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RESUMO 

 

Esta tese analisa o trabalho e a identidade de profissionais empenhados(as) no processo de 

desenvolvimento de software no Brasil. Questionou-se se as publicações de revistas e sites na 

área de Tecnologia da Informação (doravante TI) sobre trabalho, carreira e profissão difundiam 

valores associados às novas formas de gestão do trabalho e à uma identidade profissional ideal; 

buscou-se saber, também, se profissionais do campo aderem ao discurso dessas publicações e 

à identidade que constitui-se nas mesmas. A metodologia comporta uma triangulação de fontes 

e métodos, incorporando a análise de base de dados governamentais, análise do discurso de 

matérias de revistas e sites da área e aplicação de surveys direcionados à profissionais inseridos 

em duas modalidades de contratação distintas: profissionais com contratos de trabalho formais 

e profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as). A análise do 

discurso das matérias, empreendida entre os anos de 1984 e 2014, permitiu identificar questões 

relativas à identidade, às relações de gênero e ao processo de profissionalização e 

regulamentação da área de TI. Com relação à identidade, foi possível identificar o período no 

qual há certo rompimento em torno das ideias e valores relativos à “profissão de informática”, 

como era chamada no início, e a constituição de um novo ideal de profissional, o profissional 

de TI. Este deve aderir a uma nova identidade pautada no empreendedorismo, na gestão de si e 

no gosto pela mudança. Quanto à dimensão de gênero, foi possível identificar uma construção 

discursiva generificada, em que as ideias e valores do profissional ideal coaduna-se com as 

imagens de gênero e as representações sociais ligadas ao universo masculino. Constatou-se 

também a baixa presença de imagens de mulheres em geral e uma sub-representação de imagens 

de homens e mulheres negras. Sobre a questão da profissionalização, foi possível identificar 

um campo em que há disputas. De um lado, há um discurso relacionado aos ideais de liberdade, 

competência e meritocracia. Esses ideais são associados à argumentos contrários à 

regulamentação da profissão. De outro lado, há um discurso favorável à regulamentação, 

calcado na importância da segurança da sociedade, que se dá no reconhecimento e na 

valorização profissional, buscando-se condições de trabalho ideais. A esse discurso alinha-se a 

visão da maioria dos/das profissionais da área. A análise comparativa dos surveys permitiu 

evidenciar que profissionais inseridos(as) em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores(as) estão em uma situação de maior fragilidade no trabalho em comparação as 

pessoas vinculadas à empresa pública. Isso é observado nos vínculos de trabalho que, 

destituídos de proteção social, com menor remuneração e contendo carga horária mais alta, 

trazem a percepção de que a remuneração é baixa, face as qualificações e competências 

possuídas. Quanto à questão do reconhecimento social, constatou-se que os/as profissionais de 

ambos os agrupamentos atribuem sentidos positivos ao trabalho, mas consideram que o trabalho 

não é reconhecido pela sociedade. Por fim, a análise da relação entre trabalho e família permitiu 

constatar que as mulheres despendem mais horas no serviço doméstico, evidenciando 

desigualdades de gênero no campo.  A pesquisa permitiu constatar que as publicações do campo 

possuem, em comum, a difusão de valores associados às novas formas de gestão do trabalho e 

de uma identidade empresarial. Ao analisar se os profissionais inseridos em diferentes vínculos 

de trabalho aderem a esse discurso e a essa identidade, pode-se chegar à seguinte tese: ainda 

que os profissionais concordem com determinados aspectos do discurso, não aderem 

integralmente a este, atribuindo valores negativos aos vínculos flexíveis de trabalho, realizando 

a crítica à falta de reconhecimento social e, assim, rejeitando, em grande medida, os pilares da 

identidade do “Profissional de TI”, isto é, da identidade empresarial.  
 

Palavras chave: Profissional de TI; Profissional de Informática; Identidade; Profissionalização; 

Gênero; Raça. 

 



ABSTRACT 
 

 

This thesis analyzes the work and identity of professionals committed in the process of 

developing software in Brazil. It was questioned if the publications of magazines and sites of 

the area of Information Technology (henceforth IT) about, work, career and profession diffuse 

values associated with the new forms of work management and to a new identity of the ideal 

professional; it was sought out, also, if professionals of the field adhere to the discourse of these 

publications and the identity constructed by the same. The methodology holds a triangulation 

of sources and methods, incorporating the analysis of governmental databases, discourse 

analysis of the materials of magazines and sites of the area and the application of surveys 

directed to professionals inserted in two distinct contractual modalities: professionals with 

formal work contracts and professionals inserted in flexible forms of work and entrepreneurs. 

