundo e terceiro considerando esses dois cenários. 

A ideia é comparar os resultados desta subseção com os resultados apresentados 

acima. 
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 Antes de prosseguir, fundamental destacar que os resultados adiante 

apresentados quanto às diferenças encontradas entre os gêneros não devem ser lidos 

sob a ótica do essencialismo de gênero e sim tendo em conta que tais diferenças 

podem representar a presença de estereótipos de gênero, seja na forma com que os 

entrevistados enxergaram a atuação das mulheres e homens que foram utilizados 

como exemplos para responder as perguntas, quanto na própria maneira com que tais 

mulheres e homens de fato atuaram ao lideraram a negociação das transações, 

reproduzindo estereótipos de gênero aprendidos ao longo de suas vidas.   

 Mesmo que tais resultados não possam ser generalizados em vista da 

metodologia adotada – pesquisa qualitativa –   entende-se que este exercício agrega 

importante valor para o debate de gênero no que se refere à liderança de negociações 

de fusões e aquisições e a maior ou menor presença das cinco principais habilidades 

de negociação referidas, quando se compara os resultados alcançados sem o enfoque 

em gênero com os a seguir apresentados com esse recorte.  

 

4.3.2.1 Habilidades com maior recorrência nos homens 

 

Quanto às habilidades mais presentes nos homens, observadas pelos 

entrevistados em negociações de fusões e aquisições, a assertividade foi a mais 

lembrada, tendo sido citada seis vezes, seguida da empatia, citada apenas por dois 

entrevistados. Destaca-se que, dos 11 entrevistados, o Sujeito 4 afirmou que tais 

habilidades não têm qualquer relação com gênero e o Sujeito 5 afirmou não ser 

possível responder pela dificuldade em estimar quais mais aparecem, por já ter visto 

de tudo um pouco. Os Gráficos 9 e 10 representam esse resultado: 
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Gráfico 9 – Habilidades mais presentes nos homens 

 
  Fonte: Elaboração própria.  

 

Gráfico 10 – Proporção das habilidades mais presentes nos homens 

 
  Fonte: Elaboração própria.  

 

4.3.2.2 Habilidade mais presentes nas mulheres  

 
Quanto às habilidades mais presentes nas mulheres, observadas pelos 

entrevistados em negociações de fusões e aquisições, a intuição e a empatia foram 

as mais citadas, em igual importância, tendo sido citadas sete vezes cada, seguidas 

da flexibilidade, mencionada por quatro entrevistados. Destaca-se que, dos 11 

entrevistados, somente o Sujeito 4 afirmou que tais habilidades não têm qualquer 

relação com gênero. Os Gráficos 11 e 12 representam esse resultado: 
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Gráfico 11 – Habilidades mais presentes nas mulheres 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 12 – Proporção das habilidades mais presentes nas mulheres 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se aqui que houve maior recorrência de habilidades lembradas em 

relação a mulheres do que em homens, tanto pelas vezes em que as habilidades 

foram mencionadas, quanto pela maior quantidade de diferentes habilidades citadas. 

 

4.3.2.3 Habilidades mais vistas em homens que contribuíram para o sucesso de 

operações de fusões e aquisições  

 
Quanto às habilidades mais presentes nos homens quando uma operação de 

fusões e aquisições obteve sucesso (fechamento das operações), a empatia e a 

flexibilidade foram as campeãs, tendo sido citadas oito e sete vezes, respectivamente, 
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seguidas da assertividade e ética, citadas três vezes. Esclareça-se que, dos 11 

entrevistados, o Sujeito 11 não se recordou de um caso no qual pudesse embasar sua 

resposta. Os Gráficos 13 e 14 representam esse resultado: 

 

Gráfico 13 – Habilidades mais presentes nos homens no sucesso 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 14 – Proporção das habilidades mais presentes nos homens no sucesso 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2.4 Habilidades mais vistas em mulheres, que contribuíram para o sucesso das 

operações de fusões e aquisições 

 

Com base no Apêndice A, quanto às habilidades mais presentes nas mulheres 

quando uma operação de fusões e aquisições obteve sucesso, a empatia, a 

flexibilidade e a intuição foram as campeãs, tendo a primeira obtido oito citações, a 
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segunda, sete, e a última, seis. Também foram mencionadas a ética (três vezes) e a 

assertividade (duas vezes). Esclareça-se que, dos 11 entrevistados, o Sujeito 11 não 

se recordou de um caso no qual pudesse embasar sua resposta. Os Gráficos 15 e 16 

representam esse resultado: 

 

Gráfico 15 – Habilidades mais presentes nas mulheres no sucesso 

 
    Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 16 – Proporção das habilidades mais presentes nas mulheres no sucesso 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se aqui uma maior citação de habilidades observadas em mulheres do 

que nos homens, pela quantidade de vezes em que foram citadas e pela maior 

quantidade de diferentes habilidades mencionadas. O Gráfico 17 representa isso: 
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Gráfico 17 – Comparação das habilidades mais presentes homens/mulheres no 

sucesso 

 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

4.3.2.5 Habilidades ausentes em um homem liderando que mais contribuíram para o 

fracasso ou dificultaram as operações 

 
Quanto às habilidades menos presentes em homens quando uma operação de 

fusões e aquisições fracassou (não fechamento da operação) ou foi muito mais difícil 

ou complicada a sua negociação, a ausência de ética, empatia e flexibilidade foram 

as mais lembradas, tendo a primeira obtido seis citações, a segunda, cinco, e a última, 

quatro. Também foram mencionadas a intuição e a assertividade por duas vezes 

apenas. Os Gráficos 18 e 19 representam esse resultado: 

 

Gráfico 18 – Habilidades mais ausentes em homens no fracasso/dificuldade 

 
  Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 19 – Proporção habilidades mais ausentes homens no fracasso/dificuldade 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2.6 Habilidades ausentes em uma mulher liderando que mais contribuíram para 

o fracasso ou dificultaram as operações 

 

Com base no Apêndice A, aqui os resultados foram pobres, visto que, dos 11 

entrevistados, seis não souberam informar por não terem lembrado ou vivido um caso 

liderado por mulheres que tenha fracassado (não fechamento da operação) ou tenha 

sido mais difícil a negociação, devido à amostra majoritariamente masculina na sua 

experiência. De qualquer modo, a habilidade menos presente em mulheres foi a 

assertividade, citada três vezes, seguida da empatia e flexibilidade, citadas duas 

vezes. Os Gráficos 20 e 21 representam esse resultado: 
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Gráfico 20 – Habilidades mais ausentes nas mulheres no fracasso/dificuldade 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 21 – Proporção habilidades mais ausentes mulheres no fracasso/dificuldade 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2.7 Maior destaque do excesso de confiança considerando gênero 

 

Com base no Apêndice A, quanto à pergunta se o excesso de confiança 

aparece mais em homens ou mulheres, 100% dos entrevistados afirmaram que tal 

tipo de comportamento é mais presente em homens. 

 

4.3.2.8 Conclusões do mapeamento desse bloco de perguntas quanto às cinco 

habilidades de negociação mais recorrentes em fusões e aquisições com 

distinção de gênero nos três cenários 
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 A primeira conclusão é de que, enquanto os homens foram mais lembrados 

pela assertividade nos projetos citados, as mulheres foram com a intuição e empatia, 

seguidas da ética.  

 Além disso, verificou-se que as habilidades foram mais citadas quando a 

pergunta tinha a mulher como foco da mulher, tanto pelo número maior de vezes em 

que as habilidades foram mencionadas, quanto pela maior quantidade de diferentes 

habilidades citadas. 

As habilidades mais vistas em homens quando operações de fusões e 

aquisições tiveram sucesso foram a empatia e a flexibilidade, ou seja, não houve uma 

coincidência entre a habilidade mais observada nos homens (assertividade) sem 

medir o resultado de sucesso ou fracasso e as mais lembradas para eles quando as 

operações tiveram sucesso (empatia e flexibilidade). O Gráfico 22 representa esse 

resultado: 

 

Gráfico 22 – Comparação habilidades mais presentes nos homens em geral vs. 

sucesso 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 A segunda conclusão é de que as habilidades mais ausentes nos homens 

quando uma operação fracassou foram a ética, a empatia e a flexibilidade, o que 

reforça o resultado da primeira conclusão quanto à importância da empatia e 

flexibilidade para o sucesso das operações.  

 Já as habilidades mais vistas em mulheres quando as operações de fusões e 

aquisições tiveram sucesso foram a empatia, a flexibilidade e a intuição, o que reforça 
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mais uma vez a relevância da presença, em especial, das habilidades da empatia e 

flexibilidade para o êxito das operações. O Gráfico 23 representa esse resultado: 

 

Gráfico 23 – Comparação habilidades mais presentes nas mulheres em geral versus 

mulheres que obtiveram sucesso 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 A terceira conclusão foi de que, nas mulheres, verifica-se uma coincidência 

entre duas das habilidades mais reconhecidas nelas (empatia e flexibilidade) e as 

habilidades mais citadas quando os projetos foram por elas liderados e tiveram êxito 

(empatia e flexibilidade). Nota-se uma coerência comportamental nesse sentido, 

quanto à presença de tais habilidades em ambas as respostas, conforme Gráfico 23 

acima. 

 A quarta conclusão é que a empatia e a flexibilidade são as habilidades mais 

notadas nas mulheres, independentemente de sucesso ou fracasso, assim como as 

mais notadas em homens e mulheres quando os projetos tiveram sucesso. Porém, 

não são as mais notadas nos homens, que tiveram maior destaque com a 

assertividade independentemente do sucesso ou fracasso do projeto.  

 Por fim, a quinta conclusão é de que foram as mesmas habilidades (empatia e 

flexibilidade) e não a assertividade, que foram as mais reconhecidas em homens 

quando os projetos deram certo. Em outras palavras, pode-se afirmar que a habilidade 

mais frequente nos homens (assertividade) quando o resultado das operações não 

era o foco não coincide com a habilidade mais lembrada quando o assunto foi o 
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sucesso das operações, mesmo tendo sido uma das mais aclamadas e estudadas até 

hoje no mundo da negociação, conforme Andréa Kufper.160 

 Quanto às habilidades menos presentes nas mulheres quando uma operação 

fracassou, os resultados ficaram prejudicados, visto que seis dos entrevistados não 

souberam responder. Nenhuma das habilidades foi citada mais de quatro vezes para 

ser considerada como destaque, conforme critério adotado neste trabalho. 

 

4.3.3 Conclusões adicionais obtidas com o cruzamento dos resultados das 

subseções 4.3.1 e 4.3.2, quanto a maior ou menor ocorrência das cinco 

habilidades, sem e com distinção de gênero, nos três cenários  

 

 Verificou-se que as habilidades que menos aparecem nas negociações quando 

o foco não foi o resultado são a empatia e a intuição, ao mesmo tempo em que são 

duas das habilidades de maior destaque nas mulheres no mesmo contexto sem 

enfoque em resultado.  

 A empatia é uma entre as duas habilidades que mais apareceram (flexibilidade 

foi a outra) quando houve sucesso nas operações lideradas tanto por homens quanto 

por mulheres.  

Outra inferência importante foi que, quando o assunto foi o sucesso das 

operações (fechamento), a flexibilidade e a empatia foram as de maior destaque 

independentemente do gênero, assim como as que mais contribuíram para que as 

negociações fossem exitosas quando o enfoque foi o gênero. O Gráfico 24 representa 

esse resultado: 

 

 

 

 

 

 

 
160  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 920. 
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Gráfico 24 – Comparação das habilidades de homens/mulheres no sucesso 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Assim, uma das possíveis interpretações desse resultado é a de que o gênero 

não teve relevância para a maior parte dos entrevistados indicaram a empatia e a 

flexibilidade como as principais habilidades presentes quando as operações tiveram 

sucesso, tanto quando foram lideradas por homens quanto por mulheres. 

Este trabalho também demonstrou que a flexibilidade e a empatia são 

habilidades que foram mais lembradas quando o enfoque da pergunta foi a mulher na 

liderança das operações, seja num cenário sem medição de resultado, quanto num 

contexto em que o sucesso foi medido. 

Essa diferença de gênero pode estar relacionada à reprodução de estereótipos 

presentes na concepção dos entrevistados se interpretada conforme a corrente crítica 

à visão essencialista e não ao fato de que mulheres são melhores em decorrência de 

seu gênero. 

 Mais um destaque a ser considerado é o fato de que, quando a pergunta 

relacionou o fracasso das operações devido à ausência de uma ou mais das cinco 

habilidades, com e sem distinção de gênero, foram mencionadas não somente 

empatia e flexibilidade, essenciais para o êxito dos projetos, mas também a ética. 

 Diversas pessoas expressaram sua ausência como um dos principais motivos 

para o fracasso de uma operação, tanto quando a pergunta foi geral quando ela foi 

respondida com enfoque na liderança de homens, o que não ocorreu quando essa 

mesma pergunta estava direcionada às mulheres. Nesse aspecto, vale relembrar o já 
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citado por Andréa Kupfer quanto à literatura destacar as mulheres como mais éticas 

nas negociações.161 

 Além disso, a flexibilidade e a ética podem ser vistas como pilares dessas 

negociações, pois foram citadas como duas das habilidades que mais aparecem nas 

operações. A ausência de ambas foi considerada um dos vetores que levaram ao 

fracasso das operações, tanto sem distinção de gênero quanto quando foram 

lideradas por homens. 

 Vale observar também que a ênfase da assertividade presente nos homens, 

somada à recorrência do excesso de confiança nas negociações – citado por nove 

dos entrevistados – parece não ser uma boa dupla para o sucesso das negociações. 

Isso porque a empatia e a flexibilidade são as habilidades mais destacadas pelos 

entrevistados nesse aspecto. 

 Assim, independentemente da perspectiva que se adote, fato é que pra essa 

amostra estudada as mulheres também apresentaram as habilidades indicadas pelos 

entrevistados como as que levam ao sucesso das operações, com resultados 

ligeiramente melhores em relação ao homens. Esse resultado pode sustentar a 

afirmação de que incluir mulheres nesse contexto é positivo para tais negociações, o 

que está em linha com os estudos citados na subseção 1.3, de que ambientes mais 

diversos podem melhorar o resultado desse tipo de transação. 

 

4.4 A PRESENÇA DA MULHER NA MESA DE NEGOCIAÇÃO DE FUSÕES E 

AQUISIÇÕES: RESULTADOS E COMENTÁRIOS RELEVANTES COLHIDOS 

NA PESQUISA 

 

 Esta seção objetiva apresentar as falas dos entrevistados de forma qualitativa. 

Na seção 4.4.1 é abordado o resultado das entrevistas quanto ao nível de presença e 

destaque da mulher na liderança de fusões e aquisições. Na 4.4.2, são trazidos os 

principais comentários quanto aos desafios da mulher para ingressar, manter-se e até 

galgar maiores posições nessa carreira. 

