
   
 

   
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

CENTRO DE CIÊNCIAS, HUMANAS, LETRAS E ARTES  

DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÕES INTERCULTURAIS  

CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENÇA FEMININA NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS: AS 

CONTRIBUIÇÕES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS MULHERES NO 

ÂMBITO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVIA VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

Maio 2019 



 
 

 

2 
 

 

NÍVIA VIVIANE VIEIRA DE ALMEIDA SANTOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENÇA FEMININA NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS: AS 

CONTRIBUIÇÕES E DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS MULHERES NO 

ÂMBITO EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 

requisito parcial para conclusão do curso de Línguas 

Estrangeiras Aplicadas às Negociações 

Internacionais, do Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. 

Orientadora: Prof.ª. Ma. Silvia Renata Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

Maio 2019 



S586p Silva, Nivia Viviane Vieira de Almeida Santos.
         Presença Feminina nas Negociações Internacionais: as
      contribuições e dificuldades enfrentadas pelas mulheres
      no âmbito empresarial / Nivia Viviane Vieira de Almeida
      Santos Silva. - João Pessoa, 2019.
         45f. : il.

         Monografia (Graduação)  - UFPB/CCHLA.

         1. Gênero. 2. Mercado de trabalho. 3. Âmbito
      empresarial. 4. Negociações Internacionais. I. Título

UFPB/CCHLA

Catalogação na publicação
Seção de Catalogação e Classificação



 
 

 

3 
 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Pró-reitoria de Graduação 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Departamento de Mediações Interculturais 

Curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais 

 

A comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova o Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Presença Feminina nas Negociações Internacionais: As contribuições e as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres no âmbito empresarial 

 

 

Elaborado por 

 

 

Nívia Viviane Vieira de Almeida Santos Silva 

 

 

Como requisito parcial para a obtenção do grau de 

Bacharel em Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. 

 

 

João Pessoa, ________ de ________ de ________ 

 

 

______________________________________________________ 

Professora Ma. Silvia Renata Ribeiro – Orientadora – DMI/UFPB 

 

 

_______________________________________________________ 

Professora Dra. Ana Carolina Vieira Bastos – Banca Examinadora – DMI/UFPB 

 

 

_______________________________________________________ 

Professora Dra. Kátia Ferreira Fraga – Banca Examinadora – DMI/UFPB 

 

 

João Pessoa, 6 de maio de 2019 

  



 
 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um homem é apenas a estratégia de uma mulher para fazer 

outras mulheres.” 

—Margaret Atwood  
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RESUMO 

 

A participação feminina nas negociações internacionais é cada vez mais expressiva. No 

entanto, esta área, assim como outras do mercado de trabalho, reproduz e cria formas de 

segregação e discriminação contra a mulher. Nesse sentido, o presente estudo desenvolve a 

trajetória feminina no âmbito empresarial brasileiro, a fim de discorrer sobre as contribuições 

e os desafios enfrentados pelas mulheres num espaço majoritariamente ocupado por homens. 

Fundamenta-se principalmente em obras escritas por mulheres, a exemplo de: Chies (2010), 

Bruschini e Puppin (2004), Machado, Souza e Vieira (2014) bem como em documentos e 

projeções oficiais do governo do Brasil acerca das taxas de atividade feminina no país. Este 

estudo aponta que as políticas de ações afirmativas representam a maior contribuição 

feminina para diversificação e promoção da igualdade no mercado de trabalho. Constata-se, 

também, que as mulheres apesar de terem maiores níveis educacionais e trabalharem mais, 

continuam recebendo salários significativamente menores que os dos homens quando 

exercem a mesma função. Além disso, as diferenças culturais, aliadas às questões de gênero, 

dificultam as relações de negócios com outras nacionalidades. 

 

Palavras-chave: Gênero. Mercado de trabalho. Âmbito empresarial. Negociações 

Internacionais. 
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ABSTRACT 

 

Female participation in international negotiations is increasingly significant. However, this 

area, as well as others in the labor market, reproduces and creates forms of segregation and 

discrimination against women. In this sense, the present study develops the female trajectory 

in the Brazilian business context, in order to discuss the contributions and the challenges 

faced by women in a space occupied by men. It is mainly based on theories published by 

women, the example of Chies (2010), Bruschini and Puppin (2004), Machado, Souza and 

Vieira (2014), as well as in documents and official projections of the brazilian government on 

the rates of female activity in the country. This study points out that affirmative action 

policies represent the greatest female contribution to the diversification and promotion of 

equality in the labor market. It is also observed that women, despite having higher educational 

levels and working more, continue to receive significantly lower wages than men even 

performing the same function. In addition, cultural differences allied to gender issues hamper 

business relations with other nationalities. 

 

Keywords: Gender. Market labor. Business. International business. 
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RESUMEN 

 

La participación femenina en las negociaciones internacionales es cada vez más significativa. 

Sin embargo, este área, así como otras en el mercado laboral, reproduce y crea formas de 

segregación y discriminación contra las mujeres. En este sentido, el presente estudio 

desarrolla la trayectoria femenina en el contexto empresarial brasileño, con la finalidad de 

discutir las contribuciones y los desafíos que enfrentan las mujeres en un espacio ocupado por 

hombres. Se basa principalmente en teorías publicadas por mujeres, a ejemplo de: Chies 

(2010), Bruschini y Puppin (2004), Machado, Souza y Vieira (2014) así como en documentos 

y proyecciones oficiales del gobierno brasileño sobre las tasas de actividad femenina en el 

país. Este estudio señala que las políticas de acción afirmativa representan la mayor 

contribución femenina a la diversificación y promoción de la igualdad en el mercado laboral. 

Se observa también que las mujeres, a pesar de tener niveles educativos más altos y trabajar 

más, continúan recibiendo sueldos significativamente más bajos que los hombres que 

desempeñan la misma función. Además, las diferencias culturales relacionadas con cuestiones 

de género dificultan las relaciones comerciales con otras nacionalidades. 

 

Palabras claves: Género. Mercado laboral. Ámbito empresarial. Negociaciones 

Internacionales.  
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RÉSUMÉ 

 

La participation des femmes aux négociations internationales est de plus en plus fréquente. 

Cependant, ce secteur, ainsi que d'autres sur le marché du travail, reproduit et crée des formes 

de ségrégation et de discrimination à l'égard des femmes. En ce sens, la présente étude 

développe la trajectoire féminine dans le contexte commercial brésilien, afin de discuter des 

contributions et des défis rencontrés par les femmes dans un espace occupé majoritairement 

par des hommes. Il est basé sur des ouvrages publiées par les femmes à l’exemple de Chies 

(2010), Bruschini et Puppin (2004), Machado, Souza et Vieira (2014), ainsi que dans des 

documents et des projections officielles du gouvernement brésilien sur les taux d'activité 

féminine dans le pays. Cette étude souligne que les politiques d’affirmation représentent la 

plus grande contribution féminine à la diversification et à la promotion de l'égalité dans le 

marché du travail. Il a été également observé que les femmes, même si elles ont un niveau 

d’éducation plus élevé et travaillent plus, elles continuent à recevoir des salaires nettement 

inférieurs à ceux des hommes, même si elles occupent la même fonction. En outre, les 

différences culturelles liées aux questions de genre entravent les relations commerciales avec 

d’autres nationalités. 

 

Mots clés: Genre. Marché du travail. Monde des affaires. Affaires Internationales.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A participação feminina nas negociações internacionais assim como em outros 

âmbitos, é cada vez mais expressiva. No entanto, a inserção das mulheres nessa esfera e no 

mercado de trabalho como um todo é permeada por desafios. Não faz muito tempo que a ideia 

de que as mulheres deveriam servir somente ao lar, ao cuidado dos filhos e do marido era 

predominante no imaginário popular. O advento da industrialização e da luta feminista desde 

o século XIX, foram agentes determinantes para a conversão desses pensamentos e 

impulsionaram as mulheres a conquistarem cada vez mais espaço, tanto na sociedade quanto 

no mercado de trabalho. 

As transformações sociais, juntamente com as mudanças do sistema produtivo 

culminaram na geração de espaços em que mulheres passaram a ocupar os mesmos setores de 

trabalho antes exclusivos do ser masculino. No entanto, a entrada das mulheres no mercado de 

trabalho a partir do século XIX, não significou a instituição da equidade entre os gêneros 

(CHIES, 2010). 

As profissões ocupadas por mulheres geralmente são uma extensão da vida 

doméstica e muitas vezes desprestigiadas pela sociedade. Quando finalmente elas ascendem 

no mundo profissional e conquistam espaços masculinos, enfrentam a desigualdade salarial e 

são preteridas quanto à promoção a cargos executivos mais altos (CHIES, 2010). 

