
PROCURAM-SE
MULHERES DE TI!
Talentos femininos são disputados por empresas como Google, IBM e
Microsoft. Mas o número de alunas nas faculdades de tecnologia diminui

Depois de passar pela prova
técnica, que Levou seis horas para ser
resolvida, Eliana Mendes Pinto, de 23 anos,
estudante de Engenharia da Computação
da Unicamp, foi para a entrevista. Ela con-
corria a uma vaga de estágio na Inmetrics,
especializada em gerenciamento de per-
formance de sistemas, e emplacou. "O
chefe disse que a empresa gostava de con-
tratar profissionais do sexo feminino, pois
temos urna visão detalhista", diz a estudan-
te. Eliana está acostumada a ser uma das
poucas mulheres — se não a única — na
sala de aula. Quando entrou para a faculda-
de, em 2005, a turma tinha só dez mulhe-
res, de um total de 90 alunos. Nos últimos
anos, o percentual de alunas matriculadas
no curso de Engenharia da Computação da
Unicamp só tem diminuído: em 2009 elas
preencheram apenas 5,26% das vagas.

A situação é a mesma nas outras insti-
tuições de ensino. A participação de mu-
lheres nas salas de aula é de 10% no curso
de Engenharia de Computação no ITA, 10%
em Ciência da Computação da Unesp de
Bauru ISP] e 10% em Engenharia de Com-
putação da Universidade Federal de l táju-
ba IMG), Nos cursos de treinamento técni-
co da Impacta Tecnologia, apenas 30% dos
inscritos são mulheres. "Nos anos 80 che-
gamos a ter 50% de participa cão feminina,
mas infelizmente o número de alunas tem
diminuído. Nunca há mais de dez por tur-

ma", diz o professor Routo Terada, coorde-
nador do curso de Ciência da Computação
da USP, que oferece 50 vagas por turma. O
fenômeno não se restringe ao Brasil. Nos
Estados Unidos, por exemplo, apenas 18%
dos alunos de graduação de Computação e
Ciências da Informação são mulheres, de
acordo com o National Center for Women
and Information Technology [NCWIT).

Clube do Bolinha
"Os professores e as empresas lamen-
tam a baixa procura de mulheres pelas
carreiras de tecnologia", diz a professora
Cláudia Medeiros, do Instituto de Com-
putação da Unicamp. Na opinião dela,
um dos motivos que afastam as mulhe-
res dos cursos de tecnologia é a imagem
da profissão. "Existe uma visão engano-
sa de que quem lida com computador
não tem interação social."

A falta de estudantes do sexo feminino
nos cursos de tecnologia naturalmente re-
flete no quadro de funcionários das em-
presas. Segundo a Catho, apenas 16,14%
dos profissionais da área são mulheres. É
um contraste com outros setores, como
RH, que tem uma representação feminina
que chega a 51,67%. Na área de internet,
apenas 11%dos profissionais é do sexo fe-
minino, segundo levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Webmasters e Web-
designers (Abraweb).

WWW.INFO.ABRILCOM.BRl JUNHO 2009 | INFO 87



A baixa adesão das mulheres às carreiras
da área de tecnologia é decepcionante, na
visão de Ione de Almeida Coco, vice-presi-
dente dos programas para executivos do
Gartner. Há seis anos, ela organiza encon-
tros de executivas da área de TI. Na sua
opinião, o perfil do CIO mudou e isso abriu
caminho para as mulheres. "Hoje, o CIO
não precisa mais ser tão técnico", diz.

Empresas como IBM, Google e Micro-
soft têm se empenhado para atrair mulhe-
res aos seus quadros de funcionários. No
escritório brasileiro da Microsoft, 27% dos
profissionais são do sexo feminino. "Nos
esforçamos para atrair mulheres de talen-
to, pois trazem um olhar diferente à em-
presa", diz Luisa Furusho, diretora de RH
da Microsoft no Brasil.

Manicure do Google
No filial de Belo Horizonte do Google, onde
são desenvolvidos os produtos, apenas 6%
dos funcionários são mulheres. Para au-
mentar a adesão feminina às carreiras de
tecnologia, o Google criou o prêmio Brazil
Women in Technology. "O objetivo é dar vi-
sibilidade a essas mulheres", diz Mônica
Duarte Santos, gerente de RH do GoogLe
Brasil. No escritório em São Paulo, as fun-
cionárias dispõem de facilidades como
manicure e sala de aleitamento materno.

Na IBM, há um grupo formado por 22
mulheres e três homens que se reúnem
para discutir as questões referentes à
carreira das mulheres. Nos encontros,
descobriu-se que as profissionais deixam
de fazer networking para dedicarem-se à
família. "Elas dispensam o happy hour e
perdem chances de conhecer novas pes-
soas", afirma Deborah Fagundes, gerente
do setor de finanças da IBM, que lidera o
grupo. As mulheres podem usar as políti-
cas de flexibilidade da empresa. "Ferra-
mentas de trabalho remoto ajudam a
conciliar a vida profissional e pessoal."

Jogo de cintura
Para progredirem sua carreira e conquis-
tar a posição de CIO da Alcoa, Tânia Nossa,
de 42 anos, teve de enfrentar desafios na
sua vida pessoal. Há quatro anos, após se
separar de seu marido, teve de se mudar
com os dois filhos de São Paulo para Poços
de Caldas [MG), onde iria comandara cria-
ção da unidade de serviços de TI. Atual-
mente, ela lidera 400 funcionários. "Não
precisamos nos masculinizar para ter su-
cesso", diz. Na empresa, 26,4% da equipe
de TI são mulheres — na liderança de TI,
são 20,5% do sexo feminino.

A diretora de tecnologia da Roche para
a América Latina, Vera Marques, de 44
anos, coordena 120 profissionais de TI. "A
mulher sabe negociarcom paciência", diz.
Na Unisys, quando há candidatos com as
mesmas qualidades disputando a mesma
vaga, a mulher pode levar vantagem. "É
um diferencial competitivo, pois a empre-
sa valoriza a diversidade", diz Regina Curi,
diretora de RH da Unisys Brasil.

Neusa Ferreira da Rocha, diretora de
TI e operações da Amil, de 57 anos, tam-
bém percebe que as mulheres passaram
a ser valorizadas na empresa. É um cená-
rio muito diferente do que ela encontrou
no início da sua carreira, quando nem
conseguia participar dos processos de
seleção por causa do machismo. Neusa
conduz processos espinhosos, como a in-
tegração do sistema da empresa com o
da Dix-Amico, que foi incorporada. Para
as profissionais que pretendem ter su-
cesso na área, ela recomenda muita dedi-
cação e pouca fofoca. "Não é exclusivo das
mulheres, mas esse é um mal que atra-
palha a carreira de muitas delas", diz.
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