 
161  SCHNEIDER, Andrea Kupfer. What's Sex Got to Do with It: Questioning Research on Gender & 

Negotiation. Nevada Law Journal, [s. l.], v. 19, n. 3, p. 919-954, 28 maio 2019. Disponível em: 
https://law.unlv.edu/nevada-law-journal/vol19/what-s-sex-got-do-it-questioning-research-gender-
negotiation-1797. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 939. 
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Nos próximos tópicos, os entrevistados são renomeados aleatoriamente de 

Entrevistados A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K, para preservação da confidencialidade 

das experiências trazidas. Vale notar que as entrevistas foram muito ricas, pois 

trouxeram diversos relatos sobre os motivos e possibilidades que os entrevistados 

enxergam como causas para a discrepância de gênero nas mesas de negociação de 

fusões e aquisições, assim como diversos exemplos. Ainda, confirmam a suspeita de 

que a presença da mulher nesse contexto de fusões e aquisições é demasiado baixa. 

 

4.4.1 Quanto à massiva presença masculina nas mesas de negociação de 

fusões e aquisições 

 

A totalidade dos entrevistados foi categórica em afirmar que as mesas de 

negociação são compostas massivamente por homens. Ainda, três das seis mulheres 

entrevistadas adicionaram em suas respostas o comentário de que se cansaram de 

ser as únicas mulheres nessas mesas de negociações. Nesse aspecto, vale trazer a 

fala da Entrevistada K, que foi a mais enfática nesse sentido: “[n]ão, totalmente 

desequilibrada, totalmente! Cansei de ser a única mulher, cansei!”. 

Já o Entrevistado A afirmou que a proporção de homens e mulheres não é 

equilibrada e que em sua grande maioria vê homens brancos. Viu apenas uma 

operação em que a maior parte do seu lado era mulher, no caso de empresa em que 

o time de negócios e o time jurídico eram formados por mulheres. Do outro lado, a 

maioria era homem. 

A Entrevistada B também afirmou que a proporção é muito desequilibrada, 

inclusive nos clientes. Destacou que há sempre muitas mulheres mais juniores e que, 

ao avançar da idade, elas somem, porque M&A tem desafios próprios de 

compatibilizar o compasso das transações com outras funções que as mulheres 

tipicamente são compelidas a assumir mais, entre elas, a necessidade de apoiar a 

família em determinadas fases. Assim como a Entrevistada K, muitas vezes é a única 

mulher na sala e, também, a mais jovem.  

 Quanto às dificuldades de compatibilizar a carreira com as funções domésticas 

e de cuidados com os filhos, oportuno destacar o trabalho de Patrícia Bertolin sobre o 

cenário: 
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Em seu relato, a sócia evidencia que a feminização da advocacia não se 
traduziu em iguais oportunidades de crescimento profissional nas sociedades 
para homens e mulheres, destacando um aspecto que apareceu em todas as 
entrevistas realizadas nesta pesquisa: a incompatibilidade entre a rotina do 
trabalho desenvolvido nos escritórios e as exigências domésticas que recaem 
sobre as mulheres, sobretudo aquelas relacionadas aos filhos.162 

 

A Entrevistada C relatou que no passado eram bem mais homens, mas ao 

longo do tempo vê a inserção de mais mulheres, porque elas preponderam no curso 

de Direito. Assim, há oferta de mulheres com mais habilidades do que homens, mas, 

no mercado que fomenta o negócio, no business, a presença é predominantemente 

masculina. Nessa entrevista, mais uma vez apareceu o aspecto social quanto à 

influência que existe no fato de a mulher querer casar e/ou ter filhos. 

A Entrevistada D também afirmou não ser equilibrada a citada proporção entre 

homens e mulheres e que, na melhor das hipóteses, eram duas mulheres no total de 

10. A Entrevistada E destacou que há muito mais homem que mulher, que a empresa 

em que trabalha é uma exceção tanto no jurídico quanto no business, mas que o 

mundo do M&A é muito masculino e que pensou várias vezes em largar a carreira, 

pelo nível de dedicação que ela impõe: 

 
Eu vejo que o mundo do M&A é muito masculino, eu acho que até pela 
natureza da atividade, porque eu acho que é uma atividade que requer tanto 
de você, que eu vou ser bem sincera com você, eu depois que tive filho, logo 
depois que eu tive filho, eu pensei várias vezes em largar a carreira. 

 

 Nesse aspecto da maternidade destacado pela Entrevistada E, vale citar mais 

uma vez Bertolin, quanto à evasão de mulheres advogadas plenas e sêniores de suas 

posições em razão da dificuldade de conciliação de carreira e maternidade: 

 
Em grande parte das entrevistas realizadas com advogados de ambos os 
sexos, a evasão de advogadas plenas e sêniores se mostrou como um 
problema, o que está relacionado diretamente com a maternidade e, também, 
com o fato de essas mulheres não acreditarem que tenham grandes chances 
de ascender nessas sociedades, o que vem ao encontro dos resultados da 
pesquisa realizada por Walsh (2012), na Inglaterra. 
A autora entrevistou 384 advogadas, com o objetivo de investigar sua 
ambição de se tornarem sócias dos escritórios em que trabalhavam, tendo 
constatado que, mesmo entre as mulheres focadas no trabalho, um terço 

 
162  BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Feminização da advocacia e ascensão das mulheres nas 

sociedades de advogados. Cadernos de Pesquisa, [s. l.], v. 47, n. 163, p. 16-42, jan./mar. 2017. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/198053143656. Acesso em: 28 nov. 2021. p. 26. 
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delas tinha filhos pequenos e experimentava significativa tensão entre vida 
familiar e vida profissional.163 

 

O Entrevistado F enfatizou que é zero equilibrada, que é muito raro ainda. Por 

acaso, estão recentemente negociando com uma empreendedora.  

A Entrevistada G foi na mesma linha, de que é muito desequilibrada. Afirmou 

que recentemente deu uma entrevista para alguns rankings de fusões e aquisições e 

que em uma dessas oportunidades perguntou quantas mulheres estavam na lista, ao 

que foi respondido que apenas quatro de 40. Relata que, nessa ocasião, ficou claro 

que os homens somente se lembram dos homens e citam nomes de homens, além 

da impressão de que eles têm vergonha de citar nomes de mulheres que sejam tão 

boas quanto eles, como se fosse um desprestígio. 

O Entrevistado H respondeu que há bastante diferença. Consegue ver 

mulheres no máximo em 20% das vezes, no geral. Especificamente quanto a 

advogados, de cinco, apenas um é mulher. No business, lembra de dois casos no ano 

passado (2020) em que eram mulheres à frente. Fica a impressão de que fusões e 

aquisições é um grupo masculino, mas não é; apenas é preciso ser criativo e conhecer 

da parte jurídica e financeira, enfatizando que faltam mulheres em M&A, 

principalmente no meio dos advogados. 

O Entrevistado I também afirmou que tem muito mais homem, enfatizando a 

questão de longas horas de dedicação ao trabalho fora de casa, inclusive devido a 

muitas viagens, o que seria um desincentivo para conciliar carreira e vida pessoal. Já 

o Entrevistado J afirmou haver grandes diferenças quanto à presença masculina e 

feminina nesse contexto, por ainda se tratar de um meio primordialmente 

representado por homens.  

 
Primeiro eu acho que ela existe, é um meio muito mais masculino que 
feminino, segundo eu acho que é uma pena, se você voltar naquilo que eu 
falei, no início da minha carreira eu tinha três chefes mulheres, que eu 
respeito e admiro muito, cada uma delas me ensinou muito do que eu sei hoje 
e são pessoas quando estão do outro lado da negociação comigo, eu respeito 
e presto atenção porque eu sei que eu vou ter uma negociação difícil, gente 
preparada e boa, da mesma forma nós temos advogadas no nosso escritório 

 
163  WALSH, Janet. Not Worth the sacrifice? Women´s aspirations and carreer progression in law firms 

2012. Gender, work and organization, v. 19, n. 5, p. 508-531, set. 2012 apud BERTOLIN, Patrícia 
Tuma Martins. Feminização da advocacia e ascensão das mulheres nas sociedades de advogados. 
Cadernos de Pesquisa, [s. l.], v. 47, n. 163, p. 16-42, jan./mar. 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/198053143656. Acesso em: 28 nov. 2021. p. 26.  
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que são excepcionais advogadas de M&A e que, assim, querendo perseguir, 
perseverar na carreira, vão se tornar nossas sócias e vão ter carreira 
brilhantes, então eu acho que é uma pena sinceramente. 

 

 Nesse aspecto, vale trazer relato constante da obra de Patrícia Bertolini quanto 

à discrepância da presença de mulheres no topo dos escritórios de advocacia na 

Alemanhã: 

 
E2: Quando eu saí para a Alemanha, eu tinha a impressão de que a 
desigualdade de gênero era um problema latino, ou de outros lugares, mesmo 
dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem, mas na Europa do norte, que 
em geral é muito mais atenta a essas questões, eu pensava que fosse bem 
diferente. Eu trabalhei eu um grande escritório alemão e percebi que eles têm 
os mesmos problemas [que escritórios brasileiros] e os percentuais [de 
sócios/sócias] são praticamente os mesmos. Eles estão tentando achar 
soluções. Lá existe a possibilidade de trabalho part time, mas que também 
não é muito bem visto para quem quer uma carreira de sócio.164 
 

4.4.2 Visão dos entrevistados quanto às razões e desafios da mulher para o 

baixo nível de presença das mulheres nesse tipo de operação  

 

O Entrevistado A comentou que essa disparidade de gênero não é uma 

situação apenas do M&A, mas sim de outros setores também. Na sua visão, trata-se 

de um reflexo da sociedade ainda muito machista, em que a escolhida para abdicar 

da carreira na maior parte das vezes ainda é a mulher, o que representa uma barreira 

para que elas estejam e permaneçam nesses espaços, ao se depararem com a falta 

de preparo das instituições: 

 
É muito reflexo da nossa sociedade, acho que você entrar numa sala de 
reunião ou num call, você vai ver muito mais homem que mulher, acho que 
não é um privilégio entre aspas do setor de M&A, acho que qualquer setor da 
sociedade que você envolva carreira, eu acho, você vai ver muito mais 
homem que mulher, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade 
muito machista, em termos que se alguém tem que abdicar da carreira, é a 
mulher, não é o homem, então acho que isso já e uma peneira, entre aspas, 
muito existente, muito natural, só com isso você já tira a mulher da linha de 
frente e ainda quando a mulher consegue continuar e atingir cargos mais 
altos, as instituições não estão preparadas para permitir que a mulher 
continue a crescer, continue a trilhar o caminho de sucesso. 

 

 
164 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Mulheres na advocacia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 

p. 155. 
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Considerou também que em escritórios não há estrutura para que as mulheres 

cheguem no topo e permaneçam lá. O Entrevistado A afirmou que não trabalha só 

com homens em seus projetos, além de procurar promover ações para colocar 

mulheres no seu time, por acreditar que é melhor para ele próprio e para o projeto: 

 
Na minha visão e fazendo mea culpa como sócio de escritório grande, falta 
as instituições se prepararem para dar mais espaço pra mulher, seja escritório 
de advocacia, seja empresa, seja fundo, seja banco, quem quer que seja, 
acho que tem muita, muita gente falando sobre diversidade, o que é muito 
bom, obviamente, que é um assunto que esteja em pauta, mas acho que 
ainda falta um pouco de ação, no sentido de criar um ambiente em que, um 
ambiente corporativo em que mulheres consigam, entre aspas, brilhar, né? 
Não necessariamente brilhar, porque brilhar é uma palavra ruim, mas que 
elas consigam utilizar todo seu potencial, acho que essa é a forma certa de 
falar. 

 

Na sequência, o mesmo entrevistado trouxe seu próprio exemplo de pai. Em 

suas palavras, mesmo ajudando muito, constata que o peso recai muito mais sobre a 

esposa, porque é ela quem engravida, precisa sair de licença, precisa enfrentar o 

desafio do retorno e de sua autoafirmação, entre outros: 

 
Vejo na minha vida pessoal que eu tenho meu filho, eu sou super presente, 
ajudo muito a cuidar do meu filho mas e inegável que o peso é muito maior 
na minha esposa que em mim e olha que, poxa, meu filho acorda todo dia 5h 
da manhã e quem acorda pra pegar ele 5h da manhã sou eu, não é a (nome 
ocultado), então eu quero crer que eu participo muito, mas assim, o peso é 
muito maior, quem ficou grávida foi ela, quem teve que sair do trabalho por 
um tempo maior de licença foi ela, quem teve que voltar e se reafirmar 
novamente foi ela, então é difícil esse despreparo das instituições pra lidar 
com isso. 

 

Quanto à sobrecarga que o trabalho reprodutivo implica para a mulher, vale 

citar pesquisa de Dedecca, Ribeiro e Ishii. Essa demonstrou uma jornada extra 

feminina de 18 horas semanais em média, sendo as mulheres penalizadas por sua 

condição de provedoras da reprodução social do lar: 

 
A Pnad revela que, de maneira geral, as mulheres são penalizadas por sua 
condição de provedoras da reprodução social do lar através de jornadas de 
trabalho totais mais longas, tendo que conciliar a necessidade de 
desempenhar as tarefas domésticas com a inserção no mercado de trabalho. 
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O resultado global explicita que elas trabalham em média 18 horas semanais 
a mais do que os homens.165 

 

A Entrevistada B destacou o quanto o processo de escolha da mulher para 

atuar em fusões e aquisições é difícil, solitário, desolado e sofrido. Além disso, 

expressou sentir uma grande tristeza ao ver mulheres mais jovens nesse caminho até 

chegar no entendimento mais lúcido da escolha que fez e de se sentir em paz com 

ela:  

 
Pra mim já está resolvido, mas eu sinto uma tristeza enorme quando eu vejo 
mulheres mais jovens struggling com a escolha que nem sempre é muito 
lúcida, porque elas sofrem mais do que elas pensam sobre isso da escolha 
do M&A, fazer as pazes com a realidade do trabalho, da dinâmica do nosso 
trabalho, das horas meias malucas, usar o tempo, a falta de tempo como 
instrumento de negociação, mas o que isso perturba a vida pessoal! 
Ou você abraça isso como alguma coisa se você fosse um cantor de rock, 
você tinha que tinha que ir à integração, ou se você fosse um cirurgião, você 
ia ter que fazer a cirurgia quando a pessoa precisa, então quando eu fiz as 
pazes com isso eu passei a ter um prazer muito maior porque é uma escolha 
que eu estou fazendo e me dá direito de fazer um monte de coisas que eu 
adoro e essa é a parte que de vez em quando me faz sofrer e eu vejo 
mulheres mais jovens muito sozinhas nessa experiência e nesse 
desenvolvimento, é muito desamparado, eu gostaria de ver mais mulheres 
fazendo M&A, eu fiz grandes amigas no trabalho, mas eu tenho feito muitas 
amigas mulheres, profissionalmente. Quando você passa pelo outro lado e 
você descobre que tem gente que quer existir e trabalhar dum jeito, é uma 
coisa que é um prazer enorme, é uma coisa muito boa, mas eu tenho pena 
pelas que ainda estão nesse início de processo e pela solidão que elas 
possam sentir, acho que é muito duro. 

