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Título: "Mulheres negras em Tecnologia: um estudo sobre diversidade, 

desafios e empregabilidade” 

 

RESUMO: 

A crescente participação da mulher no mercado de trabalho aflora novos cenários 
englobando as relações de gênero. Esse movimento de inserção promove espaços 
de discussão e questiona pilares arraigados na história. Debruçar-se sobre o tema 
exige observar uma variável de grande relevância, qual seja, a raça. As disparidades 
entre o sexo feminino e masculino é um tópico amplamente discutido, contudo, faz-
se necessário ir além e entender como as trajetórias entre mulheres brancas e 
negras são distintas, e como a sociedade se comporta frente a tais diferenças. O 
presente estudo visa investigar de que forma a mulher negra está inserida no 
segmento de Tecnologia da Informação, considerando os estados do Rio de Janeiro 
e São Paulo. A metodologia utilizada no estudo incluiu uma pesquisa exploratória 
com uma abordagem qualitativa, tomando como base as consultas bibliográfica, 
documental e um estudo de campo. O estudo de campo foi realizado através de um 
levantamento online (via Google Forms), obtendo um alcance de 147 respondentes, 
de maneira a trazer consistência às discussões. Os resultados evidenciaram a 
importância do segmento de Tecnologia da Informação no mercado brasileiro, os 
índices dessemelhantes quanto à representatividade de gênero e, por fim, a raça 
como indicador substancial. Dentre as conclusões do estudo, destaca-se a 
importância da área de Recursos Humanos em atuar como agente de 
transformação, criando oportunidades que abarquem mulheres negras e propiciem 
de forma genuína o ingresso desse grupo no mercado de trabalho, e, sobretudo, 
elucidando as companhias sobre a conexão direta entre diversidade e inovação. 
 
INTRODUÇÃO 
 

É notável o progresso da participação feminina em diferentes nichos de 
mercado e áreas de conhecimento. Tal movimento vem sendo explorado e 
amplamente discutido. Apesar da ascensão, estudos apontam desnivelamentos 
frente às questões de gênero, englobando aspectos econômicos, culturais e sociais. 
Em um país onde 51,8% da população é composto pelo sexo feminino e 56,2% por 
pessoas pardas ou pretas, faz-se necessário indagar de forma contínua como o 
mercado absorve as mulheres, e, principalmente, as mulheres negras, objeto de 
estudo deste trabalho (IBGE, 2019). 
Existe na organização, uma diferenciação técnica com relação ao trabalho que 
evidencia a divisão por sexo. Com isso, os trabalhos centrais, estáveis e com laços 
empregatícios formais, muitas vezes vinculados a posições de chefia, são ocupados 
por homens, enquanto os trabalhos periféricos, precarizados e com menores 
responsabilidades são executados pelas mulheres, como as funções de atendimento 
(HIRATA, apud CAPPELLE, 2004).  

Em um mundo cada vez mais globalizado, onde a tecnologia é essencial em 
diversos aspectos, promovendo oportunidades de emprego e carreira, torna-se 
primordial questionar a representatividade feminina, e, negra, nesses espaços.  

A era digital se impôs no Brasil, trazendo consigo a ascensão do segmento de 
Tecnologia da Informação. Segundo dados da pesquisa da Associação Brasileira 
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das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM), o Brasil 
é o 7º maior produtor de tecnologia do mundo, tendo gerado 42 mil empregos no ano 
(BRASSCOM, 2019).  

 
Com investimentos cada vez mais significativos a área de conhecimento vem 

se estabelecendo, tornando-se fonte de oportunidade e renda. Entretanto, o que se 
observa é que a presença de mulheres nesses ambientes ainda é pouco explorada, 
resultando em um déficit de dados que auxiliem nas análises de gênero. Quando o 
aspecto raça é inserido, torna-se ainda mais dificultoso a obtenção de um 
diagnóstico. 

Ter a mulher negra como objeto de estudo resulta em provocações sobre 
temas cada vez mais relevantes. A partir disso, surgem objeções e contestações 
relacionadas à representatividade e empregabilidade desse grupo, principalmente 
nos campos poucos explorados como das ciências e tecnologias. 