Esse cenário não é diferente quando se trata do âmbito das negociações 

internacionais. O crescimento do processo de globalização e abertura econômica exigem 

novas dinâmicas do mercado internacional, por esse motivo há maior demanda por pessoas 

aptas a lidarem com diferentes países e tudo que implica o contato intercultural. É neste 

momento que as mulheres passam a ser agentes de negociações internacionais, no entanto a 

participação masculina em tal área é ainda predominante. 

Além disso, a desigualdade entre os gêneros aumenta à medida que o grau de 

hierarquia se eleva. Em 2017 no Brasil, segundo reportagem feita pelo Globo Economia, 

apenas 37% das mulheres ocupavam cargos de chefia, essa parcela cai para 10% quando se 

refere ao topo dos cargos de comitês executivos de grandes empresas. 

Embora a inserção das mulheres na área de trabalho formal tenha sido ao longo do 

tempo desafiadora e injusta em diversos aspectos, é também marcada por conquistas e 

contribuições para o desenvolvimento da atividade. O estilo democrático, flexível e 

incentivador atribuído a mulheres demonstra que elas obtêm tanto sucesso quanto os homens 

enquanto negociadoras. 
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Enquanto trabalho requisitado para a conclusão do curso de Línguas Estrangeiras 

Aplicadas às Negociações Internacionais, este estudo se justifica pelo seguinte motivo, de 

acordo com uma pesquisa feita com alunos de LEA-NI da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) em 2015, identificou-se que o perfil estudantil é, majoritariamente, feminino: dos 72 

alunos entrevistados, 42 eram mulheres com idades entre 20 e 25 anos (SATUR, 2015). Na 

qualidade de formador de profissionais aptos a lidar no campo dos diálogos e intercâmbios 

internacionais, o egresso desenvolve habilidades em três línguas estrangeiras ─ espanhol, 

francês e inglês ─, além da capacidade de mediar e assessorar negociações interculturais. Por 

esta razão, é pertinente analisar a participação feminina no setor empresarial, que 

provavelmente receberá egressas desta graduação. 

 Além disso, a presença feminina no setor formal de trabalho se tornou mais intensa. 

Estudos feitos pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), População Economicamente Ativa 

(PEA) e outras projeções oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

comprovam o aumento da atividade feminina no setor formal de trabalho. No período de 1990 

a 2016, a porcentagem de mulheres no conjunto de trabalhadores passou de 35,5% para 46,8% 

no Brasil.  

Esse cenário se repete tanto no setor público quanto no setor privado. Segundo dados 

do IBGE em 2009, no setor público as mulheres ocupavam 55% do funcionalismo, enquanto 

na iniciativa privada 50% dos cargos eram preenchidos por elas. Por essas razões, faz-se 

necessário entender as relações de gênero nas organizações e fundamental reconhecer o papel 

que elas vão desempenhar no mercado de trabalho. 

Este estudo tem por objetivo responder, sob o ponto de vista brasileiro: quais são as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres no âmbito empresarial e de que forma elas têm 

contribuído para a diversificação do mercado de trabalho? A fim de responder essa questão, o 

trabalho norteia-se nos seguintes objetivos específicos: descrever o processo histórico da 

inserção feminina no mercado de trabalho e suas características no mundo e principalmente 

no Brasil; analisar o perfil das mulheres presentes em carreiras executivas e a situação delas 

no contexto brasileiro e por fim, compreender as contribuições e as dificuldades vividas por 

profissionais do âmbito empresarial e internacional a partir de seus relatos.  

Segundo Gil (2008, p. 26) a pesquisa pode ser definida como: “o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.” 

Esta pesquisa de natureza exploratória e descritiva tem por finalidade esclarecer e 

examinar um fato. Neste sentido, este estudo se dispõe a conceituar e analisar o fenômeno 
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apresentado em cada capítulo baseado principalmente nas obras de, Chies (2010), Bruschini e 

Puppin (2004) e Machado, Souza e Vieira (2014). Fundamenta-se também em documentos e 

projeções estatísticas oficiais do governo brasileiro a fim de compreender a atividade 

feminina no país. 

Neste sentido, o presente estudo desenvolve a trajetória feminina, suas contribuições 

e as dificuldades por elas enfrentadas em quatro capítulos. O primeiro trata do processo de 

entrada das mulheres no mercado de trabalho, analisando as transformações sociais que as 

levaram à atividade, as características desse movimento no mundo e principalmente no Brasil. 

O segundo capítulo expõe a realidade das executivas brasileiras no país, traça o perfil 

das profissionais inseridas neste ramo de atividade, evidencia as desigualdades vividas por 

elas no ambiente de trabalho e considera os recortes de gênero e raça. O terceiro capítulo 

disserta sobre a presença feminina nas negociações internacionais, relatando as implicações 

de cultura e gênero presentes neste assunto e de que forma a participação delas na área 

influencia as relações comportamentais das partes envolvidas numa negociação. 

Por último, a quarta parte deste estudo se propõe a discorrer sobre os relatos pessoais 

das executivas brasileiras e das negociadoras internacionais, apresentando a visão delas sobre 

a área de trabalho na qual estão inseridas, bem como as medidas de ações afirmativas 

existentes para fomentar a participação feminina na área do mercado internacional. 

É importante ressaltar que o presente trabalho se utilizou principalmente de obras 

escritas por mulheres e traz a visão delas acerca do lugar feminino na sociedade atual. Por 

último, faz uso de entrevistas a fim de ilustrar as experiências femininas na iniciativa privada 

do mercado de trabalho.  

A primeira, publicada por Bruschini e Puppin em 2004 e realizada com dez 

executivas de empresas diversas do mercado de trabalho, versa sobre temas relacionados à 

presença feminina em cargos executivos, percepção do nível salarial em comparação aos 

homens ocupantes da mesma função, opiniões a respeito da influência do papel de gênero no 

trabalho delas, concepções acerca da promoção de mulheres a posições de liderança, sobre 

políticas de cotas e diversidade entre outros temas que não foram pertinentes ao assunto deste 

trabalho.  

A segunda entrevista foi realizada por Machado, Souza e Vieira em 2014, traz os 

depoimentos de dez mulheres responsáveis pelo setor de negociações internacionais das 

empresas exportadoras do Sul catarinense e discorre sobre os desafios enfrentados por elas 

nessa área, destacando como a cultura interfere em suas relações comerciais com indivíduos 
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de outros países, a dificuldade em conciliar a vida profissional e a pessoal, a disparidade 

salarial entre elas e os colegas homens e as experiências vividas internacionalmente. 
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2 A INSERÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO 

 

As relações de gênero são construções sociais que delimitam o comportamento 

humano. Essas antigas estruturas estabeleceram que o ser masculino e o ser feminino seriam 

definidos por valores distintos e a partir disso receberiam atribuições diferentes. Dessa forma, 

essas relações legitimam as desigualdades sociais prejudicando sobretudo as mulheres 

(MENDES, 2011). 

Os papéis de gênero fundamentam-se nas características biológicas e físicas. O corpo 

masculino é diferente do corpo feminino, no entanto tais diferenças terminam por sustentar 

que as mulheres são naturalmente frágeis e os homens naturalmente fortes. Para Santos 

(2010), essa naturalização da fragilidade feminina, parte de uma construção social 

questionável e mutável e foi o principal motivo que impossibilitou que elas alcançassem 

espaços e direitos básicos inerentes aos seres humanos. 

Tal pensamento de subordinação natural das mulheres foi contraposto quando 

primeira onda feminista do século XIX trouxe um novo discurso a favor do gênero feminino. 

Impulsionado pelo avanço do capitalismo industrial e as mudanças do sistema de produção, o 

movimento confrontou a visão essencialista que indicava a inferioridade das mulheres frente 

aos homens determinada pela diferença anatômica entre ambos (MENDES, 2011). Para 

Guimarães (2005), as dificuldades enfrentadas por mulheres ao longo dos anos não são 

consequência de suas características biológicas, mas sim resultados das desigualdades sociais 

e políticas a elas impostas. 