 

Na sequência, trouxe seu próprio exemplo de mãe, sobre como fez para lidar 

com as cobranças dos filhos, explicando a eles que sua profissão era como a de um 

cantor de rock ou de um cirurgião médico, que não tem rotina por depender da 

necessidade e agenda do outro. Esclareceu que teve a sabedoria de explicar dessa 

maneira por estar resolvida quanto à sua escolha: 

 
Meus filhos ficavam muito zangados comigo sempre, que eu chegava às 
vezes à noite, eu tava nos fins de semana em calls, agora eu estou sempre 
em calls e teve um dia que eu pensei: como que eu explico que isso é uma 
parte inerente do meu trabalho e que a gente não pode alimentar uma 
fantasia... na verdade isso faz parte do trabalho. I’ve embraced it, mas como 
é que eu explicava e eu expliquei como se eu fosse um cantor de rock, eu 

 
165  DEDECCA, Claudio Salvadori; ISHII, Fernando Hajime; RIBEIRO, Camila Santos Matos de Freitas. 

Gênero e jornada de trabalho: análise das relações entre mercado de trabalho e família. Trabalho, 
Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 7, n. 1, p. 65-90, mar./jun. 2009. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/S1981-77462009000100004. Acesso em: 02 dez. 2021. p. 28. 
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disse: o cantor, durante o dia podem pegar os filhos na escola, os que tem 
sucesso são milionários, mas para irem vender discos e pras pessoas 
conhecerem o trabalho deles, eles têm que viajar pra fazer shows e quando 
elas vão fazer shows, elas não veem os filhos durante três semanas e isso 
não quer dizer que eu sou maus pais, maus mães, eu precisei fazer o pitch 
para os meus filhos. Eu acho que deu certo não porque a explicação foi muito 
boa, foi porque eu tava bem com essa escolha, então eu já não tinha tantos 
remorsos, sabe? eu sou assim, este é o trabalho que eu gosto de fazer, eu 
vou fazer isso por mais 30 anos, daqui a 10 anos vocês todos foram embora 
e eu tenho aqui a minha direção. Então, mas até você chegar ai, você sofre 
imenso, é tão solitário, é tão desolado o processo, e gostaria de poder ajudar, 
não sei como, sem ser pelo exemplo falando obviamente com as advogadas 
da minha equipe. 

 

Na visão da Entrevistada C, a mulher está bem representada no jurídico, mas 

no business, não. A Entrevistada D, ao dizer que falta de mulheres em fusões e 

aquisições, especialmente liderando, também trouxe o ponto de que, no fundo, é 

absolutamente um reflexo da estrutura o fato de ter pouca mulher no “C” level, o que 

acaba refletindo em menos mulheres liderando. Acrescentou que a baixa presença de 

mulheres não tem relação com a falta de competência da mulher, mas sim porque têm 

menos mulheres no topo.  

Além disso, externou sua visão quanto à relevância de haver mais diversidade 

para a inclusão de pensamentos diferentes, uma vez que, quando o grupo é muito 

parecido, mais parecido será o resultado alcançado. Advertiu, ainda, que é necessário 

ampliar o conceito de diversidade, uma vez que a diversidade de gênero não responde 

ao problema, havendo a necessidade de que seja o mais plural possível, incluindo 

idade, orientação sexual, regionalidade, raça e pessoas com deficiência. 

A Entrevistada E, que saiu do mundo jurídico para ser uma executiva de fusões 

e aquisições, ressaltou a exigência da carreira de que se esteja 100% disponível. Isso 

inclui muitas horas fora de casa ou em viagens, não sendo consideradas as 

necessidades que uma mãe tem, por exemplo, de amamentar, de estar mais presente 

em casa com os filhos, trazendo seu exemplo de quando teve uma operação nos 

Estados Unidos e ainda estava amamentando seu segundo filho: 

 
Eu acho que o M&A, ele te exige que você esteja ali twenty for seven 
disponível praquilo e depois que eu tive o segundo filho, foi até a transação 
que eu trabalhei com (nome ocultado), a gente trabalhou numa transação que 
tinha que ficar viajando pra fora, para os Estados Unidos e eu, assim, ainda 
amamentando meu pequeno, sabe, bebê? E eu tendo que viajar, então 
assim, é um mundo masculino e que também ninguém quer saber, tem 
negociação pra fazer na hora tal, dane-se que você está amamentando, que 
você não tá, tem que fazer, tem que concluir tal prazo. 
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Outro ponto de destaque nessa entrevista foi a afirmação de que, na sua visão, 

as mulheres desistem de continuar na carreira por conta das dificuldades de lidar com 

a maternidade e as exigências do mundo de fusões e aquisições: 

 
Eu vejo que assim, dentro da própria [nome da empresa ocultado] as pessoas 
que entraram comigo la atrás no jurídico, não têm mais ninguém trabalhando 
com isso, eu acho que é um mundo que pouca gente aguenta ficar muito 
tempo... eu sou sobrevivente, porque, assim, tem uma amiga minha que 
ainda tá lá no jurídico, mas é uma pessoa que, assim, decidiu não seguir 
carreira, sabe? Ela é advogada sem função, então assim tem um ritmo 
diferente, mais simples, agora todas as outras pessoas que entraram comigo 
foram indo para as outras áreas, falaram, cara, não dá pra aguentar isso por 
muito tempo não, é muita loucura, é muita doação, é aquela coisa que cê, por 
mais que a atividade seja muito legal, é muito cansativo, exaure, então eu já 
tive vários momentos da minha vida profissional de questionar, de me 
perguntar se é isso mesmo, se até pra minha família era a carreira adequada 
sabe? Porque eu acho que é isso, realmente, exige muito e cê tem que tá 
disponível a hora que for, eu acho que até agora com home office, a 
impressão que eu tenho é que muita gente tá assim no geral, mas eu acho 
que essa cultura do M&A de você não ter hora, depende da contraparte que 
você tá negociando, cê tá negociando com a China, com a Índia, cê tem que 
tá ali se enquadrando no que for e a hora que for e fazendo o negócio tocar, 
então acho que acaba sendo um mundo masculino porque infelizmente a 
mulher ainda é muito mais atrelada a essas questões de filho, de cuidar da 
casa, pensar nas estruturas de escola, criança, de não sei quê, de logística, 
de babá, então eu senti dificuldade principalmente depois que eu tive meus 
dois filhos. 

 

Nesse aspecto, vale trazer mais uma vez um relato da obra de Patrícia Bertolin 

sobre uma advogada da área de fusões e aquisições que descreveu sua experiência 

de trabalho durante sua licença-maternidade, que revela o quanto a maternidade 

representa um alto custo para as mulheres que atuam nessa carreira: 
 
 
E4: Eu trabalhei durante a licença-maternidade, porque eu coordenava 
muitas auditorias, por conta de operações de fusão e aquisição, e tinha uma, 
especificamente grande, que estava em andamento. Eu pensei: “-Eu vou 
continuar nessa auditoria”. E continuei. Eu adorava fazer isso. Como minha 
filha no colo, chorando. Essa auditoria era grande. Eu tinha que fazer toda 
semana uma conferência telefônica com meu cliente na França. Minha babá 
só me ajudava de manhã, eu ficava a tarde inteira sozinha. Numa dessas 
vezes, eu não havia programado e tive que entrar na conferência – um monte 
de países participando – com ela no meu colo. Eu falei: “-Eu vou ter que 
avisar, porque se ela der um gemidinho aqui”. Eu fale: “Olha, ningu’m sabe, 
mas eu estou com uma filha de 2 meses, estou em casa. E se, de repente, 
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ela fizer um barulhinho, eu quero que vocês me desculpem já de antemão”. 
E aí todo mundo já sabe...166 

 

No que se refere ao tratamento que as mulheres recebem nesse tipo de 

ambiente, a mesma Entrevistada E deu ênfase quanto à maneira com que se fala com 

as mulheres em relação aos homens, além do fato de que há muitas situações que 

ocorrem porque se trata de uma mulher na mesa de negociação, arrematando com a 

seguinte fala: “as pessoas olham e falam: aquela mulher vai ser entubada.”  

O Entrevistado F afirmou que se trata de uma realidade essa baixa presença 

da mulher e que o desequilíbrio não é só de gênero, além do fato de que vai levar 

algum tempo para esse cenário mudar. Comentou que estão investindo na base, mas 

que vai demorar um pouco para as mulheres chegarem no topo, além de demonstrar 

preocupação quanto ao cuidado de não errar na outra ponta e colocar no topo 

mulheres que não estão preparadas. Afirmou que é um tema que vem sendo tratado 

por ele em sua empresa e que acredita numa solução mais orgânica, primeiro de 

conscientização de homens e mulheres e depois abrindo espaço para essas mulheres 

exercerem seu papel de liderança. 

A Entrevistada G destacou que as mulheres já estão presentes, mas que ainda 

é necessário que se enxergue, pois, embora bonito, não é suficiente ver mulheres 

reconhecendo mulheres. Adicionou um exemplo pessoal, que ocorreu durante uma 

reunião do comitê executivo do qual faz parte no escritório, quando certa vez um dos 

membros, homem, chegou atrasado na reunião apresentando a justificativa de que 

precisou levar o filho na escola, ao que os demais homens responderam que ele era 

um paizão e ela, em conjunto com outra advogada que também era membro, disseram 

que isso não era justificativa vez que também desempenhavam tal tarefa todos os 

dias e não se atrasavam por isso. 

O Entrevistado H afirmou que a competência intelectual é literalmente a 

mesma, que profissionais de fusões e aquisições são pessoas que trabalham numa 

parte mais complexa do conhecimento humano, na qual se sintetiza tudo que se 

conhece de estruturas, economia, números, futuro do presidente da empresa e 

 
166 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Mulheres na advocacia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 

p. 171. 
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contexto das pessoas. Manifestou que é preciso mais mulheres para poder ajudar a 

pacificar esse preconceito que existe. 

Um ponto que se sobressaiu dessa entrevista, em especial pelo fato desse 

entrevistado também ser professor da pós-graduação de importante instituição em 

São Paulo, foi a ausência de consciência quanto à relevância do tipo de pesquisa que 

estava sendo conduzida pela entrevistadora. Manifestou que, para tirar o preconceito 

das pessoas mais antigas, “seria importante que as mulheres fizessem artigos, não 

de gênero, porque acho que isso seria forçar a barra”, reforçando a importância de 

que elas publiquem artigos técnicos e apareçam mais na mídia.  

O Entrevistado I estimou a participação da mulher em 20% na sua experiência 

de 20 anos de atuação. Relatou que presenciou muita mudança ao longo do tempo, 

pois antes lidava com muitas mulheres com traços masculinos, que em suas palavras 

“tinham o couro grosso, batiam na mesa, faziam a durona”, o que já não ocorre mais 

com tanta frequência, na sua visão. 

Esse aspecto do comportamento masculino assumido por mulheres também 

foi trazido pela Entrevistada E, ao manifestar que as mulheres no mercado, em geral 

em posições mais altas, são vistas como fechadas e duronas. Porém, esclarece que, 

na sua visão, tal fato muito se deve “às porradas que levam, que vai deixando elas 

cascudas e então são vistas como difíceis, mas às vezes foram se tornando assim pra 

poder chegar onde chegaram (sic)”. Quanto ao mesmo tópico, vale transcrever a fala 

da Entrevistada K, sobre seu estilo masculino nas negociações: “eu meio que me 

portava como homem. Eu era bem brava, morriam de medo de mim, eu era bem brava, 

bem preparada, super assertiva, era difícil”. 

Quanto ao tema da masculinização da mulher, vale novamente citar o trabalho 

de Patrícia Bertolin. Ela cita o fato de que apenas as mulheres que chegam ao topo 

de escritórios, quebrando o teto de vidro que as seguram, são tidas como 

excepcionais e tendem a incorporar um modelo masculino, negando o seu 

pertencimento ao sexo feminino: 

 
Os homens se tornam sócios desses escritórios com mais frequência do que 
as mulheres e aquelas que chegam ao topo dessas organizações ainda são 
poucas e tidas como “excepcionais” (KAY; HAGAN, 1998; TOMLINSON et 
al., 2013). Considerar “excepcionais” as mulheres que ascendem ou se 
destacam nas respectivas áreas de atuação, reforça a regra de inferioridade 
das mulheres “comuns”. 
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Aquelas que conseguem transpor o teto de vidro – mulheres “excepcionais” 
– tendem a incorporar o modelo masculino, negando o seu pertencimento ao 
sexo feminino (RIOT-SARCEY; VARIKAS, 1988), evidenciando uma relação 
dialética entre a adoção do modelo masculino e o sucesso profissional.167 

 

Retomando o Entrevistado I, esse ressaltou que, no passado, era muito comum 

haver piadas sexistas e comportamentos desrespeitosos, como por exemplo, “do cara 

ficar jogando objetos na outra parte, desenhando no quadro, fazendo caricatura da 

pessoa do outro lado da mesa”. Era mais comum encontrar negociador “meio louco”, 

o que muitas vezes fazia parte do processo para desestabilizar o outro lado ou 

descobrir algo, o que hoje é menos aceito. 

A conversa com o Entrevistado J foi uma das últimas e das mais interessantes, 

pois reafirmou, nas palavras de um homem, muitos dos dilemas levantados pelas 

mulheres entrevistadas quanto às dificuldades ou até impossibilidades de se conciliar 

os cuidados com a vida familiar e a maternidade com a vida profissional em fusões e 

aquisições. Destacou principalmente as longas horas de dedicação que são 

necessárias e a imprevisibilidade das demandas desse tipo de atividade.  

Além disso, ressaltou o ponto também trazido pelo Entrevistado A, de que se 

trata de uma realidade que não é apenas de fusões e aquisições. Afirmou que talvez 

a falta de mulheres se deva ao fato de ser muito sacrificante para aquelas que prezam 

por um papel relevante em suas famílias: 

 
Na verdade a gente focou muito em M&A isso, mas acho que, assim, minha 
experiência é que essa disparidade de gênero, né, da presença feminina em 
universos masculinos em M&A é só mais uma faceta em que isso ocorre, 
talvez em empresas cada vez menos, mas eu acho que se você pegar 
escritórios de advocacia, bancos de investimento, auditorias, ou seja, 
prestadores de serviços profissionais, isso ainda é muito comum, eu não sei 
te dizer muito bem o porquê, se isso é só reflexo da sociedade machista, eu 
não sei te dizer se o perfil dessas carreiras se torna excessivamente 
sacrificado pra uma mulher que queira ter um papel relevante na família dela. 

 

Diversos foram os exemplos citados que merecem destaque, começando pelo 

caso de uma sócia com a qual trabalhou que deu luz a gêmeos e em poucos dias já 

estava de volta ao escritório trabalhando: 

 
167  BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Feminização da advocacia e ascensão das mulheres nas 

sociedades de advogados. Cadernos de Pesquisa, [s. l.], v. 47, n. 163, p. 16-42, jan./mar. 2017. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/198053143656. Acesso em: 28 nov. 2021. p. 25. 
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Eu comecei falando que eu fui estagiário da (nome da advogada ocultado), 
não vou lembrar o dia da semana, mas ela deu a luz a gêmeos e dois dias 
depois ou poucos dias depois ela estava no escritório trabalhando e assim, 
eu tô tomando bastante cuidado pra não parecer que eu tenho esse viés 
machista, mas eu realmente acho que a mulher que atribua bastante 
relevância para o seu papel na família, que queira construir família, que queira 
ser uma mãe presente, eu realmente acho que essas carreiras dificultam 
muito isso. 