As áreas de estudos de gênero sobre a mulher negra cresceram e nos 
dotaram do passado que é essencial para a construção de espaços e para a própria 
questão da cidadania (SILVA, 2017). Há de se discutir como a formação histórica do 
Brasil, a abolição tardia da escravatura e a privatização de acesso à educação foram 
fatores que marcaram a trajetória desse grupo duplamente excluído. Visto que, além 
do preconceito com relação ao gênero enfrentaram também preconceito quanto à 
raça. 

O estudo originou-se da inquietação por parte da autora, mulher e negra, que 
ao laborar no setor de Tecnologia da Informação (TI), notou a falta de diversidade 
nas áreas, em suma, ocupadas por homens. A baixa representatividade feminina, e, 
sobretudo negra, delimitava os espaços que poderiam ser ocupados. Tal percepção 
se desdobrou em indagações relacionadas à inclusão de gênero, raça e 
empregabilidade, resultando no seguinte questionamento: Qual a representatividade 
da mulher negra no segmento de Tecnologia da Informação?  

Nesse sentido, o estudo pretende investigar de que forma a mulher negra está 
inserida no segmento de Tecnologia da Informação, considerando os Estados do Rio 
de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Para tal, foram realizadas consultas bibliográfica e 
documental, uma pesquisa exploratória qualitativa e aplicou-se um levantamento de 
campo, cujo público alvo foi composto por mulheres atuantes no setor e residentes 
nos estados supracitados.  

 
MULHER E EMPREGABILIDADE NO BRASIL  
 

Ao longo dos anos, tornou-se recorrente a promoção de discussões sobre o 
papel da mulher na sociedade, sua luta por direitos, igualdade e a sua inserção no 
mercado de trabalho. Hoje, questiona-se a razão da baixa representatividade do 
gênero em determinados espaços designados masculinos, com o intuito de 
desmistificar tais paradigmas e favorecer a diversidade de gênero.  

A tão chamada sociedade da informação trouxe em sua bagagem, 
rompimentos estruturais que caracterizaram também, mudanças comportamentais 
nas relações de produção de conhecimento e tecnologias, ressignificando os lugares 
dos sujeitos nesse processo. Assim, algumas áreas do conhecimento foram 
atribuídas como domínio masculino, tendo como exemplo a computação, campo 
historicamente dominado por homens brancos (DE OLIVEIRA LOBO; MEDEIROS; 
MACIEL, 2018). 
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A divisão sexual do trabalho no campo da ciência é marcada pela existência 
de áreas com grande concentração de mulheres, como as ciências sociais, e áreas 
com grande concentração de homens, como é o caso da computação e informática 
(LIMA, 2013). Tal fato não ocorre apenas pela demarcação de territórios para um e 
outro sexo, mas também no espaço de convivência entre eles no cotidiano do 
trabalho.  

Analisando o mercado de trabalho de forma macro é possível observar que, a 
formação acadêmica é um aspecto relevante, tendo nas áreas técnicas um peso 
ainda mais significativo. Deste modo, um indicador a ser observado é o número de 
mulheres em formações relacionadas a ciências e tecnologia. Diante de tal 
perspectiva, e, apesar das restrições, é notório que o trabalho feminino vem se 
profissionalizando, diversificando e ocupando novos espaços (MINELLA,2013). 
Portanto, é imprescindível que se crie ações para o ingresso de mulheres em áreas 
massivamente ocupadas pelo sexo oposto, bem como, que, haja um movimento de 
conscientização e incentivo ao próprio gênero, fazendo com que se sintam 
engajadas e atraídas para tal.   
 
MULHER E MERCADO DE TRABALHO SOB A ÓTICA DE DIVERSIDADE  

 
Diversidade é um tema que no decorrer dos anos vem ganhando robustez e 

visibilidade, tanto no aspecto social, quanto no corporativo. A área de gestão de 
pessoas vem sendo provocada quanto à promoção de um ambiente diverso. Em 
razão disso, é importante elucidar sobre o significado do termo, cujo uma das 
atribuições retrata a diversidade como: abordagem que busca reconhecer, valorizar 
e utilizar as diferenças entre indivíduos, mais que eliminar ou negá-las (KIRTON & 
GREENE, 2016). Ou seja, valorizar e atrair perfis dissemelhantes para a partir disso, 
criando um ambiente plural e propício a ter-se perspectivas inovadoras. No exposto 
estudo, a terminologia será utilizada para fomentar a diversidade relacionada a 
gênero e raça. 