 

Deste modo, o feminismo vai se desenvolver tanto como teoria que 

supõe uma revisão crítica das construções teóricas que falam sobre as 

mulheres, manifestando que a tarefa destinada historicamente às 

mulheres não têm sua origem na natureza e sim na sociedade, quanto 

como movimento organizado de mulheres dispostas a combater sua 

particular situação de opressão. (GUIMARÃES, 2005, p. 80) 

 

Destaca-se que tal discurso não contemplava os recortes sociais de classe, cor e 

sexualidade. Nos primórdios, os ideais feministas se orientavam pela inclusão das mulheres 

na vida pública, no direito ao voto e no acesso à educação. Demandas que surgiram inspiradas 

pelos princípios de Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução Francesa e eram 

também respostas diretas às consequências da Revolução Industrial. Escritoras como Olympe 

de Gouges, Mary Wollstonecraft na Europa e mais tarde no Brasil, Nísia Floresta Brasileira 

Augusta foram defensoras dessa visão (GUIMARÃES, 2005). 
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Entretanto, a Revolução Industrial e o Capitalismo não significaram a equidade entre 

os gêneros. A situação dos trabalhadores operários naquela época era degradante e o 

liberalismo econômico aumentou a exploração sobre as mulheres. A mão-de-obra feminina, 

além de ser mais barata e por isso preferida pelos patrões, era submetida à excessos 

exploratórios que homens não se submetiam, uma vez que a não-intervenção do Estado nas 

relações de trabalho endossava a desigualdade no tratamento entre homens e mulheres 

(GAUDÊNCIO, 2005).  

Segundo Chies (2010), as profissões ocupadas por elas geralmente são preteridas 

socialmente e representam uma extensão da vida doméstica. Quando a divisão sexual de 

trabalho se reorganizou durante o desenvolvimento da sociedade capitalista, repartiu o lugar 

de trabalho e o lugar de moradia, sendo o primeiro o espaço público e o da produção enquanto 

o segundo, o espaço privado e o da reprodução. Tal reorganização dos papéis sexuais, como 

adiciona Guimarães (2005), reafirmaram as assimetrias de gênero. As atividades remuneradas 

e mais importantes como a participação na política, a produção científica e cultural – o espaço 

público –, correspondeu ao sexo masculino. Enquanto às mulheres coube o mundo privado, 

correspondente às atividades não remuneradas e de menor prestígio como o trabalho 

doméstico. 

A parcela de mulheres pertencentes à classe média ou alta, permanecia em casa 

tratando dos afazeres domésticos, enquanto as outras, as quais tinham pouca ou nenhuma 

condição financeira, eram empregadas principalmente pela indústria têxtil. As operárias 

enfrentavam horas extenuantes de trabalho – cerca de 17 horas por dia – e além de não terem 

qualquer direito assegurado, recebiam um salário menor que o dos homens, trabalhando o 

mesmo ou até mais que eles. As condições desumanas de trabalho aliadas à exploração 

patronal foram motivo das revoltas do proletariado nessa época, surgindo assim os primeiros 

movimentos contra a não-intervenção do Estado nas relações trabalhistas (GAUDÊNCIO, 

2005). 

Contudo, para Mèndez (2005), ainda que elas estivessem inseridas no mesmo 

contexto masculino de exploração, o trabalho feminino não era bem visto nem mesmo para a 

classe operária. Naquela época havia um certo saudosismo ao trabalho no campo, quando as 

mulheres eram responsáveis pelo cuidado dos filhos, do marido e da proteção do lar e dos 

costumes. Com a mudança no sistema de produção e o avanço do capitalismo, o proletariado 

foi influenciado pelos ideais socialistas que entendiam o trabalho feminino como uma 

vulgarização e prostituição da mulher pela burguesia. A luta contra a sociedade capitalista 
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consistia no fim do modelo de família burguesa e da propriedade privada e assim, as mulheres 

seriam emancipadas junto com o socialismo. 

 

Mesmo com uma resistência dentro da classe operária, é inegável que 

o crescente acesso das mulheres ao trabalho assalariado possibilitou o 

acesso a informações, à participação em ações coletivas, como 

associações de ajuda mútua, sindicatos e greves. E essa participação 

ativa contribuiu para desestabilizar os papéis sociais que as mulheres 

desempenhavam no espaço doméstico, despontando um crescimento 

das reivindicações femininas por espaços e conquistas de direitos. 

(MÈNDEZ, 2005, p. 54) 

 

O ingresso maciço de mulheres no mundo do trabalho nos anos que seguiram, não foi 

suficiente para libertá-las da opressão social. Uma vez que não tenha acontecido uma 

mudança nas estruturas de base da sociedade, o que se pode notar foi uma adição de 

desigualdades enfrentadas pelo gênero feminino. A atividade remunerada além de pouco 

prestigiante, somava-se aos serviços domésticos, duplicando a jornada de trabalho feminina e 

deixando pouco espaço para emancipação das mulheres (MENDES, 2011). Apesar de 

conquistarem o voto e os direitos civis nas primeiras décadas do século XX, tais fatores não 

foram suficientes para a tão esperada igualdade entre os sexos. As mulheres ainda não tinham 

consciência completa da fonte de suas opressões e necessitavam entender suas problemáticas 

específicas: 

 

[...]as mulheres não se enxergavam como sujeitos. Elas não possuíam 

uma identidade social própria; não eram capazes de se enxergar como 

sujeito que era objeto de condições específicas de opressão geradas 

pela sua condição de sexo. Nesse sentido, a contribuição de Simone de 

Beauvoir para a formulação de um discurso feminista foi primordial, 

pois ela chamou atenção para o fato de que a luta de classes não 

libertaria, automaticamente, as mulheres. Era necessário construir um 

“ser mulher”, um “sujeito feminino” que fosse capaz de identificar 

suas problemáticas peculiares (BEAUVOIR apud MÈNDEZ, 2005, p. 

56) 

 

Os posicionamentos de Simone de Beauvoir foram decisivos para influenciar o 

movimento feminista, que obteve ainda mais força na segunda metade do século XX. Nessa 

época ocorreram, também, outros movimentos em prol dos menos favorecidos. Os 

desdobramentos do pós-guerra serviram para impulsionar a luta feminina, uma vez que 

durante os conflitos armados elas tornaram-se chefes do lar enquanto os homens eram 

alistados para o serviço militar. O espaço doméstico não era mais suficiente para satisfazer 
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seus anseios, por mais que a publicidade norte-americana vendesse a visão da dona de casa 

feliz e realizada (MÈNDEZ, 2005). 

No Brasil, o processo de inserção feminina no mercado de trabalho aconteceu de 

forma diferente. Segundo Gaudêncio (2005), no início do século XX, a indústria praticamente 

não existia e a economia era basicamente agrícola. Além disso, as relações familiares eram 

fortes, influenciando tanto o espaço privado quanto o público e subordinava as mulheres aos 

cuidados do lar. Porém, o crescente processo de industrialização e urbanização e a crise do 

sistema agrário serviram para transformar as mulheres em mão-de-obra em potencial. Ainda 

que tivessem uma tímida expressividade na indústria – apenas 9,9% das brasileiras 

trabalhavam no setor industrial em 1920 –, as proletárias eram submetidas a trabalhar à noite 

sem qualquer adicional noturno e, mesmo exercendo funções iguais às de um homem, eram 

sujeitas a receber menos que eles.  

Somente em 1932, com a Revolução Constitucionalista, foi estabelecida a condição 

de salário igualitário correspondente às mesmas funções de trabalho entre os gêneros. No 

entanto, a força de trabalho feminina permaneceu desvalorizada e vista como inferior. 

Entendia-se que as mulheres só procuravam por emprego durante uma crise econômica. 

 

A “força de trabalho secundária” favorece a exploração capitalista, 

pois dentro da mentalidade social proeminente, a mulher busca a 

inserção no trabalho em fases de crise econômica na família, quando o 

provedor (marido, pai, irmão etc.) está doente, desempregado, ou 

mesmo quando seu salário não é suficiente para o sustento da família, 

assim submete-se a um salário menor (CHIES, 2010, p. 514) 

 

Além disso, nesta época o trabalho feminino se concentrava no magistério. O papel 

de educadora e responsável pela formação das crianças é historicamente atribuído ao mundo 

feminino. Embora nesse mesmo período o discurso burguês contestasse a capacidade delas de 

ensinar – julgavam que o cérebro feminino fosse menos desenvolvido que o masculino –, o 

ofício de educadora foi gradativamente associado à função de mãe e então, a profissão de 

docência foi normatizada como feminina (MÈNDEZ, 2005). 

Apesar de todos esses fatores, a participação feminina no mercado de trabalho 

segundo Vieceli (2011), se intensificou a partir de 1970, quando o país passou por um 

processo de industrialização e crescimento acelerados. Aliado a isso, os movimentos sociais 

surgidos entre as décadas de 1960 e 1970 ao redor do globo contribuíram para a revolução dos 

lares. As transformações sociais e políticas dessas duas décadas estimularam a quebra dos 
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paradigmas culturais sustentados até então. A partir daí as mulheres passaram a aumentar seu 

grau de escolaridade, de modo a obter maior status no mercado de trabalho. 