 

Também é interessante notar as dificuldades enfrentadas pelo próprio 

Entrevistado J como pai e filho, quanto à ausência que sua rotina de trabalho árdua e 

imprevisível lhe impõe, assim como quanto ao papel primordial que sua esposa exerce 

no cuidado com os filhos e compreensão com a sua realidade desafiadora. Isso o 

levou à conclusão de que, se um homem já encontra tamanhas dificuldades na 

carreira de fusões e aquisições, sem que tenha ainda que cumular o papel reprodutivo, 

quiçá para uma mulher, que ainda soma, regra geral, uma carga maior de tarefas 

domésticas.  

 
Eu te digo como pai mesmo, é, não raro eu sofrer críticas na minha família 
quanto a minha ausência, tô falando família lato sensu, porque minha mulher 
graças a Deus até entende bem, mas o meu pai, da minha família em geral, 
dizendo: olha, você tinha que ser mais presente e a minha carreira é muito 
sacrificante. A minha mulher resolveu abandonar a advocacia, ela era 
tributarista, hoje ela é mãe e ela disse que ela é super realizada com isso, ela 
entende que ela pode precisar, ela pode querer buscar alguma atividade fora 
da casa porque os filhos vão precisar cada vez menos dela, ela diz: olha, não 
dá, eu não conseguiria conciliar uma vida tipo a que eu tenho. 

 

Um ponto fundamental trazido por esse entrevistado foi quanto aos clientes 

desse mercado, que exigem atendimento de imediato, sem qualquer consideração a 

horários ou compromissos pessoais que possam existir: 

 
Eu acho que assim, por exemplo, eu tô fazendo um M&A, essa semana foi 
exemplo claro disso, domingo, 10 horas da noite eu recebi comentários a um 
contrato de compra e venda, o meu cliente imediatamente começou a me 
ligar, começou a fazer um conference call pra gente voltar pra contraparte 
ainda aquela noite. Eu comecei a trabalhar às 11h30 da noite e fui dormir às 
4 hora da manhã. Então assim, acontece, e se eu precisar dizer: olha, eu não 
posso hoje às 4h da tarde porque eu quero levar, não porque eu preciso, mas 
porque eu quero levar o meu filho na natação, o meu cliente não vai aceitar. 
E aí, assim, talvez a sociedade aceite melhor que o homem vai precisar 
sacrificar esse lado da vida familiar e vai se dedicar à vida profissional. 
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 Por fim, o entrevistado trouxe um exemplo concreto e que se assemelha a 

outros trazidos por mulheres nesta pesquisa, de uma advogada que pediu demissão 

ao não suportar trabalhar longe de seu filho pequeno, por conta de viagens e longas 

horas de ausência de sua casa: 

 
Eu me lembro, eu era estagiário e a gente estava fazendo a privatização da 
(nome da empresa) e o Dr. (nome do advogado) contratou uma advogada, 
eu não me lembro o sobrenome dela, ela chamava (nome da advogada 
ocultado) e ela meio que ficou dedicada a isso e ela começou a viajar com 
uma frequência absurda para o (nome do estado ocultado) porque a empresa 
era no (ocultado nome do estado) e continua sendo, mas assim, era tudo no 
(nome do estado), então ela passou uma semana inteira no (nome do estado) 
e ela tinha uma filhinha pequena, é, deu acho que três meses e ela pediu 
demissão, porque ela falou, olha, eu choro todos os dias, eu não tenho como 
sacrificar a minha família assim, eu não aceito isso, não vai dar, então, é 
sacrificante mesmo e às vezes é difícil conciliar e às vezes é impossível 
conciliar. 

 

A Entrevistada K está longe desse mercado. Sabe que tem muitas mulheres 

saindo da faculdade de direito e sabe que os escritórios têm trabalhado nessa questão 

de diversidade. Da época em que atuou, de 1995 a 2015, confirma que era 

desequilibrada a presença de mulheres em relação à homens. 

 

4.4.3 Conclusão quanto às principais dificuldades da mulher para se inserir ou 

mesmo se manter na mesa de negociação de fusões e aquisições, com 

base nas entrevistas  

 

 Uma das primeiras falas que se sobressaiu foi a de que essa realidade de baixa 

presença das mulheres não ocorre apenas no contexto de negociações de fusões e 

aquisições. É uma situação vivida em diversos outros contextos na sociedade.  

 Outro aspecto enfatizado diversas vezes como possível justificativa para a 

ausência de mulheres foi o tipo de exigência verificada no dia a dia das negociações 

de fusões e aquisições. São elas a dedicação de muitas horas quando o projeto está 

ocorrendo, o fator imprevisto por depender da necessidade do cliente ou de quando o 

negócio precisa ser feito, assim como a necessidade de ficar fora de casa com 

frequência ou mesmo de muitas viagens. 

 Nesse ponto, diversos entrevistados correlacionaram o estilo de vida de quem 

trabalha com M&A, quanto às exigências descritas no parágrafo anterior, como sendo 
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incompatível com o cuidado que a maternidade, o casamento ou a família necessitam. 

Assim, muitas vezes isso se torna um filtro ou mesmo uma barreira para que as 

mulheres optem por tal carreira ou mesmo que continuem nela, chegando aos cargos 

mais altos. 

 Quanto a este ponto, as seguintes afirmações de Patrícia Bertolin quanto à 

mulher no mercado jurídico se encaixam perfeitamente:  

 
Assim, a licença-maternidade, independentemente do regime de trabalho da 
advogada, não tem sido vista como um direito, mas como um risco à sua 
carreira, e mesmo como um favor. 
Quanto aos cuidados com as crianças, não houve qualquer dissonância a 
respeito do tema nesta pesquisa: eles ainda cabem, de forma precípua, às 
mulheres. 168 
 
 

 Afora tais aspectos, três falas interessantes merecem destaque. A primeira, de 

que homens citam homens quando perguntados por bons profissionais em fusões e 

aquisições e não mulheres, por vergonha de admitirem que há mulheres no nível dele. 

A segunda foi relativa aos exemplos de mulheres que largaram a carreira por conta 

dos filhos ou família. Por fim, a última foi sobre o fato de que não existem mulheres 

liderando as negociações por não haver mulheres no topo da cadeia, o que é um 

reflexo da própria estrutura verificada nas companhias, escritórios, bancos, auditorias, 

entre outros. 

 Fica muito clara, com tais relatos, a gritante falta de condições que viabilizem 

a inclusão das diferenças que o ser mulher pode implicar. A mulher que quer ter filhos 

e constituir família (no sentido mais amplo que o conceito de família possa assumir), 

ou não conta com condições de amparo para perseguir seu desejo de crescer na 

carreira de fusões e aquisições, ou precisa assumir um custo muito alto para conciliar 

ambas as funções, pelo fato de a sociedade depositar mais na mulher a 

responsabilidade de cuidar dos filhos, da casa e da família. 

 A ausência da mulher em sua casa em viagens ou reuniões externas frequentes 

parece conflitar com a manutenção desse cuidado para os filhos e família e pesa muito 

mais para elas do que para os homens. Isso porque não há políticas públicas atuais 

 
168 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Mulheres na advocacia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 

p. 172.  
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que sejam capazes de mitigar os efeitos das diferenças de gênero nesse mercado, 

que as incluam e criem espaço para que a mulher possa alcançar e se manter em 

cargos de alta liderança, mesmo exercendo seu importante papel no cuidado dos 

seus. 

 O exemplo da inserção de cotas em países europeus para cargos da alta 

liderança é uma das formas que os países desenvolvidos encontraram para reduzir 

as discrepâncias de gênero nesses espaços de poder das corporações. Porém, a 

iniciativa ainda é muito incipiente e suscita muita dúvida e críticas quanto à sua 

eficácia e aceitação (assim como qualquer outro tipo de cotas), mesmo com estudos 

que demonstram efeitos positivos gerados com tais medidas, conforme artigos citados 

nas seções 1.2 e 3.3.1. 

 Ademais, o exemplo de cotas parece propor uma solução para uma parte do 

problema, que é a tentativa de mitigar a baixa presença das mulheres nas mesas de 

negociação. Porém, ainda não trata do outro aspecto – de a mulher ser a maior 

responsável pelo cuidado da casa e família.  

Assim, ficou evidente pelas entrevistas que esse cenário de baixa presença 

nas mesas de negociação de fusões e aquisições está longe de ser alterado sem que 

medidas estruturais, como as de autorregulação ou mesmo de caráter público, sejam 

tomadas. Somente essas conseguirão incluir as mulheres e permitir que suas vozes 

sejam ouvidas, compreendidas e ecoadas nesses espaços, a fim de estimular a 

mudança. 
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4.5 VISÃO DA TEORIA FEMINISTA PARA OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Esta subseção tem como objetivo correlacionar o que diz a visão feminista com 

o resultado deste trabalho, que confirmou a baixa presença e destaque da mulher na 

liderança da negociação de fusões e aquisições. Isso é importante porque não é lógico 

que essa realidade se mantenha, tendo em vista que a mulher é tão capaz quanto os 

homens em relação às habilidades que contribuem para o sucesso de operações de 

fusões e aquisições, assim como podem até contribuir para o aumento do valor para 

o acionista neste tipo de operação, quando sua presença é aumentada na diretoria e 

no conselho de empresas. 

Conforme apresentado nos tópicos anteriores, a maternidade, o cuidado 

doméstico e com a família são dificuldades estruturais enfrentadas pelas mulheres no 

exercício de suas profissões. Isso se soma à total imprevisibilidade das dinâmicas de 

negociação e falta de respeito à vida pessoal dos profissionais dessa carreira de forma 

geral.  

Mas então, outra pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: por que o 

cenário social se apresenta com essa configuração, em que a maternidade e a 

responsabilidade pelo cuidado doméstico remanescem como atividades 

desvalorizadas e fortemente atreladas à mulher?  

Para o debate do tema, é essencial invocar algumas pensadoras feministas no 

que concerne à origem da subordinação feminina e quanto à forma que a sociedade 

se organizou quanto ao trabalho, para entender como o trabalho produtivo destinado 

ao mercado se apartou do trabalho reprodutivo doméstico. Ainda, para compreender 

como se origina a citada falta de valorização do trabalho doméstico reprodutivo e seu 

exercício gratuito quando não é terceirizado. 

De início, cumpre fazer referência à antropóloga alemã, Verena Stolcke,  que 

destaca a convergência de entendimento, embora sob ângulos diferentes, entre 

feministas radicais e liberais, bem como dos cientistas sociais marxistas, de que a 

origem da subordinação da mulher está relacionada primordialmente à carga desigual 

da maternidade e da paternidade e à subsequente divisão sexual do trabalho, que 

impede que as mulheres participem em iguais condições com os homens do trabalho 

produtivo. Elucida que parte dos teóricos defenderam que a inserção da mulher ao 
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trabalho produtivo resolveria o problema, o que não se concretizou como uma 

verdade.169 

Ressalta, ainda, o importante papel que as instituições da família e do 

casamento desempenham na reprodução da desigualdade social e o controle 

exercido sobre a capacidade de procriação da mulher - sua sexualidade - como a raiz 

primeira da subordinação das mulheres e como vetor da reprodução das classes 

sociais.170 

Além disso, esclarece que o controle sexual das mulheres possui diferenças de 

significado social e consequências distintas quanto aos papeis econômicos dentro de 

cada classe. Ainda, explica que a incorporação das mulheres no trabalho produtivo 

não permite a sua emancipação, em vista das raízes dessa subordinação já 

explicitadas.171 

Seguindo no mesmo tema quanto à subordinação das mulheres por meio do 

controle de sua sexualidade e poder de procriação, fundamental mencionar a obra 

Contrato Sexual de Pateman, que conecta a mencionada subordinação feminina – 

com seus efeitos presente ainda nos dias de hoje – com o fato de que a mulher não 

foi considerada pela teoria do contrato social nos séculos XVII e XVIII, como um sujeito 

de direito político.172 

Acrescenta que essa condição de indivíduo e cidadão foi atribuída pela 

legislação apenas ao homem de cor branca, ao qual, também foi concedido o direito 

de domínio sobre a sexualidade e exploração da força de trabalho da mulher no 

âmbito doméstico, por meio do contrato de casamento.173 

Esclarece que esse contrato de casamento, a bem da verdade, deve ser 

entendido como um contrato sexual, cuja existência é ignorada até os dias de hoje.174 

Quanto à desvalorização do trabalho reprodutivo e doméstico da mulher, que 

se relaciona com as origens da subordinação da mulher acima trazidas, vale abordar 

uma das análises que Nancy Fraser faz à teoria social do filósofo alemão 

contemporâneo Habermas, que reforçou a lógica do trabalho gratuito de criação dos 

 
169 STOLCKE, Verena. Mulheres e trabalho. Estudos Cebrap. São Paulo, n. 26, 1980, p. 83-84. 
170 Ibid., p.83-84. 
171 Ibid., p. 84-85 
172 PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 15-37 e 231-235 
173 Ibid., 15-37 e 231-235. 
174 Ibid., p. 15-37 e 231-235. 



 

 

 

126 

filhos, ao classificar as sociedades segundo a sua forma de reprodução material e 

reprodução simbólica: na material, insere-se o trabalho social remunerado; na 

simbólica, o trabalho de transmissão da cultura, socialização dos jovens e 

solidariedade dos grupos não remunerados – estando o cuidado doméstico e criação 

dos filhos compreendidos nessa última: 

 
Por um lado, afirma Habermas, as sociedades devem se reproduzir 
materialmente: devem ser capazes de regular a troca metabólica de grupos 
de indivíduos biológicos com um ambiente físico não humano e com outros 
sistemas sociais. Por outro lado, as sociedades devem reproduzir-se 
simbolicamente: devem manter e transmitir aos novos membros normas e 
padrões de interpretação linguisticamente elaborados que são constitutivos 
de identidades sociais. Para Habermas, a reprodução material é garantida 
pelo "trabalho social". A reprodução simbólica, por outro lado, inclui a 
socialização dos jovens, a fundação da solidariedade do grupo e a 
transmissão e extensão de tradições culturais. 
Assim, nas sociedades capitalistas, Habermas considera como atividades 
de reprodução material aquelas atividades e práticas que compõem a 
esfera do trabalho remunerado, pois, em sua opinião, são "trabalho social" 
e cumprem a função de reprodução material. Em contraste, as atividades e 
práticas de criação dos filhos, que em nossa sociedade são realizadas 
sem remuneração pelas mulheres no âmbito doméstico –vamos chamá-
las de <trabalho não remunerado de criação dos filhos>– são 
consideradas atividades de reprodução simbólica, pois na opinião de 
Habermas cumprem a tarefa de socialização e a função de reprodução 
simbólica. 175 (grifos e tradução nossos) 

 