O enquadramento da diversidade no Brasil resulta em interpretações únicas, 
nosso histórico de colonização, miscigenação e segregação são fatores 
determinantes nesse apontamento. O mito brasileiro de igualdade racial sugere não 
haver preconceito de cor de pele e é contrastado com as informações oficiais da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) sobre o mercado de 
trabalho de negros na região metropolitana de SP, por exemplo. Essa pesquisa 
mostrou maior desemprego e menor remuneração para a população negra em 
comparação com a não negra (brancos e amarelos). Tal disparidade se torna ainda 
maior quando incluído o indicador de gênero, tendo em vista que, as mulheres 
negras recebem menos que os homens negros. 

O termo minoria, neste trabalho substituído por grupos minorizados, faz 
referência a grupos historicamente preteridos dos direitos básicos em decorrência de 
questões raciais, de gênero e sexualidade. Apesar de existente em alguns cenários, 
a transposição de políticas relacionadas à inclusão, inúmeras vezes é irrefletida, 
sendo uma das principais críticas relacionadas à gestão da diversidade no Brasil, 
pois, a efetiva implementação não se trata de um processo fácil. Isso ocorre devido a 
três questões principais: 1. o ceticismo dos próprios membros organizacionais em 
relação aos programas e à sua efetividade; 2. A atitude preconceituosa em relação 
aos colegas e chefes beneficiários desses programas; 3. A dificuldade em modificar 
as rotinas de Recursos Humanos para se adaptar à questão da diversidade e incluí-
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la (SILVA, 2010, ALVES; GALEÃO, 2004). 
Desse modo, é imprescindível que a área de Gestão de Recursos Humanos 

participe de forma ativa na idealização de políticas efetivas e na garantia de seus 
desdobramentos, construindo indicadores e expondo dados que explicitem os 
benefícios relacionados à atração, retenção e desenvolvimento de equipes onde 
haja representatividade étnico-racial e de gênero. Entretanto, cabe ressaltar que a 
perspectiva da gestão da diversidade não pode ser dissociada da perspectiva de 
negócios, pois a diversidade também é tratada como artifício para potencializar os 
lucros (KIRTON; GREENE, 2016).  

À vista disso, percebe-se um movimento global de valorização e incentivo a 
diversidade, evidenciando não só a necessidade de absorção desses recursos, mas 
também suas vantagens.  

A pauta de diversidade cria espaço para discussões sobre questões que há 
tempos estão enraizadas no modo de ser e agir da sociedade brasileira. Tais 
questionamentos permitem que nos debrucemos sobre a história e desafios 
enfrentados pelos grupos minorizados, ambicionando entender como foram 
segregados, e, podendo a partir dessa consciência, minimizar, corrigir e promover 
ações de inclusão.  

 
MULHER NEGRA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

A trajetória da mulher negra é marcada por um histórico de discriminação 
herdado através dos anos. Em um país, onde pessoas negras eram escravizadas e 
privadas de direitos básicos, não havia brechas para que estas ocupassem outras 
posições na sociedade, restando somente trabalhos subalternos e pouco 
valorizados.  

Creenshaw (2002) analisa a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 
opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas 
que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias e classes. Dessa 
forma, é notório que a mulher negra está posicionada na base da pirâmide, sendo 
primeiramente preterida pela cor, e, na sequência pelo gênero.  

Na literatura sobre ciência no Brasil, diversos estudos tratam das assimetrias 
existentes entre homens e mulheres, mas são escassos aqueles que incluem nas 
análises questões sobre se, e como, mulheres brancas e negras são afetadas de 
maneiras distintas (MINELLA, 2013). Ainda refletindo sobre as desigualdades que 
permeiam a sociedade brasileira, é possível observar que existem, entre as 
mulheres, enormes distâncias, que se manifestam no acesso à educação, à saúde, à 
renda e a outros serviços públicos. Essas distâncias são marcadas por diversos 
fatores, entre os quais as desigualdades regionais e as desigualdades raciais, que, 
combinadas às desigualdades de gênero, colocam as mulheres negras em situação 
de grande precariedade social e econômica (HERINGER; MIRANDA, 2004). 

