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Mulheres desistem de cargo por causa de horários e demandas, o que deixa iminente um 
possível problema que os departamentos vão enfrentar nos próximos anos. 
 
Cansada de atender chamados de TI de madrugada, Bethany King finalmente jogou a toalha. 
Seis meses atrás, encerrou uma jornada de 12 anos como administradora de storage para se 
tornar auditora de TI. 
 
“Não queria deixar minha filha de 14 anos sozinha às três horas da madrugada”, disse 
Bethany, que conseguiu mudar para uma função de TI mais flexível na Empire District Electric, 
fornecedora de eletricidade norte-americana. 
 
“Esta, realmente, foi uma das razões. Eu poderia ter encontrado uma solução, mas optei por 
não fazê-lo”, acrescentou, ressaltando que seu marido é bombeiro e está sempre trocando de 
turno.  
 
A situação da executiva ilustra o que poderá ser um grande problema nas organizações de TI: 
um número alarmante de mulheres está abandonando cargos na área de TI que exigem que 
elas fiquem de prontidão 24 horas. Não só as mulheres estão abrindo mão destes cargos, 
como poucas demonstram interesse por ingressar na carreira.  
 
A economia norte-americana deverá gerar mais 1,5 milhão de cargos de TI até 2012, de 
acordo com estatísticas do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, 
a empresa de pesquisa Gartner prevê que, em 2012, 40% das mulheres que agora fazem 
parte da força de trabalho de TI terão migrado da carreira técnica para carreiras mais flexíveis 
em áreas funcionais, de negócio e pesquisa e desenvolvimento.  
 
Esta projeção não é um bom augúrio para empresas que buscam mulheres talentosas, com 
capacidade para gerenciar equipes encarregadas de administrar e manter ambientes de 
storage.  
 
As mulheres estão tendendo a deixar os cargos de TI relacionados a armazenamento por causa 
das longas horas de trabalho e das pesadas demandas dos usuários, segundo Dot Brunette, 
gerente de rede e storage da empresa de varejo Meijer com 30 anos de atuação em TI. 
 
“Em grande parte, TI é uma cultura e consome muito tempo”, enfatizou Brunette. “Acho que 
as mulheres, neste aspecto, estão em ampla desvantagem .” Muitas empresas não conseguem 
atrair profissionais do sexo feminino e talvez as vejam abandonar postos-chave de TI porque 
não conseguem oferecer creche no local de trabalho ou opções de trabalho em casa a alguém 
que sai para ter filho. 
 
Brunette gerencia 10 pessoas — incluindo uma mulher — que supervisionam o Tivoli Storage 
Manager e outras ferramentas de armazenamento em fita na operação de TI da Meijer. 
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