Tecendo crítica a tal visão, Fraser sustenta que a criação dos filhos não tem 

caráter apenas simbólico, mas também material. É, portanto, dual, pois além da 

 
175 Por una parte, afirma Habermas, las sociedades deben reproducirse materialmente: deben 

conseguir regular el intercambio metabólico de los grupos de individuos biológicos con un entorno 
físico no humano y con otros sistemas sociales. Por otra parte, las sociedades deben reproducirse 
simbólicamente: deben mantener y transmitir a los nuevos miembros normas y patrones de 
interpretación lingüísticamente elaborados que sean constitutivos de identidades sociales. Para 
Habermas, la reproducción material se garantiza mediante el «trabajo social». La reproducción 
simbólica, por el contrario, comprende la socialización de los jóvenes, la cimentación de la 
solidaridad de grupo, y la transmisión y ampliación de las tradiciones culturales3. 
Así, en las sociedades capitalistas, Habermas considera actividades de reproducción material 
aquellas actividades y prácticas que componen la esfera del trabajo remunerado puesto que, en su 
opinión, son «trabajo social» y cumplen la función de la reproducción material. En contraste, las 
actividades y las prácticas de criar a los hijos, que en nuestra sociedad son efectuadas sin 
remuneración por las mujeres en la esfera doméstica –llamémoslas «trabajo no remunerado de las 
mujeres en la crianza de los hijos»– se consideran actividades de reproducción simbólica, puesto 
que en opinión de Habermas cumplen la labor de socialización y la función de la reproducción 
simbólica. HABERMAS, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. v. 2. p. 214, 217, 348-
349; J HABERMAS, Jürgen. Legitimation Crisis. p. 8-9; MCCARTHY, Thomas. Translator’s 
Introduction. In: HABERMAS, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. v. 2. p. xxv-xxvii; 
THOMPSON, John B. Rationality and Social Rationalisation: An Assessment of Habermas Theory 
of Communicative Action. p. 285 apud FRASER, Nancy. Fortunas del feminismo: del capitalismo 
gestionado por el estado a la crisis neoliberal. Madri: Traficantes de Sueños, 2015. p. 41). 
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responsabilidade de construção da identidade social dos filhos, também compreende 

o cuidado quanto à sua sobrevivência biológica e, portanto, da sociedade como um 

todo, devendo ser remunerada: 

 
Agora quero argumentar que a interpretação da taxa natural é 
conceitualmente inadequada e potencialmente ideológica. Não é verdade 
que as práticas de criação de filhos sirvam aos propósitos de 
reprodução simbólica, em oposição à reprodução material. Certamente, 
incluem o ensino da língua e a iniciação aos costumes sociais, mas também 
a alimentação, a higiene e a proteção contra danos físicos. Eles certamente 
regulam as interações das crianças com outras pessoas, mas também suas 
interações com a natureza física (na forma de, por exemplo, leite, germes, 
sujeira, excrementos, clima e animais). Em suma, não está em jogo apenas 
a construção das identidades sociais das crianças, mas também a sua 
sobrevivência biológica. E consequentemente, portanto, pertencem à 
sobrevivência biológica das sociedades. Assim, a criação dos filhos não 
é por si só uma atividade de reprodução simbólica; é igualmente, e ao 
mesmo tempo, uma atividade de reprodução material. É o que 
poderíamos chamar de uma atividade de <duplo aspecto>.176 (grifos e 
tradução nossos) 

 

Em complemento à essa explicação de como o trabalho da mulher foi sendo 

desvalorizado ao longo dos tempos, cumpre mencionar o trabalho de Laís Abramo, 

em que ela analisa as origens da divisão entre o trabalho primário e o secundário, sob 

as perspectivas das teorias institucionalistas e da radical marxista, tecendo crítica aos 

principais pensadores quanto ao tema. Cabe aqui destacar trecho de sua obra relativo 

à força dos estereótipos para relegar a mulher ao trabalho secundário: 

 
A associação entre a mão de obra feminina e a categoria “força de trabalho 
secundária” se constrói a partir de vários pressupostos estereotipados sobre 
as mulheres, tais como a idéia de que elas não estão interessadas e nem 
dispostas a investir na sua formação profissional e nem em obter promoções, 
que têm baixas expectativas e baixo compromisso com o trabalho, e que este 

 
176 Ahora quiero sostener que la interpretación de tipos naturales es conceptualmente inadecuada y 

potencialmente ideológica. No es cierto que las prácticas de crianza de los hijos cumplan fines 
de reproducción simbólica, como algo opuesto a la reproducción material. Ciertamente, 
comprenden la enseñanza de la lengua y la iniciación en las costumbres sociales, pero también la 
alimentación, la higiene y la protección contra daños físicos. Ciertamente, regulan las interacciones 
de los niños con otras personas, pero también sus interacciones con la naturaleza física (en forma, 
por ejemplo, de leche, gérmenes, suciedad, excremento, climatología y animales). En resumen, no 
solo está en juego la construcción de las identidades sociales de los niños sino también la 
supervivencia biológica de estos. Y en consecuencia, por lo tanto, pertenecen a la 
supervivencia biológica de las sociedades. Así, la crianza de los hijos no es per se una 
actividad de reproducción simbólica; es igualmente, y al mismo tiempo, una actividad de 
reproducción material. Es lo que podríamos llamar una actividad de «aspecto dual». FRASER, 
Nancy. Fortunas del feminismo: del capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal. 
Madri: Traficantes de Sueños, 2015. p. 42. 
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tem um lugar secundário na sua vida, na conformação da sua identidade e 
da suas práticas organizativas. Todas essas ideias são muito mais supostos 
do que formulações teóricas consistentes ou resultados empíricos de  
pesquisas realizadas. Como reconhece o próprio Piore em mais de uma 
ocasião nos textos analisados, as evidências para as afirmações feitas sobre 
as mulheres são na maioria do caso apenas indicativas e não têm relevância 
estatística. 177 
 

A mesma autora reforça a importância da relação do trabalho produtivo e o 

reprodutivo para a dificuldade de entrada das mulheres em postos de trabalho mais 

qualificados: 
 
Por outro lado, numerosas pesquisas têm questionado esses pressupostos, 
apontando outros fatores – próprios tanto das formas de estruturação o de 
estratificação do mercado como da relação entre o mundo produtivo e o 
reprodutivo – que têm um poder explicativo muito maior para a dificuldade de 
entradas das mulheres a postos de trabalho mais qualificados, regulares, 
estáveis.178 

 

Ainda no que se refere à separação do trabalho produtivo do reprodutivo, à 

parte do deslocamento que a obra de visão radical de Silvia Federici possa ter em 

relação ao presente trabalho, vale citá-lo por seu relevante valor histórico quanto à 

evolução do trabalho e sua divisão sexual. Segundo Silvia essa divisão do trabalho se 

deu quando ocorreu a transição da economia de subsistência para uma economia de 

produção destinada ao mercado, que atingiu seu auge no século XIX, quando a 

reprodução do trabalhador naquela forma anterior de subsistência perdeu seu valor e 

somente passou a ser remunerada quando realizada para os senhores ou fora do 

lar.179  

Foi nesse momento que a reprodução da força de trabalho doméstico e sua 

função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo atribuídas a uma 

vocação natural e definidas como trabalho de mulheres. Assim, as mulheres foram 

excluídas de muitas ocupações assalariadas e passaram a receber muito menos que 

a média do salário masculino.180 

 
177 ABRAMO, Lais Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 

secundária?. 2007. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 50. doi:10.11606/T.8.2007.tde-
23102007-141151. Acesso em: 2022-04-03. 

178 Ibid., p. 50. 
179  FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo 

Sycorax. São Paulo: Elefante, 2017. p. 145. 
180  FEDERICI, loc. cit 
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Afirma Federici que foi nessa época que a divisão sexual do trabalho surgiu, 

sujeitando as mulheres ao trabalho reprodutivo e a uma maior dependência 

masculina:  

 
Essas mudanças históricas – que tiveram um auge no século XIX com a 
criação da figura da dona de casa em tempo integral – redefiniram a posição 
das mulheres na sociedade e com relação aos homens. A divisão sexual do 
trabalho que emergiu daí apenas sujeitou as mulheres ao trabalho 
reprodutivo, mas também aumentou sua dependência, permitindo que o 
Estado e os empregadores usassem o salário masculino como instrumento 
para comandar o trabalho das mulheres. Dessa forma, a separação efetuada 
entre a produção de mercadorias e a reprodução da força de trabalho também 
tornou possível o uso especificamente capitalista do salário e dos mercados 
como meios para a acumulação de trabalho não remunerado. (grifos nossos 
)181 

  

Aqui vale referenciar novamente Abramo quanto à imagem secundarizada da 

mulher trabalhadora em função dos estereótipos a ela relacionados e à maternidade: 

 
O questionamento da noção da mulher como força de trabalho secundária 
permite também evidenciar a existência de uma forte (e complexa) disputa 
pelo sentido do trabalho feminino e da mulher como trabalhadora (na 
empresa, na sociedade, na família). A questão da maternidade é central na 
produção da imagem secundarizada da mulher trabalhadora (e no mundo 
público em geral). É essa diferença intransferível entre homens e mulheres 
que as torna uma trabalhadora de “segunda categoria”, que torna a mulher 
no trabalho um indivíduo sempre meio inadequado, sempre meio fora do 
lugar. 
O impacto dessa maternidade biológica sobre o desempenho das mulheres 
no trabalho é muito ampliado pelos estereótipos relativos ao desempenho de 
homens e mulheres: a imagem dominante é a da existência de um “risco” 
permanente de gravidez entre as mulheres trabalhadoras, desconhecendo o 
dado objetivo que o número de filhos por mulher na força de trabalho vem se 
reduzindo significativamente nas últimas décadas.182 

 

Quanto à massiva entrada das mulheres no mercado em condições precárias 

de trabalho, Fraser explica como o ideal do salário familiar do capitalismo organizado 

pelo Estado deu lugar ao modelo familiar sustentado por dois assalariados: 

 
Com a entrada em grande escala das mulheres nos mercados de trabalho ao 
redor do globo, foi necessário cortar na raiz o ideal do salário familiar do 

 
181  Ibid., p. 145-146. 
182 ABRAMO, Lais Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 

secundária?. 2007. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 53. doi:10.11606/T.8.2007.tde-
23102007-141151. Acesso em: 2022-04-03. 
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capitalismo organizado pelo Estado. No capitalismo neoliberal 
“desorganizado”, esse ideal foi substituído por um modelo familiar sustentado 
por dois assalariados. Não importa que a realidade que subjaz ao novo ideal 
sejam a queda dos níveis salariais, a diminuição da segurança no emprego, 
o declínio dos padrões de vida, o aumento abrupto no número de horas 
trabalhadas em troca de salários por família, a exacerbação da dupla jornada 
de trabalho – agora frequentemente uma jornada tripla ou quádrupla – e o 
aumento de lares chefiados por mulheres. O capitalismo desorganizado 
vende gato por lebre ao elaborar uma nova narrativa de avanço feminino e 
de justiça de gênero.183 

 

E nesse mercado de muitas trabalhadoras mulheres, Fraser explica que a 

narrativa feminista com significado ético (distante da crítica por maior redistribuição e 

subordinada à máquina do acúmulo capitalista) atraiu mulheres nos dois extremos do 

espectro social. De um lado, as mulheres das classes médias na busca da quebra do 

teto de vidro e, de outro, as trabalhadoras menos favorecidas lutando por segurança 

material, educação e liberação da autoridade tradicional: 

 
Dotando suas lutas diárias de significado ético, a narrativa feminista atrai 
mulheres nos dois extremos do espectro social: em um extremo, os quadros 
femininos das classes médias profissionais, determinadas a quebrar o teto de 
vidro; no outro, as trabalhadoras temporárias, de trabalho parcial, prestadoras 
de serviço de baixa remuneração, domésticas, prostitutas, migrantes, 
trabalhadores de Zonas de Processamento de Exportação (EZP) e aquelas 
que utilizam microcrédito, buscando não apenas renda e segurança material, 
mas também dignidade, auto aperfeiçoamento e liberação em relação à 
autoridade tradicional. Dos dois lados, o sonho de emancipação das 
mulheres está subordinado à máquina do acúmulo capitalista.184 

 

Nesse contexto, as mulheres das classes médias viram na terceirização da 

criação de seus filhos, a partir dos serviços prestados pelas mulheres de baixa renda, 

a solução para a tentativa de conciliarem carreira e vida pessoal: 

 
Por mais difícil que seja para mim admitir, as correntes hegemônicas dos 
movimentos feministas no Norte global até agora optaram por favorecer 
noções diluídas e inadequadas de igualdade liberal. As críticas ao sexismo, 
que outrora faziam parte da ambiciosa concepção igualitária do mundo 
proposta pela democracia radical, são hoje reformuladas em termos 
individualistas e meritocráticos, que servem para tornar o mercado atrativo e 
justificar a exploração. Figuras como Sheryl Sandberg, 
consequentemente, incentivam profissionais privilegiados a se 
aventurarem nos conselhos de administração de grandes empresas, 

 
183  FRASER, Nancy. Feminismo, capitalismo e a astúcia da história. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque 

(org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 
25-46. p. 38. 

184  Ibid., p. 39. 
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sem sequer mencionar o fato de que essas mulheres estão de fato se 
apoiando em mulheres migrantes. O resultado é um Norte hegemônico e 
o neoliberalismo. 185 (grifos  e tradução nossa) 

 

 Ainda no tema da terceirização da criação dos filhos, vale citar o trabalho de 

Bertolini, pelo qual demonstra que “[e]m face da reiterada incompatibilidade entre as 

demandas familiares e as profissionais, a delegação das atividades domésticas 

apareceu nas entrevistas como o principal recurso utilizado pelas advogadas para 

viabilizar essa conciliação”.186 

Assim, verifica-se que a forma com que a mulher está inserida no mercado de 

trabalho e é responsável pelo trabalho doméstico reprodutivo tem bases históricas 

seculares, clamando por políticas públicas profundas que promovam o 

reconhecimento pelo Estado do trabalho de criação dos filhos. É exemplo recente o 

da Argentina, que aprovou lei que reconhece um período parcial do tempo que mães 

dispuseram para a criação de seus filhos para fins de aposentadoria.187 

Diante de realidades tão complexas, é fundamental refletir acerca de caminhos 

para mudar esse percurso e, nesse aspecto, a teoria feminista contemporânea aponta 

para a necessidade de que o movimento feminista resgate sua crítica basilar ao 

capitalismo, por maior redistribuição nesse novo contexto de crise do 

neoliberalismo.188 Numa análise à segunda onda do movimento feminista do pós-

 
185  Por mucho que me cueste admitirlo, las corrientes hegemónicas de los movimientos feministas del 

Norte global han optado hasta el momento por favorecer las nociones diluídas e inadecuadas de la 
igualdad liberal. Las críticas al sexismo, que en otro tiempo formaban parte de la ambiciosa 
concepción igualitaria del mundo planteada por la democracia radical, están hoy en día reformuladas 
en términos individualistas y meritocráticos, que sirven para dotar de atractivo al mercado y justificar 
la explotación. Figuras como Sheryl Sandberg animan en consecuencia a las profesionales 
privilegiadas a que se atrevan con los consejos de dirección de las grandes empresas, sin 
mencionar siquiera el hecho de que estas mujeres se están apoyando de facto sobre las 
migrantes. El resultado es un hegemónico del norte y el neoliberalismo. FRASER, Nancy. Fortunas 
del feminismo: del capitalismo gestionado por el estado a la crisis neoliberal. Madri: Traficantes de 
Sueños, 2015. p. 14. 

186  BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Feminização da advocacia e ascensão das mulheres nas 
sociedades de advogados. Cadernos de Pesquisa, [s. l.], v. 47, n. 163, p. 16-42, jan./mar. 2017. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/198053143656. Acesso em: 28 nov. 2021. p. 33. 

187 NOIA, Julia. Argentina reconhece cuidados maternos como contribuição para a Previdência. No 
Brasil, não há esse tipo de garantia. O Globo, Rio de Janeiro, 30 jul. 2021. Economia, Celina. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/celina/argentina-reconhece-cuidados-maternos-
como-contribuicao-para-previdencia-no-brasil-nao-ha-esse-tipo-de-garantia-25123990. Acesso em: 
02 dez. 2021. 