A partir de 1980, a força de trabalho feminina brasileira foi aumentando 

gradativamente. Como Bruschini (1989) ressalta, a taxa de atividade feminina passou de 

18,2% em 1980, para 37% em 1985, contingente formado, principalmente, por representantes 

da classe média e escolarizada do país. É também neste momento, que as transformações 

demográficas e sociais, em conjunto com a expansão das ideias feministas, passam a atuar de 

forma mais expressiva na vida das mulheres. Houve um crescente número de divórcios, 

considerável redução de filhos por mulher nas áreas mais desenvolvidas do país, mais famílias 

chefiadas por elas e uma presença mais significativa no meio acadêmico. 

 

Nas últimas décadas do século XX, o país passou por importantes 

transformações demográficas, culturais e sociais que tiveram grande 

impacto sobre o trabalho feminino: queda da taxa de fecundidade, 

sobretudo nas cidades e nas regiões mais desenvolvidas do país; [...] 

redução no tamanho das famílias [...]; envelhecimento da população 

brasileira, com maior expectativa de vida das mulheres e, 

conseqüentemente, aumento do percentual de viúvas na população; 

aumento do número de famílias chefiadas por mulheres que, no final 

do século, chegam a 26% do total das famílias brasileiras 

(BRUSCHINI; PUPPIN, 2004, p. 107) 

 

Quando o Brasil enfrentou uma crise econômica nos anos 1980, a alta inflação, o 

aumento do desemprego e a baixa qualidade de vida do trabalhador modificaram as taxas 

evolutivas da década anterior. Tal fenômeno deslocou a população economicamente ativa dos 

setores primários e secundários para o setor terciário, voltado às atividades administrativas, 

bancárias, comerciais, prestação de serviços e administração pública, áreas nas quais as 

mulheres normalmente tiveram mais sucesso e participação (QUERINO et al, 2012). 

Segundo Bruschini e Puppin (2004), a presença feminina no mercado de trabalho 

tornou-se mais expressiva ao fim do século XX, o aumento do grau de escolaridade e a 

facilidade de ingresso nas universidades possibilitaram novas oportunidades de emprego para 

as mulheres. Com efeito, elas passaram a integrar postos que necessitavam de alto nível de 

conhecimento. As novas tendências de inserção do sexo feminino no mercado de trabalho 

proporcionaram poder de escolha quanto a área que se desejava ocupar.    

No entanto, a concentração da presença feminina se dá naquelas esferas semelhantes 

a sua vocação “natural” de frágil e mantenedora do lar, enquanto as profissões de maior 

prestígio social são tradicionalmente voltadas ao público masculino. Cabe ressaltar, que a 
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mulher detém relativa falta de poder e esse aspecto se expande para além do mundo privado – 

espaço em que ela é subordinada ao pai e quando casada, ao marido –, uma vez que no espaço 

público ela acumula as atividades do lar e a remunerada. A exploração capitalista atinge o 

gênero feminino nas duas dimensões, impondo a dominação do sistema patriarcal em 

conjunto a subordinação do proletariado (CHIES, 2010). 

Porém, em oposição a esse cenário de desigualdades e exploração, conforme a 

globalização e os novos sistemas de produção se expandem, a participação feminina 

prossegue crescendo. Fato comprovado por meio das análises do PNAD (Pesquisa Nacional 

de Amostras de Domicílios) e IBGE nos últimos vinte anos. Por consequência, as mulheres 

passaram a ocupar cargos de maior estima na sociedade. Atuando em posições mais 

estratégicas e alcançando antigos redutos masculinos nas empresas, como os cargos 

executivos e aqueles voltados para as negociações internacionais (MACHADO et al, 2014).  
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3 A SITUAÇÃO DAS EXECUTIVAS BRASILEIRAS NO SÉCULO XXI 

 

A participação feminina no mercado de trabalho está relacionada à expansão do grau 

de escolaridade das mulheres. Segundo Bruschini e Puppin (2004), mudanças nos padrões 

culturais, aliadas às transformações sociais e demográficas do Brasil a partir da década de 

1980, permitiram a alteração da identidade feminina. Partindo do pressuposto de que níveis 

mais elevados de educação possibilitariam o acesso a áreas de melhor remuneração, as 

mulheres passaram a dedicar mais tempo de sua vida à formação escolar. A partir disso, as 

taxas de atividade feminina entre mulheres mais instruídas aumentaram de forma 

significativa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, em 

2018, 21,5% das mulheres na faixa dos 25 a 44 anos de idade tinham ensino superior 

completo, contra 15,6% dos homens. 

Áreas de estudo como medicina, direito, engenharia e arquitetura, ocupadas 

majoritariamente por homens, passaram por mudanças desde que mulheres foram inseridas 

nessas carreiras. No entanto, tais transformações não foram suficientes para revolucionar as 

disparidades sociais entre homens e mulheres. Como ressalta Chies (2010), esses ambientes 

terminaram por criar formas de segregação, sinalizando as atribuições de gênero difundidas 

pela sociedade. Especialidades como pediatria, dermatologia, medicina sanitarista são 

tradicionalmente ocupadas por mulheres, enquanto aquelas de maior prestígio e remuneração 

na área médica, como cirurgia, cardiologia, ortopedia, entre outras são predominantemente 

representadas por homens, finaliza a autora. 

Esta situação se repete ao analisar o cenário empresarial. Para Bruschini e Puppin 

(2004), por muito tempo, as atividades de maior estratégia da iniciativa privada 

permaneceram guiadas por homens. São os exemplos dos cargos de presidência, diretoria e 

gerência, postos que exigem racionalidade, firmeza e liderança, características atribuídas ao 

padrão masculino. A inserção feminina nesses campos ocorreu por meio de muita 

persistência, visto que, para serem aptas ao perfil desses trabalhos as mulheres necessitam 

provar sua capacidade a todo instante e são intensamente comparadas aos seus colegas 

homens. 

 

[...] quando as mulheres ocupam um espaço em profissões tidas como 

masculinas, não apenas pela sua construção histórica, mas muitas 

                                                
1 Dados computados pela pesquisa Estatísticas de Gênero - Indicadores Sociais das mulheres no Brasil (2018)  
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vezes pela demarcação de pré-requisitos tidos como masculinos 

(força, resistência e liderança), a força de trabalho dessas mulheres é 

concebida como inferior. (CHIES, 2010, p. 511) 

 

Nesse contexto, a literatura demonstra que apesar de buscar e se dedicar a mais 

tempo de estudo e crescimento profissional, as trabalhadoras continuam a ser tratadas com 

descrença e possuem menos possibilidades de alcançarem posições de comando no campo de 

trabalho. A repartição de ocupação profissional segundo o sexo é uma teoria abordada por 

Hofstede (2003), na qual o autor sugere que a distribuição de papéis sociais está atrelada ao 

gênero. Ainda que haja diferença cultural de um país para o outro, a programação social de 

que os homens devem estar ligados às atividades externas ao lar e as mulheres aos cuidados 

da família e dos outros em geral é uma tendência comum em todas as culturas. Na mesma 

medida, os homens devem ser firmes, competitivos e rígidos enquanto as mulheres devem ser 

ternas, compreensivas e flexíveis. 

Entretanto, as mulheres ascendem a novos e promissores postos de trabalho. Segundo 

Bruschini e Puppin (2004), dos 42.276 postos de diretoria do Brasil no ano de 2000, 23,7% 

eram ocupados por mulheres2. De acordo com este mesmo estudo, essas profissionais são 

mais jovens que seus colegas homens, estão a menos tempo no cargo e, estão inseridas 

geralmente em empresas cujo ramo de atividade é voltado para os serviços comunitários e 

sociais.  

Anos mais tarde, no período de 2007 a 2016 segundo o IBGE, o percentual de 

mulheres em cargos de gerência subiu para 39,1%. Entretanto, outras variáveis permanecem 

semelhantes, as autoras destacam que a concentração de mulheres diretoras está nos chamados 

“redutos femininos”, espaços tradicionalmente ocupados por elas ao longo dos anos e que de 

certa maneira, reafirmam seu papel na sociedade. 