Ao analisar os estados alvos do estudo, é possível notar que a realidade do 
RJ e de SP espelham o mesmo cenário, as mulheres negras estão coletivamente na 
base inferior do mercado de trabalho, bem como, na condição de vida e formação 
acadêmica em comparação com qualquer outro grupo (HOOKS, 2015). Por isso, as 
investigações quanto a mulheres negras precisam associar raça, gênero e classe 
social, trazendo a tona o impacto de cada um desses aspectos.  

Problematizar os avanços, privações e os desafios vivenciados pelas 
mulheres negras, vai além de simples números, faz-se necessário progredir para o 



 

5  

estágio de ação. Enquanto sociedade, vivenciamos um momento de conscientização 
e tentativa de reparação quanto ao passado de segregação. Consumidores e 
clientes exigem o posicionamento das empresas quanto à diversidade, boicotando 
aquelas que se mostram inertes frente ao cenário.  

Articular debates sobre a mulher negra gera insumos que promovem a 
absorção desse público e impactam sua empregabilidade. Os diagnósticos gerados 
a partir dessas provocações, indagam a representatividade racial e de gênero em 
posições de liderança e trilhas de carreira, principalmente em segmentos como a TI, 
campo historicamente atribuído a homens, em sua maioria, brancos.  

 
Tecnologia da Informação versus Gênero e Raça 
 

Entender o elo entre ciência da computação e mulheres negras somente é 
possível quando consideramos as relações sociais de gênero e raça historicamente 
construídas, objetivando elucidar como esse público compulsoriamente foi 
designado a profissões e trabalhos subalternos no decorrer dos anos. Embora as 
mulheres negras tenham alcançado avanços em determinados nichos de mercado, 
nota-se que a ciência em um contexto macro ainda é caracterizada como masculina.  

Yannoulas (2002) ressalta dois elementos como essenciais para a 
compreensão das assimetrias de gênero no domínio das ciências, tecnologia e 
engenharias, são eles: a segregação horizontal e a segregação vertical. Na primeira, 
a mulher é levada a fazer escolhas profissionais a partir do que avalia apropriado, 
em função das suas aptidões, desenvolvidas por influência da família e da escola. Já 
a segregação vertical, por sua vez, é um mecanismo social de maior complexidade e 
tem como principal característica a “invisibilidade”, ou seja, leva a mulher a manter-
se em posições subordinadas e não avançar na carreira. Assim, a segregação 
horizontal leva a mulher a escolher “profissões femininas” consideradas socialmente 
mais adequadas aos “atributos” femininos. Enquanto que, a segregação vertical as 
mantém nesta condição de desvalorização social.  

Consequentemente, a ciência universal é historicamente androcêntrica, 
branca, ocidental, heterossexual e localizada nas classes mais abastadas da 
sociedade, desconsiderando todos aqueles que escapam desse modelo de 
referência (RAGO, 2011). Todavia, é válido pontuar que existem movimentos de 
combate a essa assimetria, onde coletivos liderados por mulheres se dedicam a 
formação e inserção do gênero no mercado de TI, alguns deles direcionados para 
mulheres negras.  A exemplo tem-se PretaLab, Minas Programam e PrograMaria. 
Vale ressaltar, que tais iniciativas não serão aprofundadas nesse artigo, os projetos 
foram citados apenas para explicitar ações relacionadas ao tema.   

O meio social exerce influência direta nos mais variados aspectos 
relacionados a mulheres negras, impactando diretamente sua trajetória educacional 
e profissional, ditando o que podem fazer e quem devem ser. Se desvencilhar 
desses paradigmas e inserir-se em espaços onde não se sentem representadas 
torna-se um desafio constante. (SCHEINBINGER, 2001). 