188  FRASER, Nancy. Feminismo, capitalismo e a astúcia da história. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque 
(org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 
25-46. p. 35-44. 
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guerra, Nancy Fraser explica, sob o ponto de vista economicista, que houve uma 

mudança do foco das reivindicações feministas por uma sociedade mais justa, que 

passou de uma crítica político-econômica (melhor redistribuição das riqueza), para um 

foco na mudança cultural (maior reconhecimento da identidade e da diferença), o que 

fragmentou o movimento e o distanciou de sua crítica primeira ao capitalismo: 

 
Nesse período, as reivindicações por justiça foram cada vez mais 
expressadas como reinvindicações pelo reconhecimento da identidade 
e da diferença. Com essa mudança “da redistribuição para o 
reconhecimento”, vieram pressões poderosas para transformar a segunda 
onda do feminismo em uma variante das políticas identitárias. Uma variante 
progressista, de fato, mas que acabava gastando muito tempo na crítica da 
cultura, enquanto subestimava a crítica da economia política. Na prática, a 
tendência era subordinar as lutas socioeconômicas a lutas por 
reconhecimento; enquanto na academia, a teoria cultural feminista 
começava a se sobrepor à teoria social. O que tinha começado como 
proposta corretiva necessária para o economicismo recaiu com o tempo em 
um culturalismo igualmente unilateral. Assim, em vez de chegar a um 
paradigma mais amplo, mais rico que poderia abranger tanto a 
redistribuição quanto o reconhecimento, as feministas da segunda onda 
trocaram um paradigma incompleto por outro.189 (grifos nossos) 

 

Nessa linha, Nancy deixa claro que, para imprimir força ao movimento, é 

preciso ampliar a consciência histórica e retomar a crítica ao capitalismo regulado pelo 

mercado e não mais pelo Estado, de forma a promover mudanças que propiciem uma 

melhor redistribuição de riquezas e regulamentação social.190 Fato é que, após dois 

séculos da época em que se estabeleceu essa estrutura de desvalorização do 

trabalho reprodutivo, as mulheres percorreram um longo percurso de lutas na busca 

de mudar tal realidade.  

Muitas conquistas foram alcançadas com os movimentos feministas. São 

exemplos o direito ao voto, nos Estados Unidos em 1920 e em 1932 no Brasil,191 a 

criação das Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres a partir de 1985 e as 

 
189  FRASER, Nancy. Feminismo, capitalismo e a astúcia da história. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque 

(org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 
25-46. p. 37. 

190  FRASER, loc. cit. 
191  ALVES, Branca Moreira. A luta das sufragistas. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque (org.). 

Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 49-63. 
p. 54, 60. 



 

 

 

133 

Leis Maria da Penha (Lei n. 11.340 de 2006)192 e do Feminicídio (Lei n. 13.104 de 

2015) no Brasil, além da discussão da legalização e descriminalização do aborto no 

Brasil193 e ao redor do mundo194. Porém, ainda há um longo caminho a trilhar, e muito 

ainda a conquistar.  

 

4.6 QUANTO À OCORRÊNCIA DE MANSPLAINING, MANTERRUPTING, 

BROPRIATING E GASLIGHTING 

 

 Adiante, aborda-se os resultados obtidos quanto à prática de mansplaining, 

manterrupting, bropriating e gaslighting em negociações de fusões e aquisições e 

comentários dos entrevistados. Após, apresenta-se as conclusões quanto ao tema. 

 

4.6.1 Resultados das entrevistas 

 

Dos 11 entrevistados, seis mencionaram a ocorrência de mansplaining e 

manterrupting nas negociações de fusões e aquisições e três citaram o bropriating e 

o gaslighting como presentes. Além disso, observa-se que apenas duas mulheres dos 

11 entrevistados afirmaram ocorrer as quatro práticas. 

Adicionalmente, dois dos entrevistados homens disseram que esse tipo de 

prática não ocorre; uma entrevistada afirmou que tais práticas ocorrem para ambos 

os gêneros; uma entrevistada ressaltou que o bropriating ocorre em ambos os 

gêneros; e uma entrevistada disse ter tomado consciência mais recentemente de tais 

práticas e que não se recorda se ocorriam quando atuava nessas negociações. O 

Quadro 9 apresenta todas as respostas obtidas para este tópico – o X significa que o 

comportamento foi presenciado. 

 

 
192  BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de 

investigação In: HOLLANDA, Heloisa Buarque (org.). Pensamento feminista: conceitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 179-211. p. 296.  

193 BARSTED, Leila Linhares. Legalização e descriminalização: dez anos de luta feminista. In: 
HOLLANDA, Heloisa Buarque (org.). Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de 
Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 179-211. p. 202-207. 

194 MAC*, Aissa; PEREIRA, Maria Irenilda; RICCI, Larissa. Conheça as leis sobre o aborto no mundo. 
Em 67 países, decisão é da mulher. Estado de Minas Gerais, [s. l.], 23 ago. 2020. Disponível em: 
http://em.com.br/app/noticia/gerais/2020/08/23/interna_gerais,1177752/conheca-as-leis-sobre-o-
aborto-no-mundo-em-67-paises-decisao-e-da-mulher.shtml. Acesso em: 02 dez. 2021. 
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Quadro 9 – Ocorrência de Mansplaining, Manterrupting, Bropriating e Gaslighting 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Entrevistado A disse que o mansplaining ocorre muito e que isso irrita 

demais. Vê que as próprias mulheres não percebem. Ocorre manterrupting também. 

Trouxe um exemplo de quando uma associada estava explicando como funcionava o 

ajuste de preço para o cliente deles e o assessor financeiro do mesmo cliente a 

interrompeu para explicar a mesma coisa de uma forma muito pior do que a associada 

havia explicado, na visão do entrevistado. Não vê uma influência direta para o 

resultado da operação, mas traz uma dificuldade maior para o projeto, trazendo uma 

ineficiência como um todo. 

A Entrevistada B responde que sim, todas ocorrem. Manterrupting é a mais 

frequente e acontece o tempo todo. Afirma ser muito difícil saber como lidar com isso. 

Disse ter aprendido muito de M&A com os filhos. Perdia a paciência, dava berros e 

ficava se sentindo super culpada. Hoje, disse que é muito difícil ela se alterar. Algo 

que ajuda é quando olha para isso como um jogo. Também considera não ter a 

ansiedade de antes e que o manterrupting é algo que já espera e quando acontece já 

sabe censurar sem tentar devolver com o mesmo comportamento.  

De vez em quando, fala mais devagar, espera até o fim, faz uma pausa que 

deixa toda as pessoas desconfortáveis, anota o ponto para não esquecer depois, mas 

é difícil porque às vezes perde o momento. Quando ocorre, diz ser muito importante 

ecoar a situação e manifestar logo que possível, comentando, por exemplo, que 

gostaria de ouvir o que tal pessoa está falando e isso deve ser feito com qualquer 

ENTREVISTADOS M/F MANSPLANING MANTERRUPTING BROPRIATING GASLIGHTING

SUJEITO 1 M X X

SUJEITO 2 F X X X X

SUJEITO 3 M X X

SUJEITO 4 F não envolve gênero não envolve gênero não envolve gênero não envolve gênero

SUJEITO 5 F X X ocorre ambos gêneros X

SUJEITO 6 M não ocorre não ocorre não ocorre não ocorre

SUJEITO 7 F X X X X

SUJEITO 8 M X

SUJEITO 9 M ocorre ambos gêneros ocorre ambos gêneros ocorre ambos gêneros ocorre ambos gêneros

SUJEITO 10 M X X

SUJEITO 11 F não tinha consciência não tinha consciência não tinha consciência não tinha consciência

COMPORTAMENTOS
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pessoa nessa situação. Além disso, observa que essas práticas atrapalham porque 

alienam, pois, quando se está tentando buscar um encontro de vontades, esse tipo de 

comportamento elimina a capacidade de se aproximar do outro que age dessa forma. 

Ela própria interrompe sem querer e, quando se dá conta, pede desculpas 

A Entrevistada C manifestou que sempre ocorre e sofre mais com as duas 

primeiras situações (mansplaining e manterrupting). Observa que, com a experiência, 

não tem essa questão de gênero, pois se adquire preparo e embasamento técnico. 

Uma prática além das citadas que vê bastante é que os homens criam um laço que 

só eles têm e do qual a mulher está naturalmente excluída. Comenta que, às vezes, 

o “cara” vai perguntar para um outro que sabe menos de um assunto só porque é um 

homem. Acredita que a técnica e a experiência “passam o chinelo” nessas bobagens 

– que não são bobagens, mas que, com a experiência e técnica, é possível passar 

por cima disso. 

A Entrevistada D não acha que tais práticas ocorrem em razão de ser homem 

ou mulher, pois as pessoas fazem isso. Às vezes, sente-se muito pior por ser mais 

nova do que por ser mulher. Não acha que façam com ela porque ela é mulher, talvez 

até façam por isso, mas ela não sente assim. Sempre sentiu que práticas desse tipo 

ocorrem muito por conta da idade dela.  

Quanto aos resultados que tais práticas podem trazer, pondera que, se uma 

mulher se sente diminuída, a negociação pode não fluir por isso. Pode dar certo, mas 

o processo pode ser horrível. Poucas vezes esteve com mulheres na mesa. 

A Entrevistada E vê essas práticas no local em que trabalha, muito 

manterrupting com ela e suas chefes. O mansplaining também ocorre muito. Já viu na 

vida como um todo, mas não acha que é uma conduta masculina. Bropriating ocorre 

para os dois lados. É do ser humano. 

Gaslighting também ocorre. Situações em que acham que é faniquito de 

mulher. Ouviu já: “pelo amor de Deus, você está exagerando. Isso é uma coisa 

simples, que frisson que você está causando aí por isso”. Finalizou opinando que tais 

práticas contribuem para pior, que enfraquecem a relação de confiança. 

O Entrevistado F não viu ocorrer nenhuma das práticas listadas, mas afirma 

que há uma quinta, quando um homem fala um palavrão e diz que não deveria falar 

porque tem mulher presente, ou mesmo quando diz que não vai falar em respeito à 

mulher que está presente. Acaba marcando mais uma diferença do que aproximando. 
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Acha que está respeitando, mas não está. Já viu também muitos comentários 

machistas e sexistas que não agradam a ninguém. 

Observou também que a ideia colocada por uma mulher não tem a mesma 

aderência do que quando colocada por um homem. Já cansou de receber mensagem 

de Whatsapp com ideias enviadas por mulheres durante a negociação, ao que ele 

respondeu que era para tais mulheres apresentarem a ideia diretamente, ao que 

responderam que o problema é que, quando elas falavam, não era dado o mesmo 

valor quando o entrevistado falava. Ponderou que esse exemplo poderia ser um 

gaslighting, mas não teve certeza.  

Já sobre o bropriating, afirmou ser muito difícil de acontecer, até entre homens, 

porque pega muito mal. Tipicamente, as negociações são em time e ainda mais pela 

presença da mulher ser muito baixa, então é muito mais uma frustração para a mulher 

do que para a negociações, pois o resto do time vai dar um jeito de contornar a 

situação. Pode até acabar quebrando a relação de confiança e prejudicar o 

andamento da negociação, mas nunca viu acontecer. Teve um exemplo de uma chefe 

que era muito durona e muito firme, perfil muito masculino e que essas práticas não 

prosperavam. 

A Entrevistada G respondeu que a pergunta podia ser se alguma das práticas 

não ocorre. Afirmou que todas, sem exceção, acontecem o tempo todo, mas que 

aprendeu a lidar com essas situações com humor. É a maneira que a entrevistada 

acha que mais desconcerta, mas que é muito difícil. Por mais que a pessoa seja 

controlada, treinada, dói da mesma forma. A dor aparece para todas as mulheres que 

se veem nessa situação. Uma coisa que ajuda muito é entender que muito do que 

vem do outro vem dele e não de quem está recebendo e que isso foi aprendido na 

terapia. 

Seu primeiro chefe disse a ela que conseguia lidar com pessoas que se acham 

melhores que as outras, figurões, pensando nelas quando estão banheiro, 

humanizando elas, porque todo mundo tem dor de dente, acorda de mal humor etc. 

Mulheres precisam de um tempo maior para serem respeitadas numa mesa e, por 

isso, todos os envolvidos perdem mais tempo. Acredita que essas práticas atrapalham 

sim. 
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O Entrevistado H disse nunca ter presenciado em público, mas já viu no 

particular em almoços entre casais. Bropriating já viu muito, quando o homem 

expressa a ideia, mas dá para ver que era da sua mulher.  

Já viu também muita transação acontecer quando o casal está se divorciando 

e daí a mulher se alia ao homem para resolver o negócio e sair daquilo. Usa a 

operação como um evento de liquidez. Trouxe um exemplo de uma faculdade de 

medicina, em que quem guiou foi a mulher mesmo, valor de 380 milhões. Durante 

toda a negociação o marido não participou, eram somente ela e as filhas. O marido 

só veio no dia da assinatura, entrou mudo e saiu calado. 

Relatou que o que chega muito para eles é o homem dizendo que a mulher não 

vai participar da reunião porque não está bem emocionalmente. Nunca viu um “show”, 

nem chilique etc. Acrescentou que projetos de M&A são muito relevantes, com muitos 

valores envolvidos e não acha que essas questões de gênero influenciam. 

O Entrevistado I respondeu que acontece o tempo todo com homens e 

mulheres. Ele já cansou de ser interrompido. Não lembra de ter sido direcionado a 

gênero. Teve uma situação que se lembra em que ficaram tentando desestabilizar a 

mulher, seria um gasligthing, mas acontece com homens também. Nesse exemplo, os 

homens falavam, “olha, você não está entendendo”, querendo dizer que o assunto era 

mais sofisticado do que ela poderia entender. 

Entende que pode influenciar quando há uma quebra de comunicação, que 

falar que a pessoa não está entendendo faz com que você se aproxime do principal, 

ou que a outra pessoa possa ceder mais. Às vezes você constrói e às vezes você 

aliena a comunicação, o projeto começa a andar mal, a atrasar. 

O Entrevistado J afirmou que as duas primeiras práticas ocorrem sim 

(mansplaining e manterrupting). Quanto ao bropriating, acha que acontece, mas não 

sabe se é ruim porque destaca que a melhor forma de negociar é fazendo com que a 

pessoa do outro lado se aproprie da sua ideia. Quanto à influência, depende de quem 

está sofrendo isso, se for uma pessoa que tiver poder decisório, pode atrapalhar. 

A Entrevistada K disse ter tomado consciência de tais práticas há no máximo 

dois anos e que começou a perceber que ocorre de fato. Com ela ocorria muito pouco 

porque se colocava muito como igual. Viu acontecendo as duas últimas entre homens 

também (bropriating e gaslighting). As duas primeiras ocorrem mais (mansplaining e 

manterrupting), mas não se lembra de ter sido em cenário de fusões e aquisições. 
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4.6.2 Conclusões desse bloco de perguntas quanto à ocorrência e efeitos das 

práticas de manterrupting, mansplaining, bropriating e gaslighting 

 

Um primeiro ponto de destaque é que houve uma variação muito grande de 

experiências relatadas e respostas apresentadas para o item. Houve entrevistados 

que manifestaram bastante estranhamento quanto a tais comportamentos – a ponto 

de quase desconhecerem a sua ocorrência –, até entrevistados que afirmaram que 

tais práticas não têm nada a ver com gênero e, no extremo oposto, entrevistados que 

afirmaram de forma categórica a sua ocorrência o tempo todo. 