Além disso, outro elemento discrepante persiste em relação à atuação masculina e 

feminina no âmbito empresarial: a diferença de rendimentos entre ambos. Conforme citam 

Bruschini e Puppin (2004), as mulheres passam mais tempo se dedicando à formação 

educacional, porém ainda recebem menos exercendo a mesma função de um homem. Em 

2015, conforme boletim do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, as diretoras 

ganhavam cerca de 67,8% da remuneração de seus colegas homens. A disparidade salarial, no 

entanto, não é um problema que atinge somente as executivas brasileiras, este cenário é 

                                                
2 Dados computados pela Rais (Relação Anual de Informações Sociais) – base de dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE – que fornece, anualmente, informações sobre número de empregos e algumas de 

suas características nas empresas do setor formal de atividade. 
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comum em outros setores da economia e em todo o mundo. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), no ano de 2018, na América Latina, as mulheres recebiam 

15% a menos que os homens. Enquanto no Brasil, apesar de ter diminuído a diferença de 

rendimentos no período de 2012 a 2018, as trabalhadoras ainda recebem em média 20,5% 

menos que os homens. 

 

As mulheres recebem uma remuneração abaixo dos homens para o 

mesmo trabalho; segundo, as mulheres possuem menos possibilidades 

de ocuparem uma posição de comando no campo do trabalho, ou seja, 

as posições de chefia ainda são ocupadas pelos homens, mesmo que 

estes tenham os mesmos ou menores anos de escolaridade, assim 

como se tiverem um currículo inferior ao delas. (CHIES, 2010, p. 517) 

 

A situação da diferença salarial entre homens e mulheres é explicada pela quantidade 

de horas trabalhadas. A jornada de trabalho masculina é mais longa que a feminina, sendo que 

em média os homens trabalham 4h48min a mais que as mulheres3. Contudo, a pesquisa feita 

pelo IBGE (2018) também permite constatar que as mulheres dedicam 73% mais horas do que 

os homens com atividades de casa. Como explica Chies (2010), a responsabilidade pelos 

afazeres domésticos, pela família e pelos filhos é designada às mulheres. Ora, se a elas é 

imposta a identidade de mantenedora da ordem do lar, de que forma então as mulheres 

poderiam dedicar mais tempo às horas formais de trabalho? Aos homens, é atribuída a 

imagem de provedor financeiro da família, logo eles não precisam se preocupar com o 

ambiente privado porque teriam esposas, mães, irmãs para suprir essa necessidade.  

Na realidade, as mulheres trabalham há muitos séculos, mesmo antes de sua inserção 

oficial no mercado de trabalho, entretanto, a concepção de que o trabalho doméstico não é 

produtivo e por isso não requer reconhecimento, termina por invalidar algo essencial para o 

funcionamento da própria estrutura do mercado. A situação feminina não é refletida de forma 

justa quando se ignora o papel ocupado por ela na família. As mulheres enfrentam uma dupla 

jornada de trabalho, atuando tanto na esfera doméstica quanto na esfera profissional e, 

dificilmente, se libertam dessa imposição, visto que são culturalmente ensinadas a assumir tal 

identidade (CHIES, 2010). 

 

Trabalhando em troca de um salário ou não, na fábrica, no escritório, 

na escola, no comércio, ou a domicílio, como é o caso de muitas 

mulheres que costuram, fazem crochê, tricô, doces e salgados, a 

                                                
3 Dados levantados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2018 
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mulher é socialmente responsável pela manutenção da ordem na 

residência e pela criação e educação dos filhos. Assim, por maiores 

que sejam as diferenças de renda encontradas no seio do contingente 

feminino, permanece esta identidade básica entre todas as mulheres 

(SAFFIOTI, 1987, p. 9). 

 

Quando se considera o recorte racial, a situação de desigualdade entre homens e 

mulheres no âmbito empresarial se agrava. Após 300 anos de escravidão, o Brasil do século 

XXI ainda carrega em sua estrutura as sequelas deixadas por esse período nas relações não 

somente trabalhistas, mas também sociais. Um estudo feito pelo Instituto Ethos sobre o Perfil 

Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas 

(2016), constatou que menos de 1% era o percentual de mulheres negras presentes em cargos 

de liderança executiva.  

Para Chies (2010), a situação da mulher negra no mercado de trabalho é duplamente 

desvantajosa. Neste caso além da discriminação de gênero ela também enfrenta a estrutura 

racista da sociedade brasileira: 

 

Não se pode conceber, sob a mesma perspectiva, a análise do contexto 

da mulher negra e da mulher branca em nosso país, ou mesmo 

devemos ponderar as comparações entre a condição discriminatória de 

um homem negro e de uma mulher negra em nossa sociedade. É 

necessário perceber que a discriminação sexual vem acompanhada por 

preceitos atrelados à etnia, à classe social, à formação educacional e a 

outros fatores (CHIES, 2010, p. 518). 

 

Se por um lado, o acesso à educação melhorou as condições de obtenção de emprego 

para as mulheres brancas, por outro lado as mulheres negras foram excluídas desse processo 

(OLIVEIRA; BOTH, 2017). Dados disponibilizados pelo IBGE (2018)4 indicam que 23,5% 

das mulheres brancas possuem ensino superior, enquanto 10,4% de mulheres negras ou pardas 

concluem essa etapa. Por consequência, esses fatores afetam a participação feminina negra no 

mercado de trabalho e o cenário desfavorável continua com a diferença salarial, segundo 

Bruschini e Puppin (2004, p. 110): “num contínuo decrescente de rendimentos, os brancos 

vêm em primeiro lugar, seguidos das brancas, dos negros e, finalmente, das negras.” De 

acordo com dados da Rais (2017), a taxa de remuneração de mulheres negras é 20% menor do 

que a média de homens negros e 45% menor em relação aos homens brancos. 

                                                
4 Dados computados pela pesquisa Estatísticas de Gênero – Indicadores Sociais das mulheres no Brasil (2018) 
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Em síntese, as condições de trabalho das executivas brasileiras ainda são desiguais, 

apesar dos progressos vividos na área. As mulheres trabalham e estudam mais, no entanto 

ainda recebem menos. A condição de mãe e dona de casa permanece no imaginário da 

sociedade atual e por isso elas têm pouco tempo disponível para se dedicar às demandas da 

carreira profissional. Percebe-se também que a situação das mulheres negras é 

desproporcional, sobretudo em relação aos homens brancos: a pouca representatividade delas 

em cargos de alto prestígio social confirma a dupla discriminação que enfrentam quanto ao 

gênero e à cor. 

Analisar a situação das mulheres executivas no Brasil do século XXI é essencial para 

entender a sua atuação nas negociações internacionais. Afinal, são essas as profissionais aptas 

e escolhidas por suas respectivas empresas para lidar com as dinâmicas do mercado 

internacional. Neste sentido, a sua vivência ainda que no próprio país, revela sobre o que 

essas mulheres enfrentam no contexto das negociações internacionais na qual as questões de 

gênero vêm atreladas ao choque cultural comum às atividades desse ramo. 
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4 A PRESENÇA FEMININA NAS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Constantemente presente no cotidiano, seja a nível profissional ou a nível pessoal, a 

negociação é uma via de mão dupla em que as partes envolvidas munidas de necessidades 

e/ou ideias diferentes têm como propósito chegar a um acordo. Contrária ao uso de força, tem 

por essência a persuasão e trata-se de fazer com que a outra parte também se sinta bem com o 

resultado da situação. O processo engloba uma série de conhecimentos como comunicação, 

vendas, marketing, psicologia, sociologia, assertividade e resolução de conflitos (ACUFF, 

2008). Sob a perspectiva de David Berlew apud Carvalhal (2012, p. 31), a negociação é 

caracterizada como o “processo em que duas ou mais partes, com interesses comuns e 

antagônicos, se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas (comunicação) com o 

objetivo de alcançar um acordo”. 

À luz da globalização, as dimensões sociais, culturais, políticas, jurídicas e religiosas 

de diferentes nacionalidades são aproximadas, expondo face a face culturas distintas e 

gerando por meio deste contato outros conflitos e interesses (MARTÍN-BARBERO apud 

DALBEN; MOURA, 2015, p. 19). Neste sentido, aumenta-se as variáveis compreendidas no 

processo da negociação. Ao envolver contrapartes de outra nacionalidade, as dinâmicas 

econômicas e políticas do país estrangeiro são aliadas à sua língua materna, aos valores e aos 

comportamentos socioculturais e, portanto, influenciam o contato. 

Para Acuff (2008), o fundamento principal da negociação é a comunicação, e as 

características de um bom negociador compreendem a aptidão para o diálogo, a suavidade, o 

não-uso da força, a habilidade para construir compromissos, dentre outras particularidades. 

Essas características são geralmente atribuídas ao comportamento feminino, no entanto, a 

participação masculina nas negociações é majoritária. 

