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Embora a presença das mulheres em setores notadamente masculinos esteja crescendo, em 
pleno se´culo XXI um certo ranço machista ainda se opõe a sua ascensão nas áreas de 
tecnologia, engenharia e ciências. A conclusão é de um estudo da organização americana 
Center for Work-Life Policy.  
 
Conforme o levantamento, publicado na edição de junho da revista da Harvard Business, entre 
35 e 40 anos mais da metade (52%) das mulheres que atuam nessas áreas abandonam o 
cargo, em busca de empregos "mais leves". O motivo é a cultura machista muito difundida 
nestes setores. Conforme a pesquisa, engenheiros, cientistas e experts em tecnologia têm 
como característica comum "não dar o menor apoio e são muito hostis com as mulheres".  
 
Segundo dados de 2006 da National Science Foundation, as mulheres avançaram no setor 
científico (têm hoje 46% dos títulos PhD em Ciências Biológicas, em comparação com 31% há 
duas décadas). Também ingressaram em grande número nos campos da engenharia e da 
tecnologia. E em todos os setores, têm um desempenho descrito como "soberbo", "excelente" 
e "acima da média" nas avaliações, palavras empregadas por 61% dos homens no mesmo 
grupo etário.  
 
Com tantos dados positivos, uma interrogação se impõe: por que as mulheres que conseguem 
ingressar - e se mostrar competentes - abandonam a profissão? Conforme o estudo, o motivo 
principal é o mesmo de décadas atrás: graças a uma rede masculina, que favorece as 
promoções apenas de homens, a presença feminina resume-se ao comparecimento em 
reuniões. "Todo o espírito predador, de menosprezo e discriminação que acontecia há 20, 30 
anos está vivo e bem presente nesses campos", protesta Sylvia Ann Hewlett, do Center for 
Work-Life Policy.  
 
No Brasil, a participação feminina nestas áreas ainda é pequena. Dados do Grupo Catho 
mostram que, em 2007, as mulheres ocupavam 15,37% do segmento de engenharia e 
indústria. Já no setor de processamento de dados, as executivas eram 15,46% do total.  
 
Nos últimos anos, porém, a participação das mulheres nas áreas de engenharia, tecnologia e 
ciências tem crescido. "Aumentou a presença feminina neste setores", diz a sócia-diretora 
geral da consultoria Mariaca, Patrícia Epperlein.  
 
Segundo ela, as mulheres ainda encontram mais dificuldades de ascensão na carreira nestes 
setores. Mas o momento é propício para uma guinada neste aspecto. "Quando o mercado está 
aquecido, como no momento, as possibilidades aumentam", comenta a consultora.  
 
Simone Ossuna ocupa a gerência comercial da CAS Tecnologia há cinco anos. Segundo ela, 
apesar de ser a única presença feminina nas reuniões, nunca percebeu nenhuma postura 
discriminatória. "Não sinto diferença por ser mulher", afirma a executiva. "Não tem problema 
nenhum, mas todas as reuniões das quais participo, os presentes são na maioria homens."  
 
Entre os cinco diretores da empresa, há apenas uma mulher, e entre os gerentes, apenas 
duas. Já no setor de desenvolvimento de softwares, que conta com 70 profissionais, apenas 
quatro são do sexo feminino. Segundo Simone, algumas peculiaridades do trabalho inibem a 
presença das profissionais. "A área de proteção de dados tem muito trabalho durante a 
madrugada e nos finais de semana, porque clientes como bancos, por exemplo, não podem 
parar de operar. E muitas mulheres não aceitam trabalhar nesses cargos."  
 
Para a consultora Iaci Rios, da DBM, as mulheres ainda têm muito o que lutar para conseguir a 
almejada igualdade com os homens em alguns setores. "Ainda é uma concorrência muito dura, 
mas isso vem melhorando", assegura. "Longe de estar em pé de igualdade, estamos muito 
melhor do que 20, 30 anos atrás, certamente."  
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