A falta de percepção quanto à ocorrência de tais práticas não se mostrou maior 

em mulheres do que em homens. Porém, houve mulheres que foram muito enfáticas 

quanto à sua ocorrência, sinalizando uma falta de consciência generalizada quanto à 

existência de tais comportamentos nas mesas de negociação de fusões e aquisições. 

Nas falas de um entrevistado e de duas entrevistadas, notou-se um subtexto 

inconsciente de que a ocorrência de tais comportamentos dependeria, em certa 

medida, da maneira como as mulheres se comportam na mesa de negociação, como 

se houvesse certa culpa da própria vítima para a sua ocorrência. Nota-se tal subtexto 

(i) quando foi dito que não ocorria com a Entrevistada K porque ela se colocava como 

igual na mesa de negociação; (ii) em outra fala, da Entrevistada C, em que foi dito 

que, com a experiência, essas práticas não prosperam; e, por fim, (iii) quanto foi 

citado o exemplo pelo Entrevistado F sobre uma chefe “durona” com a qual esses 

comportamentos não tinham lugar. 

 

4.7 ENSINAMENTOS DE NEGOCIAÇÃO COM BASE NA EXPERIÊNCIA DOS 

ENTREVISTADOS  

 

 Durante as entrevistas, foi interessante notar que algumas falas que 

transmitiam ensinamentos que os entrevistados adquiriram com a experiência ou 

mesmo de mentores ao longo das negociações se iniciavam mais ou menos da 

seguinte forma: “uma vez, uma pessoa muito experiente/mais velha me disse o 

seguinte...”. Na sequência, os entrevistados introduziam importantes aprendizados de 

negociação com base em suas histórias em operações de fusões e aquisições, que, 
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embora não tenham sido o objeto direto da pesquisa, valem o registro para os 

profissionais que trabalhem com negociação em fusões e aquisições ou até para 

outros contextos. Assim, esta subseção procura endereçá-los.  

 O Entrevistado A relatou que, uma vez, um homem disse a ele que sempre 

quando entra numa reunião, olha a pessoa que fala menos. Isso porque ou ela é muito 

júnior e não fala nada porque está perdida, ou é a pessoa que você precisa prestar 

atenção, porque, quando ela abrir a boca, vai fazer um ponto que faz muito sentido, 

porque é a pessoa que está parada ouvindo todo mundo, observando, juntando as 

peças todas – quando essa pessoa parar e falar, vai ser algo relevante. 

A Entrevistada B disse que um advogado com o qual trabalhava ensinou a ela 

algo que aprendeu com um outro advogado muito mais velho que ele: você só pode 

se zangar ou perder o controle apenas uma vez em uma operação, porque, quando 

você se zanga por tudo, você perde a força de se zangar. 

Outro aprendizado que essa mesma entrevistada trouxe foi no contexto de 

uma operação em que ela percebeu que estava sendo subestimada e que soube usar 

tal situação como uma vantagem ao seu favor, surpreendendo a contraparte com 

força total na hora final e decisiva do projeto. Ela tinha muita força na hora, porque 

em toda a negociação ela tinha sido muito dócil, muito comercial, não respondendo 

às provocações realizadas e seguindo o seu próprio jeito de ser.  

Relatou que ela chegou com força total dizendo que o negócio que tinha na 

mesa era aquele, que não tinha outro e que se não fosse daquela maneira, que todos 

podiam ir para casa passar o fim de semana com suas famílias, pois o assunto estaria 

encerrado. Tal conduta não era esperada pelos que estavam do outro lado da mesa 

e com tal estratégia ela conseguiu muito mais do que até seu próprio cliente estava 

esperando. 

Uma última fala dessa entrevistada foi com relação à forma como se comporta 

quando percebe a ocorrência de manterrupting na mesa de negociação. Ela disse 

que, quando tal situação se apresenta, é muito importante ecoar e intervir logo que 

for possível com falas como “olha, eu gostaria de ouvir o que tal pessoa está falando”. 

A Entrevistada G relatou que um cliente para o qual ela trabalha disse para ela 

que, antes de entrar na mesa de negociação, ele pensava em qual era o objetivo dele 

e toda a vez que desviava, ele pensava nesse objetivo e voltava para ele. Em outra 

situação, um negociador disse a ela que, ao percebê-la preocupada com o 
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cumprimento das entregas do projeto, que o mais importante era que ela focasse 

primeiro em fazer o que tinha que ser feito, do jeito que tinha que ser feito, além de 

ter perguntado para ela se ela já tinha visto algum cronograma dar certo, porque ele 

nunca tinha visto. O aprendizado foi que os planos são sempre uma tentação, mas 

que a prática sempre vai ser diferente do programado – o atraso faz parte.  

O mesmo negociador disse que a entrevistada tinha uma característica que 

era muito valiosa e que ela não tinha percebido ainda: o fato de que ela não ficava 

tentando ser um homem na negociação, isso era o seu diferencial. Assim, a 

entrevistada manifestou que, quando percebe que ser você é ok, isso faz toda a 

diferença. Tentar ser diferente do que se é não dá certo. 

Mais uma experiência trazida por essa entrevistada foi uma situação em que 

um advogado começou a subir na mesa e falar alto para intimidá-la. Na hora, ela 

raciocinou se devia agir igual ou diferente daquela atitude. Então, ela começou a falar 

mais baixo e mais baixo e a reunião terminou bem e hoje eles são amigos. Afirmou 

que os homens tentam intimidar a mulher pela força e que nessas horas é preciso se 

manter no prumo e seguir seu caminho. Disse que o pessoal brinca que precisa ter 

“perfil de foca”, “DNA gelado” na hora da emoção, porque as emoções vêm e são 

pessoas ali.  

Outra grande lição é que, por mais que ela faça isso todos os dias, para o 

cliente pode ser o negócio da vida dele e é preciso ter essa sensibilidade. Adicionou 

um exemplo nessa fala relatando que, certa vez num M&A, orientou sua equipe de 

que deveriam ser cirúrgicos na marcação, alterando apenas o realmente necessário. 

Então, o outro lado reconheceu essa atitude e começou a reunião elogiando e 

agradecendo a postura e dizendo que entrou de outra maneira na negociação. 

Por fim, um último ensinamento trazido por essa entrevistada foi o que 

aprendeu com uma amiga que estuda comportamento, que falou que as pessoas 

podem ser classificadas como gatos e cachorros. O gato é mais altivo, mais 

autoconfiante, acredita muito em si e se coloca mais diretamente. O cachorro é mais 

coletivo, lateral, não confronta de frente. Nesse sentido, acrescentou que é preciso 

saber como você próprio é e como é o seu interlocutor. Se você tem um cachorro do 

outro lado da mesa e confronta a pessoa direto, não vai dar certo. Se você estiver 

falando com um gato e você não o confronta, ele não vai te respeitar. 
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Seguindo para o Entrevistado I, ele trouxe exemplos de quando técnicas de 

negociação são usadas para fragilizar e desestabilizar as pessoas, como estratégias 

clássicas de carimbar as pessoas, dar apelidos para alguns, não olhar para 

determinada pessoa ou ignorá-la durante uma negociação, entre outros. Vale aqui o 

registro da fala desse entrevistado no sentido de entender que, muitas vezes, certos 

comportamentos na mesa de negociação são realizados de maneira proposital, para 

se atingir algum objetivo. Assim, ter essa consciência e assumir o “perfil de foca”, 

citado pela Entrevistada G acima, pode fazer toda a diferença para não se deixar 

afetar por tais tipos de estratégias, que vão de encontro com o que há de mais atual 

e com a melhor técnica em negociação. Ainda, colidem com o real sentido das 

habilidades da empatia e da ética, trazidas no presente trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

 
O presente estudo confirmou que a presença e destaque das mulheres no 

mercado de fusões e aquisições ainda é muito baixa, conforme dados descritos a 

seguir. Na pesquisa quantitativa, chegou-se a um percentual de 31% de sócias 

advogadas de fusões e aquisições/societário, em relação ao total de advogados sem 

distinção de gênero do mesmo time, considerando 19 escritórios de advocacia cujos 

websites viabilizaram a obtenção de tal visão (de um total de 26 escritórios 

pesquisados), por meio de pesquisa própria concluída em janeiro/2020. 

 Verificou-se, por meio do Guia Chambers Latin America, que, com base na 

mesma amostra de 26 escritórios, de um total de 71 advogados ranqueados na 

categoria fusões e aquisições/societário, apenas 7 foram mulheres – ou seja, apenas 

10% do total. Assim, constatou-se que o percentual de sócias advogadas ranqueadas 

na área de fusões e aquisições/societária é substancialmente inferior (10%) se 

comparado com a proporção de sócias e sócios de fusões e aquisições/societário 

apurada nos 19 escritórios de advocacia pesquisados (31%). Tal seria ainda menor 

se a amostra adotada para o Chambers Latin America tivesse sido reduzida de 26 

para os 19 escritórios considerados anteriormente. 

 Quanto à pesquisa qualitativa, 100% dos entrevistados foram categóricos em 

afirmar que as mesas de negociação são compostas massivamente por homens. 

Ainda, três das seis mulheres participantes comentaram que quase sempre eram as 

únicas mulheres nessas mesas de negociação. Vale notar que esse resultado se 

aplica às corporações (incluindo bancos e fundos de investimento), escritórios de 

advocacia e consultorias financeiras, pois foram entrevistados profissionais desses 

três contextos. 

 No que se refere aos principais desafios da mulher para se inserir ou mesmo 

se manter na mesa de negociação de fusões e aquisições com base nas entrevistas, 

as conclusões foram as seguintes: 

 

a) a baixa presença das mulheres não ocorre apenas no contexto de negociações 

de fusões e aquisições, pois é reflexo da estrutura da própria sociedade. Há 

maior presença masculina nos espaços de poder em geral, como por exemplo 

no “C level” de companhias ou sociedade de advogados, o que resulta em 
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menos mulheres liderando operações de fusões e aquisições. Essas são 

comumente lideradas por profissionais mais sêniores do topo da hierarquia – 

geralmente, homens; 

 

b) as exigências desse ambiente (muitas horas fora de casa, viagens contínuas e 

dinâmica imprevisível de trabalho) são barreiras para que as mulheres optem 

por e se mantenham na carreira de fusões e aquisições até atingirem altos 

cargos. Tal se soma à maior responsabilidade atribuída às mulheres com o 

cuidado da casa e família – em especial quando se tornam mães – e à falta de 

políticas privadas ou públicas para equilibrar essa equação; 

 

c) a mulher que quer ter filhos e constituir família (no sentido mais amplo que esse 

conceito tenha) precisa assumir um custo muito alto, em comparação ao 

homem, para conciliar ambas as funções. 

 

Quanto ao mapeamento das 5 habilidades negociais testadas (empatia, 

flexibilidade, ética, intuição e assertividade), primeiro sem enfoque em gênero e 

depois com essa distinção, os resultados foram os seguintes: 

 

Sem distinção de gênero:  

a) a empatia e a flexibilidade foram as habilidades mais presentes quando as 

operações de fusões e aquisições tiveram sucesso (atingiram o fechamento da 

operação).  

b) a assertividade, a ética e a flexibilidade foram as que se mostraram mais 

presentes de maneira geral, independentemente do resultado das operações. 

Com distinção de gênero: 

a) enquanto os homens foram mais citados pela assertividade em 

operações de fusões e aquisições de maneira geral, independentemente do resultado 

das operações (sucesso/fracasso), as mulheres foram mais lembradas com a intuição 

e empatia, seguidas da flexibilidade. Além de a flexibilidade e a empatia terem se 

destacado quando uma operação de fusão e aquisição obteve sucesso, também 

foram duas das habilidades de maior destaque nas mulheres em negociação de 

fusões e aquisições quando não foi considerado o resultado (sucesso/fracasso).  
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b) as mesmas habilidades da empatia e da flexibilidade se destacaram 

tanto nas mulheres quanto nos homens quando ambos lideraram operações de fusões 

e aquisições que tiveram sucesso. Porém, não foram as de maior destaque nos 

homens quando o foco da pergunta não foi o resultado (sucesso/fracasso), os quais 

foram mais lembrados pela assertividade conforme já mencionado.  

c) nas mulheres, verificou-se uma coincidência entre duas das habilidades 

mais presentes nelas (empatia e flexibilidade) e aquelas mais citadas quando as 

operações de sucesso foram por elas lideradas (empatia e flexibilidade). Nota-se uma 

coerência comportamental nesse sentido quanto à presença de tais habilidades em 

ambas as respostas. O mesmo não se verificou nos homens, que foram mais 

lembrados pela assertividade, a qual, por sua vez, não figurou entre as habilidades de 

maior destaque nas operações de sucesso por eles lideradas (essas são empatia e 

flexibilidade, conforme já pontuado). 

d) a assertividade não figurou entre as habilidades mais importantes 

quando o enfoque da pergunta foi o sucesso das operações de fusões e aquisições. 

Porém, foi a mais notada dentre as três mais presentes em negociações de fusões e 

aquisições (acompanhada da ética e da flexibilidade), além de ter sido a mais presente 

nos homens, conforme já pontuado.  

e) pode-se afirmar que a combinação da assertividade (mais recorrente nas 

operações e, também, mais forte nos homens) e o excesso de confiança (traço mais 

lembrado nos homens, citado por nove dos 11 entrevistados) não parece compor uma 

boa dupla para o sucesso das negociações. Isso considerando que a empatia e a 

flexibilidade foram as habilidades campeãs quando o tema foi o sucesso das 

operações. 

f) a intuição social se destacou como uma habilidade mais presente nas 

mulheres, mas não foi a que mais esteve presente nas negociações de fusões e 

aquisições em qualquer dos contextos perguntados (geral/sucesso/fracasso). Assim, 

há um importante caminho a explorar quanto ao destaque e melhor inserção dessa 

habilidade no contexto dos negócios em geral, dada a relevância que a literatura vem 

atribuindo a ela. 

 Assim, os resultados apresentados sustentam a afirmação de que mulheres e 

homens apresentaram as habilidades indicadas pelos entrevistados como as que 



 

 

 

145 

mais estão presentes quando o sucesso das operações foi alcançado, quais sejam, a 

empatia e a flexibilidade. 

 Além disso, as mulheres demonstraram resultados melhores quanto às 

referidas habilidades da empatia e flexibilidade, o que pode ter relação com a 

reprodução de estereótipos e não com diferenças decorrentes do gênero em si 

sustentadas pela visão essencialista de gênero cada vez mais ultrapassada, seja na 

ótica do Direito, da psicologia ou da neurociência. 

 Com base nesses resultados e em linha com as pesquisas que sugerem que 

ambientes mais diversos podem melhorar o resultado das operações de fusões e 

aquisições, conclui-se que incluir mais mulheres e equilibrar a sua baixa presença em 

um ambiente majoritariamente masculino pode contribuir para a melhor qualidade 

deste tipo de operação. 