 

Os estereótipos de gênero que agem em geral contra os interesses 

femininos, também não agem em seu favor quando, se analisarmos 

racionalmente uma questão, deveriam. [...] a questão da inserção 

feminina é tão culturalmente arraigada que, mesmo em um caso em 

que o estereótipo feminino poderia ser usado a seu favor, isso não 

acontece.” (MENDES, 2011, p. 26).  

 

No Brasil, o ingresso feminino na carreira diplomática, por exemplo, aconteceu em 

1918, quando Maria José de Castro Rebello foi aprovada em primeiro lugar no concurso para 

a Secretaria do Estado. Ademais, seu ingresso só foi possível por intercessão do jurista Rui 

Barbosa. Segundo ele, na Constituição Federal de 1891, o artigo 73, que tratava da 
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elegibilidade de cargos públicos, citava “todos os brasileiros”, sem discriminação de sexo 

(MENDES, 2011). Quanto ao setor privado, não se tem dados de quando elas passaram a 

exercer funções similares, no entanto, sabe-se que as mulheres têm uma tendência a ocupar 

cargos na administração pública uma vez que a admissão somente acontece via concurso, 

assim, a distorção no ingresso dessas carreiras torna-se menor. Entretanto, as desigualdades se 

acentuam à medida que o grau de hierarquia aumenta (O Globo, 5 mar. 2017). 

A dificuldade das mulheres em se desenvolver na carreira de negócios internacionais 

deve-se muito aos estereótipos atribuídos ao gênero feminino. Sob a perspectiva de Hofstede 

(2003) os seres humanos comportam-se de modo distinto de acordo o sexo, com efeito, 

homens e mulheres adquirem desde a infância, padrões de pensamentos, sentimentos e valores 

diferentes. A mulher é culturalmente ensinada a ser modesta, protetora e delicada, enquanto o 

homem deve ser forte, agressivo e autoritário. Portanto, as características femininas não são 

bem-vindas num ambiente em que embora não se utiliza a força física, a competição e a 

persistência imperam. 

Neste entendimento, nascer homem ou mulher significa pertencer a culturas 

diferentes, ou seja, as culturas não são características inatas, porém, os seres humanos são 

submetidos a elas em tão tenra idade que não se tem consciência de outra possibilidade. O 

contato intercultural desencadeia conflitos, estranheza e outras situações adversas. Essa 

premissa é verdadeira no que se refere ao contato entre pessoas de sexos diferentes também, 

ainda que ambas façam parte da mesma sociedade. A cultura masculina é alheia à cultura 

feminina e o inverso acontece igualmente (HOFSTEDE, 2003). Por consequência, numa 

negociação internacional além de lidar com o choque cultural em relação à nacionalidade do 

próximo, uma vez que este âmbito é predominantemente masculino, as mulheres estão 

sujeitas a enfrentá-lo também devido ao gênero. 

Para Acuff (2008), a questão do gênero nas negociações internacionais ainda é um 

assunto sensível. Além de ser um ambiente majoritariamente masculino, os códigos de 

conduta, as tradições e os valores mudam de uma sociedade para outra, por tais motivos a 

recepção para com as agentes estrangeiras pode ser hostil. Alguns países, no entanto, são mais 

cordiais com a presença feminina, a Suécia por exemplo, onde há equidade de direitos, 

homens e mulheres dividem as responsabilidades e, as mulheres representam 48% da força de 

trabalho. Curiosamente, a sociedade sueca é considerada feminina no Índice de Masculinidade 

(IMAS). Como explica Hofstede, o grau de feminilidade e masculinidade de uma cultura 

define-se da seguinte forma: 
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Serão ditas masculinas as sociedades onde os papéis são nitidamente 

diferenciados (o homem deve ser forte, impor-se e interessar-se pelo 

sucesso material, enquanto a mulher deve ser mais modesta, terna e 

preocupada com a qualidade de vida); são femininas aquelas onde os 

papéis sociais dos sexos se sobrepõem (tanto homens como as 

mulheres devem ser modestos, ternos e preocupados com a qualidade 

de vida). (HOFSTEDE, 2003, p. 103) 

 

A tabela a seguir apresenta os índices relativos de masculinidade por país, numa 

escala que vai de zero (país mais feminino) a cem (país mais masculino).O questionário da 

IBM foi respondido por cinquenta países e três regiões e a partir dele, utilizando uma fórmula 

de aproximação, foi possível classificar as sociedades em masculinas e femininas. 

 

Tabela 1 - Índice de Masculinidade (IMAS) para cinquenta países e três regiões 

 

Fonte: Hofstede, 2003. 
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Por outro lado, categorizar sociedades quanto ao grau de masculinidade e 

feminilidade baseado em uma única ideia de comportamento de homens e mulheres, significa 

ignorar que tais valores variam entre culturas como também mudam com o passar do tempo 

dentro de uma mesma sociedade. As noções de papel de gênero não são singulares e 

universais, até porque outras diferenças como raça, classe social, sexualidade e idade 

interferem nessa construção. Nesse sentido, não se pode englobar diferentes culturas e 

classificá-las utilizando um único parâmetro,uma vez que os valores de masculinidade e 

feminilidade são plurais (KIMMEL, 2000). 

Mesmo Hofstede, concorda que não significa que em países de cultura masculina as 

mulheres sejam reprimidas e submissas. Pelo contrário, numa cultura masculina as mulheres 

também são ensinadas a serem ambiciosas, competitivas e a alcançarem o sucesso, ainda que 

esse sucesso seja direcionado à formação de uma família e que elas encontrem obstáculos 

para ascender a cargos de alto nível profissional, a presença feminina em posições de 

liderança é ligeiramente maior nessas sociedades.     

Algo semelhante ocorre quando essas mulheres se deslocam para negociar em países 

considerados masculinos. Embora os países femininos sejam supostamente mais receptivos às 

negociadoras, o grau de feminilidade e masculinidade não indica que o trabalho delas seja 

ineficiente num país de sociedade masculina. De acordo com Acuff (2008), países como 

Estados Unidos, Áustria, Grécia e até mesmo o Brasil, que possuem alto grau de 

masculinidade segundo o IMAS, são ambientes favoráveis às agentes internacionais. O 

contrário também acontece, em países com alto grau de feminilidade como Portugal e 

Holanda, as mulheres estão sujeitas a enfrentar situações desagradáveis. 

Deste modo, o grau de feminilidade e masculinidade não indica o nível de 

desigualdade de gênero de uma cultura. Quando não existe somente um papel sexual 

masculino e um papel sexual feminino, a forma como os cidadãos de um país são socializados 

não exclui a estrutura sexista presente nas diversas sociedades (KIMMEL, 2000). Os padrões 

de discriminação contra a mulher se reproduzem também no âmbito internacional e seu 

trabalho é constrangido por estereótipos legitimados pela construção social dos papéis sexuais 

na sociedade. Entretanto, como apresenta Acuff (2008), apesar dos percalços enfrentados 

pelas mulheres enviadas em missões internacionais, elas se mostram eficazes nos negócios e 

têm tantas chances quanto um homem de obter sucesso na ação.  
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5 VIVÊNCIAS DE MULHERES NOS ÂMBITOS EMPRESARIAL E 

INTERNACIONAL 

  

O estudo dos capítulos anteriores permite constatar que a história das mulheres no 

mercado de trabalho é marcada por desafios. Em contrapartida, os avanços femininos nas 

diversas áreas profissionais sobretudo no âmbito internacional ─ objeto desta pesquisa ─, 

demonstram que as mulheres têm muito a contribuir para a diversificação da área. Paralela a 

esta revisão bibliográfica, as entrevistas a seguir possibilitam complementar a teoria 

apresentada. Os relatos se dividem entre os de executivas brasileiras em cargos de liderança 

de diferentes setores (entrevistadas por Bruschini e Puppin em 2004) e entre os de 

profissionais que atuam na área de negociações internacionais de empresas exportadoras do 

Sul Catarinense (entrevistadas por Machado, Souza e Vieira em 2014). 

Os depoimentos das executivas brasileiras oferecem um panorama sobre a realidade 

da profissão no país ao passo que a narrativa das negociadoras internacionais expõe os 

desafios da atuação feminina em território estrangeiro. As entrevistas discorrem sobre temas 

relacionados à: presença feminina em cargos executivos, à percepção delas quanto a diferença 

salarial, aos fatores que interferem na promoção de mulheres a cargos de liderança, às 

opiniões sobre como o papel de gênero influencia no trabalho das executivas, às dificuldades 

em lidar com o sexo oposto, aos desafios em lidar com uma cultura diferente e como o fato de 

ser mulher afeta as negociações internacionais, às experiências vividas fora do país, à 

conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, entre outros assuntos que não se 

mostraram relevantes para este estudo. 