O movimento de desmistificação quanto à divisão sexual do trabalho é 
essencial para nossa evolução enquanto sociedade. Em um país miscigenado e 
diverso, torna-se necessário normalizar a presença de mulheres negras em 
diferentes espaços, ocupando posições de liderança e atuando em segmentos de 
mercado potenciais. Há de se romper os vínculos com o passado de segregação e 
preconceito, criando-se um ambiente de representatividade racial. Educação e 
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conscientização são fatores elementares nesse processo, e nós, mulheres negras, 
protagonistas. 

  
PESQUISA DE CAMPO: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A gestão da diversidade vem sendo um tema amplamente discutido, a área de 
Recursos Humanos tem papel fundamental nesse cenário, sendo responsável por 
promover ações que resultem na atração desse contingente às empresas.  

A problemática foi investigada a partir de uma pesquisa exploratória 
qualitativa, por meio de formulário on-line (Google Forms) enviado para 
respondentes do sexo feminino, atuantes no segmento de TI. O questionário de 
pesquisa foi enviado através das seguintes ferramentas: e-mail, telefone e LinkedIn, 
visto que o estado de pandemia impossibilitou a disseminação do conteúdo 
presencialmente. O período de aplicação da pesquisa ocorreu em julho de 2020, 
com alcance de 147 respondentes. O público alvo investigado foram mulheres 
atuantes no segmento de TI, residentes nos estados do Rio de Janeiro - RJ e São 
Paulo - SP.  

Os itens do questionário totalizam 25 perguntas, organizadas em quatro 
(quatro) seções: dados gerais, educação (grau de escolaridade, área de formação 
acadêmica, representatividade feminina nos cursos de graduação), empregabilidade 
(presença feminina nas empresas de Tecnologia da Informação - TI, percepção de 
restrição no acesso de mulheres ao segmento) e empresas de tecnologia (número 
de mulheres nas organizações de Tecnologia da Informação - TI, existência/ 
estimativa de mulheres negras, existência de iniciativas de diversidade x 
aplicabilidade representatividade feminina: organização x equipe direta. 

 O material configura uma análise qualitativa, cujo propósito é identificar e 
integrar informações de modo que a sintetização das descobertas seja aplicável, 
gerando insumos que fomentem a diversidade de gênero e raça, seja para 
profissionais de Recursos Humanos, gestores ou atuantes na área de Tecnologia da 
Informação em geral. 
 
ANÁLISE DE DADOS  
 

A função desta seção é apresentar os resultados alcançados através do 
levantamento aplicado, desdobrando os dados e expondo indicadores relacionados 
ao tema principal do estudo, que é investigar de que forma a mulher negra está 
inserida no segmento de Tecnologia da Informação - TI, considerando os Estados do 
Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP. 

Das 147 respondentes alcançadas nesta pesquisa, 95,9% correspondem a 
mulheres cisgênero, 3,4% não binário e 0,7 lésbico. Identificou-se que a maioria, 
(53,1%) encontra-se na faixa etária compreendida de 18 a 28 anos, seguidos de 
44,2% entre 29 e 48 anos, e 2,7% acima de 49 anos.  

No que se refere à raça/cor, 54,4% se identificaram como brancas, 32,7%, 
negras, 10,9% pardas, 1,4% asiática e 0,7% orientemediana.  

Entre as pesquisadas, 46,3% residem na cidade de São Paulo/SP, 14,9% no 
interior do estado, 36,7% na cidade do Rio de Janeiro/RJ e 2,1% em Niterói. 
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EDUCAÇÃO  
 

Com o intuito de identificar como os aspectos relacionados à educação são 
determinantes no mercado de Tecnologia da Informação/TI, os itens abordados 
foram: Grau de escolaridade, área de formação, natureza da instituição e 
especialização em idiomas. Questionou-se ainda a presença de mulheres nas 
turmas de graduação, buscando constatar se, de fato, as ciências e áreas exatas 
são predominantemente ocupadas pelo sexo masculino. 