 Acerca das práticas de manterrupting, mansplaining, bropriating e gaslighting: 

 

 a) foi confirmado pela maior parte dos entrevistados que estas ocorrem com 

frequência nesse tipo de operação, as quais foram consideradas como vetores que 

podem dificultar as negociações, mas não aponto de influírem no resultado do negócio 

em si, por serem operações tipicamente conduzidas por um time que se complementa.  

 b) notou-se uma variação grande de respostas sobre a sua ocorrência. Houve 

desde entrevistados que afirmaram que tais práticas não ocorrem, até aqueles que 

disseram que todas ocorrem o tempo todo, ficando claro que ainda falta uma 

consciência e conhecimento maior acerca delas e de como são prejudiciais às 

mulheres e ao negócio como um todo. 

 Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que há uma grande oportunidade 

para a maior inclusão de mulheres nas mesas de negociação de fusões e aquisições, 

de forma a aumentar a diversidade nessas mesas de negociação e potencializar o 

resultado positivo dessas operações.  

 Quanto às razões para que essa realidade de falta de diversidade de gênero 

em mercados mais qualificados como ocorre em fusões e aquisições, a literatura 

feminista explica que a desvalorização do trabalho da mulher, produtivo ou 

reprodutivo, tem bases históricas seculares e apresenta crítica ao sistema 

socioeconômico capitalista neoliberal, em que a regulamentação social pelo Estado 
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veio se esvaziando, o que urge ser repensado, de forma a promover políticas públicas 

que atribuam valor ao trabalho reprodutivo.  

 Assim, sugere-se, para estudos futuros, aprofundar os exemplos de iniciativas 

público-privadas em outros ordenamentos jurídicos, para entender até que ponto 

soluções como a autorregulação no setor privado e o fomento de políticas públicas 

que incluam a mulher nos diversos espaços de poder e que atribuam o devido valor 

ao trabalho reprodutivo de criação dos filhos podem contribuir para mitigar as 

discrepâncias do nível de presença e destaque da mulher na liderança de fusões e 

aquisições e nos espaços de poder de forma geral.  

 Afinal de contas, é preciso dar ênfase a esses estudos de forma que a 

educação que nos é ensinada nos possibilite aprender que antes de quaisquer 

divisões ou diferenciações, sejam elas de raça, gênero, orientação sexual ou outras, 

nossa capacidade de ouvir, de sermos empáticos e de colaborarmos uns com os 

outros, não nos diferenciam porque somos homens ou mulheres, mas sim quanto à 

nossa capacidade de sermos humanos.195  

  

 
195 GILLIGAN, Carol. Joining the Resistance. Cambridge: Polity Press, 2011, p. 180. 
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APÊNDICE A – MAPEAMENTO DE DADOS DAS 11 ENTREVISTAS REALIZADAS 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
 Este roteiro foi adotado durante as realização das entrevistas, cuja gravação foi 
autorizada. 

 
(i) Mapeamento dos entrevistados: 
• Informações de identificação (profissão, onde trabalha e cargo exercido). 
• Conte um pouco de sua trajetória profissional ao longo de sua atuação no 

mercado de fusões e aquisições. 
• Consegue estimar quantidade de projetos de fusões e aquisições em que 

trabalhou e valores envolvidos nas operações? 
• Qual foi ou é o seu papel nessas operações de fusões e aquisições? 
• Qual foi seu maior desafio em fusões e aquisições? 

 
(ii) Mapeamento das 5 habilidades de negociação exploradas no trabalho e 

do excesso de confiança nas operações de fusões e aquisições: 
• Consegue destacar a presença ou ausência das 5 habilidades de 

negociação acima citadas, nas operações de fusões e aquisições que 
participou: 
Intuição Social, como sendo a combinação de inteligência emocional e 
social em relação a si mesmo, à outra parte e quanto à situação na qual se 
está negociando – o contexto, trazendo junto elementos verbais, 
paraverbais e não-verbais da negociação que precisam ser observados 
para se tenha efetividade. 
Ética, como tendo relação com a reputação e a confiança que se é capaz 
de estabelecer entre um negociador e sua contraparte, afetando a forma 
com que uma negociação é conduzida e a probabilidade de cumprimento 
do contratado. Assim, reputação, confiança e credibilidade são três 
elementos que fazem parte do conceito de ética, a serem considerados 
separadamente em uma negociação. 
Empatia, como sendo a habilidade de acessar cognitivamente o que a outra 
parte está pensando e sentindo. É o entendimento cognitivo das 
necessidades, motivos e emoções da outra parte. É diferente da intuição 
social, pois seu o foco está mais no entendimento cognitivo da outra parte 
do que em reconhecê-la. É o seu entendimento do outro lado numa 
negociação – a habilidade cognitiva de ver de onde os outros vêm, mesmo 
quando não se concorda, e entender suas emoções. 
Flexibilidade, no sentido de ter a habilidade de variar entre os estilos de 
forma a encontrar o caminho mais efetivo pra realizar o objetivo almejado e 
também ser capaz de encontrar mais do que uma maneira de atingir as suas 
necessidades. As pesquisas têm medido três pontos cruciais na avaliação 
desta característica, quais sejam: a agilidade na tomada de decisão; a 
capacidade de reunir informação e como os negociadores tomam decisões 
em termos de consulta a outras pessoas. 
Assertividade, como sendo a habilidade de se preparar quanto à 
substância da negociação e então estar apto a trazer fortes e persuasivos 
argumentos em defesa de determinado ponto de vista. A assertividade 
envolve a capacidade de perguntar, a habilidade de persuadir e de obter o 
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que se quer. Além disso, considera-se que a assertividade é composta por 
dois elementos, quais sejam, conhecimento e saber se apresentar. 

• Quais dessas habilidades se destacaram mais e quais estiveram menos 
presentes nas operações de fusões e aquisições que participou? Cite 
exemplo específico. 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se lembrar se a presença de uma ou mais dessas habilidades foi 
determinante para o sucesso da operação de fusões e aquisições? Citar 
exemplo de projeto específico. 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se lembrar se a ausência de uma ou mais dessas habilidades foi 
decisiva para o fracasso da operação de fusões e aquisições? Citar exemplo 
de projeto específico. 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Participou de operações de fusões e aquisições onde o excesso de 
confiança na negociação se destacou? Se sim, quais as consequências 
verificadas? 
Excesso de Confiança: 
 

(iii) Mapeamento da presença da mulher e diferenças de gênero nas 
operações de fusões e aquisições: 

• Em relação à quantidade de homens e mulheres presentes na negociação 
das operações de fusões e aquisições, era equilibrada ou havia diferença?  

• Quanto à liderança das negociações, era mais conduzida por homens ou 
mulheres? 

• Qual a sua visão sobre a presença de homens e mulheres nas operações 
de fusões e aquisições? 

• Quanto à liderança das negociações, era mais conduzida por homens ou 
mulheres?  

• A liderança na linha de frente nas negociações era também a liderança 
formal dos projetos pra fins de divulgações ou eram diferentes? 

• Qual a sua visão sobre o nível de presença de homens e mulheres nas 
operações de fusões e aquisições? 

• Retomando as 5 habilidades de negociação acima abordadas, consegue se 
lembrar quais verificou maior presença nos homens?  
Intuição Social: 
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Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Retomando as 5 habilidades de negociação acima abordadas, consegue se 
lembrar quais verificou maior presença nas mulheres? 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se recordar de alguma situação em que a presença de uma ou 
mais dessas habilidades em um homem foi decisiva para o êxito de um 
projeto específico? 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se recordar de alguma situação em que a presença de uma ou 
mais dessas habilidades em uma mulher foi decisiva para o êxito de um 
projeto específico? 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se recordar de alguma situação em que a ausência de uma ou 
mais dessas habilidades em um homem foi decisiva para o fracasso de 
um projeto específico? 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Consegue se recordar de alguma situação em que a ausência de uma ou 
mais dessas habilidades em uma mulher foi decisiva para o fracasso de 
um projeto específico? 
Intuição Social: 
Ética: 
Empatia: 
Flexibilidade: 
Assertividade: 

• Quanto ao excesso de confiança nas negociações, consegue dizer se é 
mais presente em homens ou em mulheres e o quanto influencia no 
resultado das operações de fusões e aquisições? 
 

(iv) Mapeamento quanto à ocorrência das práticas de mansplaining, 
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manterrupting, bropriating e gaslighting como possíveis barreiras à 
presença e liderança feminina nas operações de fusões e aquisições 
(conforme definições do Movimento Mulher 360): 

“Manterrupting ocorre quando um homem interrompe constantemente uma 
mulher, de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir 
sua frase. 
Mansplaining ocorre quando um homem dedica seu tempo para explicar 
algo óbvio a uma mulher, de forma didática, como se ela não fosse capaz 
de entender. O termo é uma junção de “man” (homem) e “explaining” 
(explicar). 
Bropriating ocorre quando um homem se apropria da mesma ideia já 
expressa por uma mulher, levando os créditos por ela. O termo é uma 
junção de “bro” (de brother, irmão, mano) e “appropriating” (apropriação). É 
algo que acontece muito em reuniões. 
Gaslighting é um dos tipos de abuso psicológico que leva a mulher a achar 
que enlouqueceu ou está equivocada sobre um assunto, sendo que está 
originalmente certa. É um jeito de fazer a mulher duvidar do seu senso de 
percepção, raciocínio, memórias e sanidade.” 

• Você já presenciou a ocorrência de mansplaining, manterrupting, bropriating 
e gaslighting durante negociações de fusões e aquisições? Cite exemplos 
de projetos e situações específicas vivenciadas. 

• De que forma essas práticas influenciam no sucesso ou fracasso das 
operações de fusões e aquisições? 
 

(v) Algum comentário adicional sobre o tema diversidade de gênero em 
fusões e aquisições que você queira acrescentar? 
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APÊNDICE C – MAPEAMENTO DOS 11 ENTREVISTADOS 

 

Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

1 28/04 Estados 
Unidos 

Masculino Advogado Sócio Escritório 
de Advocacia 

Antes atuava de uma 
forma mais generalista 
e depois como sócio 
passou a atuar mais 

em infraestrutura, que 
na América Latina 

ainda é pouco 
desenvolvido.   

Obs.: a resposta não 
foi direta pois a 

pergunta não foi feita 
de forma direta 

São 2. O primeiro é 
convergir por conta 

do ego muito 
presente e o segundo 
é de ordem pessoal, 
que é a idade, além 

de parecer muito 
novo, havendo um 
tempo maior para 

conquistar confiança, 
além de ser latino e 

atuar nos EUA. 

80 Não 
informado, por 

não ter sido 
perguntado 

2 30/04 Portugal Feminino Advogada Associada 
Coordenadora 

Preparação pra venda, 
aconselhamento 

Jurídico, negociação, 
estruturação do 

negócio com tax, 
preparação de 
documentos e 

gerenciamento de todo 
o processo até o post-

closing 

O do momento, 
amadurecimento 
pessoal e como 
advogada, gerir 

ansiedade, o que 
precisa de ajuda e 
perceber o que faz 
melhor do que os 

outros. 

70 R$ 10 bilhões 
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Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

3 30/05 Brasil Feminino Advogada Diretora Jurídica 
de Empresa 

Passou a ser fazer o 
m&a em parceria com a 

área de negócios, 
mostrando ao pessoal 

de negócios como 
conduzir o negócio, 

momentos, estruturas, 
etc. 

Nunca um projeto é 
igual, visibilidade do 
risco, varia conforme 

o time que está 
negociando, se há 

falta de skills 

20 Não soube 
informar 

4 05/04 Brasil Feminino Economista Conselheira de 
Administração 

Ideação e montagem 
da estratégia da 

operação 

Nunca um é igual ao 
outro. O asset é 

diferente com todas 
as suas variáveis, 

compliance, DD não a 
contento. O time com 

quem se negocia 
também é um desafio, 

porque as vezes 
parece que o negócio 
é o único da vida do 

cara ou quando o 
cara quer tudo só pra 

ele e não traz uma 
visão ganha ganha 

20 Não soube 
informar 
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Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

5 05/05 Brasil Feminino Advogada Gerente de M&A No início, cuidar da 
documentação e 

suporte na negociação. 
Depois, na negociação 
e tomada de decisão 

Última operação 
realizada pois o 

processo decisório foi 
muito difícil 

25 Não soube 
informar 

6 05/06 Brasil Masculino Engenheiro 
Metalúrgico 

Sócio Diretor de 
Fundo de 

Investimento 

Tomador de decisão e 
membro do comitê de 

investimento 

Com perfil mais 
analítico, maior 

desafio é construir 
relação a depender 

do perfil que se 
negocia. Difícil a 

interação com perfil 
deal breaker, ou é do 
meu jeito ou não é. 

50 R$ 10 bilhões 
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Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

7 05/07 Brasil Feminino Advogada Sócia de 
Escritório de 
Advocacia 

Realizar o negócio, 
desde a concepção, 
análise dos efeitos, 

riscos, até o suporte na 
gestão das obrigações 

do pós-aquisição 

Mudaram ao longo do 
tempo. Mais no início, 

aprimoramento de 
habilidades extras, 
como contabilidade, 
além de soft skills. 

Depois, foi aprender a 
manter o prumo e a 

entender que as 
coisas não vão sair 

como planejado. 
Principal desafio é 
entender o que dá 

paz ao cliente 

Não soube 
informar 

Não soube 
informar 

8 05/10 Brasil Masculino Administração 
Contabilidade 

e Finanças 

Sócio Diretor de 
Consultoria 
Financeira 

Convencimento do 
cliente a fazer o 

negócio 

Conseguir o mandato 
de empresa de 

qualidade, 
convencimento 

quanto ao aceite da 
proposta, sobreviver à 

due diligence e 
estruturar a casa para 

realizar a venda 

200 R$ 40 bilhões 
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Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

9 05/11 Brasil Masculino Advogado Superintendente 
e Especialista 

Foi mudando ao longo 
do tempo. Foi de 

negociar os resultados 
da due diligence nos 

contratos até ser 
responsável pela 

condução das 
negociações 

Não enlouquecer com 
a carga de trabalho e 
pressão gigante, além 

de conciliar os 
projetos com demais 
demandas da área 

50 R$ 10 bilhões 

10 19/05 Brasil Masculino Advogado Sócio Escritório 
de Advocacia 

Aconselhamento do 
Cliente e principal 
negociador das 

operações 

Atividade de 
prospecção de 

clientes devido a 
características 

pessoais, em vista da 
necessidade de 

disponibilidade social 
que tal atividade pede 

200 R$ 100 
bilhões 
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Nº 
Data 

Entrevista 
(2021) 

País onde 
trabalha/ 
trabalhou 

Gênero Profissão Cargo exercido Papel exercido Principal desafio 
Quant. 

Estimada 
Projetos 

Valores 
Estimados 
Projetos 

11 25/05 Brasil Feminino Advogada 
Executiva 

Vice-Presidente 
Executiva 

Negociação e 
estruturação da 

operação, 
assessorando na 
análise de riscos 

fiscais, regulatórios, 
entre outros 

Perceber que as 
questões 

fiscais/contábeis era o 
que determinava o 

modelo da operação 
e aprender esse 

conhecimento, além 
de assumir essas 

áreas posteriormente, 
tendo aprendido a 

fazer gestão de 
processos 

Não soube 
informar 

Não soube 
informar 

 