No que diz respeito à presença feminina em espaços masculinos, a gerente de 

desenvolvimento de sistemas da Texaco5, revela que num primeiro momento houve um 

estranhamento por ela ser jovem e ter apenas dois anos como funcionária da empresa. Afirma 

que precisou lidar com comentários acerca de sua idade, no entanto, diz que não enfrentou 

tantos obstáculos por ser mulher uma vez que ela se destacou por sua competência. 

Semelhante a ela, as negociadoras internacionais entrevistadas6 relatam que, a princípio, 

tiveram dificuldades em lidar com os colegas homens. 

Por outro lado, a disparidade salarial entre homens e mulheres e o fato de haver mais 

homens promovidos a cargos de liderança é vista com normalidade pelo público feminino. Há 

uma ideologia meritocrática expressiva na fala das executivas brasileiras, para elas a 
                                                
5 BRUSCHINI; PUPPIN, op. cit. 2004 
6 MACHADO; SOUZA; VIEIRA, op. cit. 2014 
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competência e/ou qualidade do trabalho de uma pessoa não reside na diferença de gênero, a 

ideia é que a promoção é resultante de um processo natural de recompensa dos melhores e a 

crença parte do pressuposto de que há uma igualdade de oportunidades. Além disso a maior 

parte delas se mostra contrária à política de cotas e declara que é preciso apenas ser melhor 

que os colegas para subir na hierarquia empresarial. “Quanto à política de cotas, reserva de 

vagas para as minorias, sou contra. Para mim, você tem de ser contratado e promovido por 

competência, por qualificação, não interessa se você é homem ou mulher. Sou contra cotas 

para negros e mulheres.”, afirma a gerente das Indústrias Gross7. 

Em relação à disparidade salarial, algumas acreditam que: “O que existe são posições 

melhor ocupadas pelos homens, que estão há mais tempo no mercado, por isso ganham mais – 

por estarem mais bem colocados [...]8”. As negociadoras internacionais observam que há 

diferença entre as remunerações de homens e mulheres, entretanto, elas também tratam a 

questão com naturalidade. 

Tais depoimentos demonstram que as concepções capitalistas aliadas à construção 

social dos diferentes papéis de gênero são tão presentes na sociedade, que até mesmo pessoas 

inseridas em grupos oprimidos historicamente, como as mulheres, reproduzem e creem no 

discurso de naturalização das desigualdades. Esse cenário de despolitização afasta as 

mulheres da reflexão sobre sua posição na sociedade e ao mesmo tempo impede possíveis 

transformações da conjuntura social delas.  

 

Como articulação política para manter o status quo, os laços de 

historicidade entre gerações de mulheres são desfeitos para se 

dispersarem os questionamentos e as reivindicações. As possibilidades 

de transformação do campo de trabalho para a inserção definitiva e 

igualitária entre homens e mulheres correm o risco de serem deixadas 

‘à brisa do mar’, sem nenhuma atuação que seja considerada como 

fundamental, que não somente se certifique da concretização de 

propostas de mudanças, mas que as acelere como elemento à 

cidadania. (CHIES, 2010, p. 516)  

 

A desconexão com a história de reivindicações das mulheres e o desconhecimento 

para com as demandas femininas do século XXI se evidenciam também quando a gerente da 

Texaco aponta que: 

Eu, particularmente, sempre achei as mulheres muito passivas, muito 

acomodadas à sua situação. Sempre briguei muito por objetivos, 

                                                
7BRUSCHINI; PUPPIN, op. cit. 2004 
8 Idem, ibidem. 
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metas, tendências de realização profissional – mas não era maioria do 

pessoal que trabalhava e estudava na faculdade de informática nas 

boas instituições do Rio de Janeiro. Grande parte delas foi para o 

emprego público... acomodando-se naquele cantinho... por falta de 

garra, batalha. Hoje em dia isto tem mudado, as mulheres são 

executivas número um – em nível mundial e também no Brasil. Antes 

havia poucas, hoje em dia vemos as mulheres querendo se impor, 

caminhar, crescer… (BRUSCHINI, PUPPIN, 2004, p. 130) 

 

Entretanto, os relatos demonstram que as profissionais têm ciência de que as 

mulheres estão em desvantagem no mercado de trabalho ao comentar sobre a dupla jornada 

feminina, consequência da divisão dos papéis de gênero. Segundo as entrevistadas9, a visão de 

que as mulheres têm por obrigação manter o lar, atrapalha o progresso delas nas respectivas 

carreiras. O número de atribuições aumenta quando essas executivas se tornam mães e 

necessitam conciliar a responsabilidade do trabalho com a vida pessoal. Tal narrativa é 

compartilhada pelas agentes internacionais. Para um negociador internacional, ter 

disponibilidade para fazer viagens é primordial, em contrapartida, para as mulheres que são 

mães e estão inseridas neste contexto torna-se desafiador realizar deslocamentos. Em um 

depoimento10, é possível perceber o dilema enfrentado por elas: 

 

É difícil, teve um período que era muito mais complicado porque 

viajava muito, tinha filhos pequenos e passava três dias fora ou até 

mesmo algumas semanas. Voltei a trabalhar quando meu primeiro 

filho tinha apenas 45 dias. Depois de alguns anos chegou a pesar na 

consciência pois meu filho não me chamava de mãe, chamava-me pelo 

nome e a minha cunhada de mãe porque ela é que cuidava dele. Com o 

passar do tempo e com diminuição da frequência de viagens, consegui 

inverter a situação. Meu esposo e eu começamos a nos chamar de pai 

e mãe em casa para eles verem isso, e quando chamavam a minha 

cunhada de mãe ela mesma dizia “não, é tia” e eles foram crescendo e 

se readaptando, isso faz 14 anos. Eu digo que não é fácil conciliar, 

família e trabalho. Ou uma coisa ou outra pois as duas juntas não 

caminham bem (MACHADO; SOUZA; VIEIRA, 2014, p. 14). 

  

Para as negociadoras internacionais, as diferenças culturais podem significar um 

problema. Segundo as entrevistadas11, no passado as mulheres sofreram discriminação ou 

assédio pelo gênero e idade ou foram preteridas pela competência profissional enquanto 

mulher. Embora tenha havido uma quebra de paradigmas ao longo dos anos em várias partes 

                                                
9 BRUSCHINI; PUPPIN, op. cit. 2004 
10MACHADO; SOUZA; VIEIRA, op. cit. 2014 
11Idem, ibidem. 
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do mundo quanto ao espaço designado às mulheres na sociedade, alguns países como os de 

cultura árabe, ainda apresentam resistência quanto à presença feminina nas negociações. 

Apesar disso, todas relatam que costumam se preparar antes de viajar para qualquer nação 

estrangeira, para lidar com a cultura, os hábitos e os costumes que afetam as relações 

comerciais, bem como as questões que podem afetar pessoalmente o agente internacional. No 

que concerne ao convívio com os colegas homens, as responsáveis pelo comércio 

internacional das empresas exportadoras do Sul Catarinense, declararam que possuem boas 

relações com eles. 

Conforme foi dito no capítulo anterior, as experiências vividas por elas em outros 

países demonstram que as mulheres estão sujeitas a enfrentar os dois tipos de choque cultural, 

o primeiro pela diferença de nacionalidade e o segundo pelo gênero. A fala de uma das 

agentes internacionais comprova essa experiência: 

 

[...] certeza, teve uma vez que participei de um almoço na casa do 

governador e fui a única mulher na reunião. Quando apareceu um 

representante do porto de Tanger lá no Oriente Médio. Aos homens 

ele apertava a mão sem nenhum problema, negociava e apresentava o 

seu porto, quando fui conversar com ele não me liguei que o cara era 

de cultura árabe e fui apertar a mão dele, ai ele ficou olhando para 

mim ai fiquei pensando se apertava ou se não apertava, entendeu ai 

depois… claro ele foi gentil ele apertou a minha mão, mas eu vi que 

ele não ficou confortável, ai depois que eu fui me ligar claro que tava 

falando com um cara de cultura árabe, árabe o cara veio encostar 

numa mulher que não a dele que furo que eu cometi [...] 

(MACHADO; SOUZA; VIEIRA, 2014, p. 16) 

 

Cabe ressaltar que a trajetória das mulheres inseridas na iniciativa privada do 

mercado de trabalho, tanto daquelas lotadas em território brasileiro, quanto daquelas que 

atuam como negociadoras internacionais ou ainda das expatriadas, é pouco desenvolvida e 

explorada em trabalhos, pesquisas e documentos publicados e por este fato torna-se difícil 

conceber um estudo aprofundado sobre o assunto. Diferente de suas correspondentes 

presentes na esfera pública, as diplomatas, por exemplo, que possuem numerosas análises 

acerca de sua história na carreira, seus desafios e as vitórias alcançadas por elas no Itamaraty.  