No que tange ao grau de escolaridade, foi verificado que 53,7% possuem 
ensino superior completo e 33,4% curso de especialização ou MBA, representando 
mais de (80%) das pesquisadas. Os demais graus de escolaridade observados 
foram: ensino médio (4,1%), mestrado (4,1%), doutorado (1,4%), pós-doutorado 
(0,7%), superior cursando (1,4%), superior incompleto (0,7%) e ensino fundamental 
(0,7%),  

Segundo o IBGE, no Estudo de Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no 
Brasil de 2018, último publicado, um entrave para a equalização do indicador de 
estudantes cursando o ensino superior reside na menor taxa de ingresso da 
população preta ou parda nesse nível de ensino, comparada à da população branca. 
Em 2018, a taxa de ingresso era de (35,4%) na população preta ou parda e de 
(53,2%) na população branca. A taxa reflete a parcela da população com o mínimo 
de educação exigida para ingresso no Ensino Superior.  

Decerto, o percentual de mulheres negras é inferior, visto que os dados acima 
refletem o cenário macro, não englobando gênero. Desse modo, relacionando as 
informações do IBGE com os resultados da pesquisa aplicada, onde somente 5,5% 
das respondentes não completou e/ou ingressou no ensino superior, é possível 
validar que o grau de escolaridade é um fator determinante para atuação no 
segmento. 

           Com relação à área de formação, observou-se que, 65,3% graduaram 
em áreas relacionadas a ciências exatas, enquanto, 33,3% em ciências humanas e 
1,4% em ciências biológicas. 

No item referente à natureza da instituição de ensino, notou-se que uma 
quantidade significativa das respondentes cursou faculdade pública, correspondendo 
a 43,5%, seguido por 34% em faculdade particular e 22,4% em particular com 
vínculo via bolsa.  Considerando que, mais de (50%) das respondentes se 
autodeclararam negras, o resultado converge com os dados apontados pelo IBGE 
de 2018, onde é perceptível uma pequena vantagem da população negra nos 
índices de ingresso nas faculdades públicas, correspondendo a 50,3%, contra 46,6% 
na rede privada.  

     Ainda na seção de educação, buscou-se entender a representatividade 
feminina no curso de graduação, neste a dessemelhança torna-se notória, 69,4% 
das turmas eram compostas por homens, ou seja, o sexo masculino representava 
mais que o dobro do sexo oposto, sendo as mulheres somente 30,6% desse público. 
Visto que, mais de (65%) das respondentes cursou ciências exatas, torna-se notório 
a importância da área de conhecimento frente ao segmento de TI.  

O último item da seção teve como intuito explicitar a necessidade e a 
relevância do estudo de outros idiomas para atuação no segmento de TI. Pode-se 
notar que 72,8% das respondentes se especializou em línguas estrangeiras, 
enquanto 27,2%, não. Evidencia-se assim que, o conhecimento de idiomas para 
além do Português é um fator determinante. Contudo, segundo o IBGE de 2018, a 
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taxa de analfabetismo total de pessoas pretas e pardas é de 9,1%, ou seja, em um 
país onde um porcentual significativo desta população sequer está hábil a ler e 
escrever, é provável que não sejam absorvidos pela área de Tecnologia da 
Informação.  

 
EMPREGABILIDADE 

 
Para entender de forma mais apurada a relação mulher versus Tecnologia da 

Informação/TI, esta seção aborda questões relacionadas ao tempo de empresa, 
segmento de origem, forma de ingresso na área, bem como o vínculo com o mesmo, 
considerando uma visão de futuro e relevância do mercado para a economia do 
país. Além disso, gerou-se uma provocação inicial às respondentes, quanto ao 
número de mulheres versus homens em suas respectivas empresas, e, se as 
mesmas observavam algum tipo de restrição quanto à admissão de recursos do 
sexo feminino.  

No item referente ao tempo de empresa é possível notar um indicador 
interessante, o maior contingente de respondentes possui menos de um ano na 
empresa, correspondendo a 46,3% do total, seguido por 35,4% com até três anos de 
empresa, 8,8% até cinco anos e 9,5% mais de cinco. 

Ao analisar o segmento de origem verificou-se que, 64,6% das respondentes 
são oriundas da área de Tecnologia da Informação/TI, enquanto, 35,4%, não. 
Destas, captou-se carreiras iniciais em setores distintos, como: Administração, 
Comunicação, Design, Jornalismo, Moda e Educação.  

