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Como andam as negociações internacionais para as mulheres? Tudo depende do país e da 
cultura local, seria a resposta quase unânime. Nada mais correto. E se disséssemos que 
dependem também da maneira como a corporação vê a mulher nas relações internacionais? 
Haveria certa discordância, afinal, não é de bom tom assumir tal postura politicamente 
incorreta. Mas a situação é essa e atinge mais empresas do que se imagina. 
 
O que mais se ouve é que mulher não serve como trader ou não é aconselhável contar com 
uma na equipe. As razões apontadas variam do perfil negociador até possíveis impedimentos 
para viagens internacionais por conta de filhos e marido. Em funções operacionais, de suporte 
e de inside sales, não há qualquer problema. Mulheres são sempre bem vindas por conta da 
alta capacidade de concentração e reconhecida facilidade para lidar com diversas atividades ao 
mesmo tempo. Mas daí a negociar e vender lá fora já é outra coisa. 
 
A origem desse conceito – eu disse somente conceito – está no cerne da cultura empresarial. 
Isolado geograficamente dos grandes fluxos comerciais, dotado de uma forte vocação 
comercial local e cercado por países de cultura hispânica (não muito afeitos à presença 
feminina nos negócios), o Brasil tem conseguido criar um clima desfavorável à presença das 
mulheres na linha de frente. 
 
A verdade é que temos formado negociadores internacionais de alcance limitado. Em termos 
técnicos, geográficos e culturais. A visão nacional do cenário global é enevoada e corrompida 
por premissas falsas que geram percepções equivocadas. O resultado é bem conhecido por 
todos: timidez e pouca profissionalização nas ações internacionais. Se isso afeta os 
negociadores, o que dizer das negociadoras! Passarão por situações embaraçosas, serão 
assediadas e, pior, comprometerão as chances de sucesso do negócio. É isso o que se ouve 
nas conversas reservadas.  
 
Vivemos tempos de igualdade no mercado de trabalho? Só na teoria. Na prática persiste a 
imensa disparidade de gênero no esquálido exército brasileiro de traders. Mesmo empresas de 
porte e já em processo avançado de internacionalização, temem contar com mulheres em seu 
corpo de negociadores internacionais.  
 
Existe uma idéia fixa de que mulheres serão vítimas de preconceito machista em certas partes 
do mundo. Essa percepção advém da maneira como sociedades pouco igualitárias costumavam 
encarar o papel feminino na sociedade e nos negócios. É ignorância gerando preconceito já 
que as mudanças de comportamento estão acontecendo e são irreversíveis. A dita 
‘globalização’ vem causando evoluções interessantes. Há mais flexibilidade e compreensão no 
ar. Mesmo os mais empedernidos aceitam que a participação das mulheres é um fato e não 
algo almejado. Tenho negociado com executivas com grande poder de decisão em territórios 
identificados como ‘difíceis’ para as mulheres e fico me perguntando qual seria o resultado 
daquela negociação se em meu lugar estivesse uma trader. 
 
O mundo está mudando e muita gente não está vendo. É hora de permitir que mais mulheres 
participem das negociações internacionais. Chega de preconceitos e falsas suposições. 
Precisamos de bons profissionais e só isso. E os casos extremos em países onde mulher não 
tem voz? Esses são tratados como exceção e não como regra. 
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