A título de exemplo, o livro “Mulheres Diplomatas no Itamaraty (1918-2011)12” 

escrito por Guilherme José Roeder Friaça e inicialmente apresentando como tese no Curso de 

                                                
12 Cf. FRIAÇA, Guilherme José Roeder. Mulheres diplomatas no Itamaraty (1918-2011): Uma análise de 

trajetórias, vitórias e desafios. 2018 
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Altos Estudos do Instituto Rio Branco, em 2012, é inteiramente dedicado à presença feminina 

na diplomacia. A obra de natureza historiográfica apresenta desde as precursoras da atividade 

feminina no âmbito governamental bem como as conquistas e os obstáculos das diplomatas no 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) ao longo dos anos.  

Essa disparidade quanto à disponibilidade de material sobre a participação das 

mulheres entre as iniciativas pública e privada, se relaciona às peculiaridades do ofício 

diplomático em face ao trabalho de negociadores internacionais. Uma das atribuições de um 

emissário do governo é fornecer relatórios regulares sobre suas atividades, por esse motivo 

essa prática incentiva a capacidade de análise e reflexão. No caso das diplomatas, essas 

considerações fomentam o debate sobre o papel feminino na sociedade, na carreira 

diplomática e as aproxima de possibilidades de transformação de sua realidade. Outro ponto 

relevante é que há a necessidade governamental de manter registros sobre os acontecimentos e 

operações ocorridos interna e externamente, por essa razão há mais documentos referentes à 

participação das mulheres nesse âmbito. 

A partir do que foi dito pelas executivas brasileiras e pelas negociadoras 

internacionais, a ideologia meritocrática presente na cultura corporativista distancia as 

mulheres do cenário de desigualdade do século XXI. Por outro lado, apesar de rejeitar a 

política de cotas, desconsiderar o passado de enfrentamentos contra a opressão e as conquistas 

alcançadas pelo conjunto de mulheres, a maior contribuição feminina não somente para a área 

empresarial e internacional, mas também para todos os setores do mercado de trabalho, são as 

políticas de ações afirmativas. 

Tais políticas são inspiradas no princípio de igualdade entre homens e mulheres e, 

têm como propósito corrigir antigas e novas discriminações geradas pelo mundo do trabalho. 

Essas iniciativas a princípio foram voltadas às legislações, apagando desses textos as 

legitimações discriminatórias. No entanto, percebeu-se que as modificações das forças 

reguladoras por si só, não eram suficientes para transformar as estruturas de base da sociedade 

(CAPPELLIN; DELGADO; SOARES, 2002).  

Neste sentido, as políticas de ações afirmativas foram direcionadas para intervir em 

vários setores nacionais na década de 80, sobretudo porque os obstáculos existiam não 

somente no ingresso feminino ao mercado de trabalho, mas também no que concerne à 

permanência e à evolução delas na hierarquia empresarial. Essas intervenções, impulsionadas 
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pela mundialização da economia, exerceram pressão para que as organizações se adequassem 

às medidas para promoção de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres13. 

Conforme as autoras citadas, as experiências internacionais com a propagação de 

políticas de ações afirmativas serviram de incentivo para que o Brasil começasse a pensar e 

debater maneiras de diminuir as segregações raciais e de gênero no mundo do trabalho. O 

tempo de reação e absorção do país em relação a essas intervenções sofreu mudanças em 

consequência da pressão competitiva do panorama internacional, fato que repercutiu no 

aumento da taxa de atividade feminina a partir dos anos 80. Além disso, o perfil das 

trabalhadoras passou por significativas alterações, ampliou-se o número de mulheres chefes 

de famílias, expandiu-se o grau de escolaridade, aumentou-se a permanência feminina no 

mercado de trabalho e se prolongou as horas dedicadas ao trabalho formal.  

O cenário internacional proporcionou também mais um entendimento, a intervenção 

dessas ações foi possível graças às mediações das organizações sindicais, dos grupos 

feministas em conjunto com as forças do Estado aliado aos seus poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário e aos setores empresariais e as suas organizações de representação. 

Foram justamente esses protagonistas da democratização que difundiram a igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres14. 

Foi esse desenvolvimento de estratégias de ações afirmativas em diferentes países e 

regiões que causou a quebra de paradigmas em relação à participação feminina em 

negociações interculturais. Por consequência, as inovações de promoção da igualdade 

adotadas pelo Brasil respeitando a diversidade de gênero e raça, ainda que tímidas no fim do 

século XX, proporcionaram a ascensão feminina aos cargos executivos e a evolução delas no 

âmbito empresarial e internacional. 

  

                                                
13 Cf. CAPPELLIN; DELGADO; SOARES, op. cit. 2002  
14 Idem, ibidem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário das negociações internacionais é majoritariamente ocupado por homens, 

no entanto, a presença feminina nesse ambiente é crescente. Neste sentido este trabalho 

destacou as circunstâncias da participação das mulheres no mercado de trabalho bem como os 

obstáculos enfrentados por elas em um âmbito onde as características de comportamento 

masculino são a regra.  

O objetivo geral deste estudo, de apontar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

no âmbito empresarial e suas contribuições para a diversificação do mercado de trabalho, foi 

atingido à medida em que foi explorado, ao longo do texto, desde a trajetória de ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho no século XIX até a contemporaneidade, quando elas já 

estão estabelecidas em carreiras executivas. 

A partir disso, pode-se conceber que desde a Revolução Francesa, as demandas 

femininas foram primordiais na luta contra as opressões sofridas, e os avanços alcançados por 

elas nos diversos setores da sociedade fazem parte desse processo. Sob a perspectiva 

brasileira, no século XXI a participação feminina no mercado de trabalho é similar à dos 

homens, no entanto, novas formas de segregação surgiram. A partir de projeções estatísticas 

do IBGE (2018) comprova-se que as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, 

trabalham mais tempo do que eles, porém têm menores rendimentos exercendo a mesma 

função e têm menos chances de alcançar cargos do alto executivo. Conclui-se também que a 

dupla jornada de trabalho é o motivo que as impede de alcançarem melhores postos na 

hierarquia das organizações. 

No âmbito internacional, as desigualdades de gênero e de salário são acompanhadas 

pelas diferenças culturais. Uma vez que existem diferentes masculinidades e feminilidades, os 

traços sociais e comportamentais de outras nacionalidades podem ser um obstáculo a mais 

quanto à presença feminina nas negociações internacionais. Apesar disso, as mulheres 

enviadas às missões no exterior são eficazes em seu trabalho e demonstram ter tanta 

competência quanto um homem na mesma função. 

Por outro lado, a contínua participação das mulheres no mercado de trabalho 

demonstra que as demandas delas exercem pressão sobre o sistema. Sem dúvidas, as 

reivindicações femininas ganharam força ao longo dos anos e as políticas de ações afirmativas 

adotadas ao final do século XX, por várias organizações brasileiras representam a principal 

contribuição das mulheres pela diversificação do ambiente de trabalho. A adesão dessas 
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estratégias promove a igualdade, incentiva a entrada de outras minorias no mercado de 

trabalho, além de reconhecer e extinguir desigualdades que perduram no corporativismo. 

A trajetória feminina na iniciativa privada é pouco explorada em pesquisas 

acadêmicas e pouco difundida em documentos nacionais, por este motivo, foi difícil conceber 

um trabalho mais aprofundado sobre o tema. Como contribuição, as análises deste estudo 

incentivam no contexto acadêmico, o debate acerca das condições femininas no mercado de 

trabalho. Além disso, essas considerações trazem para o âmbito de Línguas Estrangeiras 

Aplicadas às Negociações Internacionais reflexões sobre a realidade que muitas das jovens 

egressas desta graduação vivenciarão enquanto atuarem no campo profissional. 

Por fim, apesar do avanço nas condições de inserção feminina no mercado de 

trabalho e do acesso das mulheres aos âmbitos mais sofisticados do sistema profissional, tais 

quais o executivo e o internacional, as assimetrias que persistem nesses meios demonstram 

que a discussão acerca das relações de gênero não se esgotou. A força de trabalho feminina 

ainda é vista como secundária e suas competências continuam a ser questionadas devido ao 

gênero, portanto, ainda há muito a se explorar e transformar no que diz respeito à conjuntura 

das mulheres no mundo do trabalho. 
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