Observando a forma de ingresso na área, nota-se que, para 67,3% das 
pesquisadas ocorreu por escolha própria, 23,1% através de indicação e 9,5% 
mediante pesquisa de mercado.  

Na sequência questiona-se o intuito de permanência no segmento de 
Tecnologia da Informação/TI, praticamente todo o público participante ambiciona 
seguir no setor, representando 94,6% do total, apenas 5,4% planeja realizar uma 
transição de carreira. O notório elo com a atividade é novamente perceptível, quando 
é perguntado “Se Tecnologia da Informação/TI é um ramo relevante no cenário 
atual”, e, apenas uma respondente apontou que não, correspondendo 07,%, frente a 
99,3% que marcaram sim.  

Ao investigar a presença feminina nas empresas e equipes em um contexto 
geral, observou-se um índice discrepante do mesmo comparado ao masculino, 
sendo 98% dos colabores homens e somente 2% mulheres.  

A disparidade entre a presença feminina e masculina observada na pesquisa 
faz jus a declaração de Carneiro (2003) ao pontuar que as mulheres em geral, 
desconsiderando o indicador de raça, precisam de uma vantagem de cinco anos de 
escolaridade para se equiparar aos homens no que tange a oportunidades de 
trabalho.  

Outro ponto relevante no mapeamento se refere a mecanismos de restrição 
quanto à inserção de mulheres na área, onde, 66% das respondentes entendem que 
sim, percebem tal refreamento, e, 34%, não.  

As restrições mencionadas pelas respondentes fazem analogia à declaração 
de Maia e Lira (2004), ao enfatizarem que apesar de crescente, o movimento de 
inserção da mulher no mercado sofreu discriminação no decorrer dos anos, 
refletindo diretamente nos espaços que puderam ocupar.  

  



 

9  

SOBRE A EMPRESA 
 

Para identificar como a organização se posiciona quanto à diversidade, essa 
seção se debruça na investigação de dados como: Existência de políticas de 
inclusão e sua aplicação, equidade de gênero, quantitativo de mulheres negras e 
representatividade feminina.   

As respondentes da pesquisa puderam ser estratificadas de acordo com o 
número de empregados das instituições nas quais trabalham, sendo possível notar 
uma progressão, onde, quanto maior o total de recursos, maior o porcentual de 
mulheres.  

As organizações com até 19 funcionários, representou 11,6% e as de 20 a 99 
funcionários, 12,9%, sendo os números mais expressivos encontrados nas de 
grande porte, onde representam 28,6% nas empresas entre 100 e 499 
colaboradores e 46,9% nas com mais de 500 colaboradores.  

No item seguinte, buscou-se quantificar essa proporção com maior precisão 
com o questionamento “número aproximado de mulheres”, ao ponto que 19% 
responderam que existem até 10 mulheres atuando na organização, 8,2% até 20, 
13,6% até 50, 58,5% mais de 50 e 0,7 mais de 100. 

Quando inserido a variável raça, os números reduzem de forma explícita. No 
item onde se aborda a presença e quantidade aproximada de mulheres negras na 
organização, 13,6% das pesquisadas apontaram não haver nenhuma, enquanto, 
47,6% responderam ter até 10 mulheres negras, 8,2% até 20 mulheres negras, 
10,9% até 50 mulheres negras, e por fim, 19,7% entre 50 e 100 desses recursos. 

Os resultados corroboram com as afirmações de Hooks (2015), que retrata a 
presença das mulheres negras na base inferior do mercado de trabalho, e, 
paralelamente, na condição de vida. As consequências dessa realidade resultam no 
cenário exposto por Leta (2003), ao declarar que a representatividade feminina é 
menor em áreas prestigiadas e com remuneração mais expressiva.  

Na sequência, abordou-se duas questões relacionadas à diversidade, sendo a 
primeira “A empresa adota alguma iniciativa/ política sobre diversidade e inclusão?”, 
nesta, 64,6%, assinalaram sim e 35,4%, não.  

A segunda pergunta buscou entender a aplicabilidade da iniciativa e/ou 
política, caso houvesse, 70,7% respondeu sim, em contrapartida, 27,6%, não e 1,7% 
marcou a opção Não Aplicável.  

Para investigar de que forma a mulher negra está inserida no segmento de 
Tecnologia da Informação/TI, objetivo geral do artigo, inicialmente buscou-se mapear 
o quantitativo total de mulheres atuantes na área, para em seguida, identificar a 
representatividade no que se refere à raça. Primeiramente, foi exposta a seguinte 
indagação “o número de mulheres na empresa é suficiente?”, 81% afirmaram que 
não, em oposição de 15,6% que marcaram a opção sim, tendo ainda 3,4% que não 
percebem a necessidade de um número máximo ou mínimo. Os dados se alinham 
como a citação de Lima (2013) ao apontar que, no Brasil, existem mulheres em 
diversas áreas da ciência, todavia, essa inserção ainda não reflete uma paridade 
entre os gêneros.  
            O questionamento subsequente visou investigar se as pesquisadas 
consideravam o número de mulheres negras dentro da organização satisfatório, 
89,5% relatou que não, ao passo que, 6,1% marcou a opção sim e 4,4% não soube 
e/ou não quis responder. 

As últimas questões da seção buscaram mapear a representatividade 
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feminina dentro do ambiente de trabalho, tendo a primeira um olhar macro 
englobando toda a organização e a segunda uma abordagem mais específica, sobre 
a equipe direta. No tópico que interroga “Enquanto mulher você se sente 
representada na organização?”, mais de metade das respondentes afirmou que não, 
correspondendo a 57,8%, enquanto, 42,2% se sentem sim, representadas.  

   Quando aplicado um zoom no cenário, é possível notar uma melhora 
significativa no aspecto representatividade, pois 69,4% das mulheres pesquisadas 
se reconhecem dentro de suas equipes diretas e 30,6%, não. Nessa direção, Lima 
(2013) cita a existência de uma reprodução cultural que fomenta estereótipos, 
indicando as atribuições de cada sexo e delimitando suas atuações. Desse modo, 
fortalece-se a ideia de que determinadas áreas de conhecimento, a exemplo da 
Tecnologia, não devem ser optadas por mulheres.  

A última indagação do levantamento foi uma questão discursiva aberta, e, 
propositalmente não obrigatória, para que o engajamento das respondentes se 
mantivesse. O item “Caso não perceba representatividade na empresa, seja em 
gênero ou raça, explique em poucas palavras”, obteve 43 respostas. Em suma a 
pesquisa de campo aponta baixa representatividade feminina e expõe a mulher 
negra como uma parcela ínfima dessa população. O maior contingente do segmento 
de Tecnologia da Informação, segundo o estudo, é composto por homens brancos.  
 
CONCLUSÃO 
 

O problema de pesquisa a ser resolvido relacionava-se a seguinte questão: 
De que forma a mulher negra está inserida no segmento de Tecnologia da 
Informação, considerando os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo?  

A partir do questionamento, buscou-se entender a participação e a 
representatividade desse público no setor, observando questões como histórico 
social, desigualdades e educação.  

O desenvolvimento da pesquisa, bem como, a interação com as 
respondentes, permitiu ainda analisar, que o percentual de mulheres negras 
atuantes no segmento, percebem o ambiente como androcêntrico e branco, visto 
isso, o artigo se consolida como ferramenta de suporte no fomento intencional de 
promoção à pluralidade de gênero e raça.  

O objeto de estudo do artigo dentro do contexto exposto ainda é embrionário, 
a estruturação composta pela narrativa histórica, bem como a estrutura das seções, 
objetivou perscrutar a relevância da mulher negra como temática.  

Deste modo, evidencia-se o papel da área de Recursos Humanos/RH como 
embaixadora da gestão da diversidade, instituindo e desdobrando políticas, criando 
ações de conscientização e garantindo que haja representatividade do processo 
seletivo às posições de liderança. 

Se enquanto área de Recursos Humanos/RH, temos estima por igualdade, 
seja de gênero, raça, liberdade de escolha ou pela educação como um agente de 
transformação da sociedade, é nosso dever promover a diversidade e propiciar a 
inserção da mulher negra em espaços até então delimitados.  
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