The discourse analysis of the materials, undertaken between the years of 1984 and 2014, 

permitted the identification of questions relative to the identity, the relations of gender and the 

process of professionalization and regulation of the IT area. Concerning identity, it was possible 

to identify the period in which there is a certain breakthrough around the ideas and values 

related to the "informatics profession", as it was called in the beginning, and the constitution of 

a new ideal of professional, the TI professional. This one must adhere to a new identity guided 

in entrepreneurship, in the management of self and in a taste for change. As for the dimension 

of gender, it was possible to identify a generified discursive construction, in which the ideas 

and values of the ideal professional is in line with the images of gender and the social 

representations linked to the masculine universe. It was also found a low presence of images of 

women in general and a sub-representation of images of black men and women. On the question 

of professionalization, it was possible to identify a field in which there are feuds. On one side, 

there is a discourse related to the ideals of liberty, competence, and meritocracy. These ideals 

are associated with arguments contrary to the regulation of the profession. On the other side, 

there is a discourse favorable to the regulation, paved on the importance of the security of 

society, which is given in the professional recognition and appreciation, searching for more 

ideal work conditions. To this discourse the vision of most professionals of the area is aligned. 

The comparative analysis of the surveys allowed us to evince that professionals inserted in 

flexible forms of work and entrepreneurs are in a situation of larger fragility at work in 

comparison to people bound to public companies. This is observed in the bonds of work which, 

destitute of social protection, with smaller salaries and having bigger workloads, bring the 

perception that the pay is low, in view of qualifications and competences possessed. As of que 

question of social recognition, it was found that the professionals of both groups attribute 

positive feelings to the work, but consider that the job is not recognized by society. Lastly, the 

analysis of the relation between work and family permitted the finding that women spend more 

hours in the domestic work, evincing inequalities of gender in the field. The research permitted 

the finding that the publications of the field possess, in common, the diffusion of values 

associated with the new forms of work management and of a business identity. By analyzing if 

the professionals inserted in different work bonds adhere to this discourse and this identity, it 

is possible to reach the following hypothesis: even if the professionals agree with determined 

aspects of the discourse , they do not adhere integrally to it, attributing negative values to the 

flexible work bonds, criticizing the lack of social recognition and, therefore, rejecting, in great 

measure, the pillars of the identity of the "IT Professional", which is, the business identity 

 

 

Keywords: IT Professional; Informatics Professional; Identity; Professionalization; Gender; 

Race. 
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APRESENTAÇÃO 

Há pouco mais de quarenta anos grandes transformações sociais, econômicas e políticas 

se intensificaram nas diversas regiões do mundo. O desenvolvimento tecnológico 

informacional, aliado a crises econômicas e decisões políticas apresentaram um novo cenário 

em escala mundial, no qual se destaca: o crescimento do setor de serviços, a reorganização da 

produção e do trabalho, o surgimento de novas ocupações e a extinção de outras, bem como 

mudanças relacionadas à qualificação e à identidade profissional e ocupacional.  

Os estudos no campo do trabalho têm buscado compreender tais mudanças e revelam 

que se conforma um novo regime de acumulação, pautado na flexibilidade da organização da 

produção e das formas de contratação e no uso intensivo das tecnologias da informação, que 

vem acarretando o aumento da precarização do trabalho e de ocupações consideradas de baixa 

qualificação, mas também a demanda por profissionais que possuem alta qualificação e 

competências.   

Em minha pesquisa de mestrado, busquei compreender o impacto da terceirização, uma 

das formas de flexibilização do trabalho, na constituição da identidade de trabalhadoras 

serventes de limpeza. Assim, analisei como pessoas inseridas em relações de trabalho marcadas 

pela desvalorização e precarização construíam suas identidades. Pude constatar que, apesar de 

identificarem representações negativas do trabalho que desempenham, relacionadas à 

discriminação, preconceito e baixos rendimentos, as mulheres atribuíam sentidos positivos ao 

trabalho devido a uma trajetória precedente de inserção em ocupações ainda mais precárias, 

como em serviços domésticos, pautadas por relações servis ou motivadas pela possibilidade de 

rompimento com relações de opressão na esfera familiar propiciada pelo trabalho externo 

remunerado. 

Os resultados da pesquisa de mestrado instigaram novas questões e comecei a indagar 

sobre como se organizava o trabalho na “ponta virtuosa”, isto é, como as pessoas inseridas em 

trabalhos relacionados à alta tecnologia e que demandavam alto conhecimento e qualificação 

construíam suas identidades profissionais.   

Estudos como o de Harvey (2013) já demonstravam que o regime de acumulação 

flexível apresenta uma diversidade de formas de organização do trabalho distintas do padrão 

fordista de produção. A partir dessa diversidade surgem dois grupos: centro e periferia. O 

primeiro caracteriza um grupo de trabalhadores(as) com empregos e salários mais altos e 

melhores condições de trabalho, mas que deve estar disposto a atender as condições exigidas 
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de flexibilidade, adaptabilidade e mobilidade das empresas. Esse grupo torna-se cada vez menor 

diante das estratégias empresariais com objetivo de reduzir custos. Já o segundo grupo é 

formado por trabalhadores(as) que possuem menor qualificação e estão alocados(as) em 

serviços de período integral, rotineiros e que demandam poucas habilidades técnicas e em 

serviços de tempo parcial, temporários e subcontratados dotados de pouca ou nenhuma 

segurança. Vale destacar que as mulheres concentram-se nos empregos caracterizados por 

maior instabilidade e precariedade (HIRATA, 2009). 

As ocupações no campo da tecnologia da informação integram os trabalhos que 

configuram o polo “central” e caracterizam-se pela exigência de um conjunto de competências 

e habilidades representacionais do novo ideal de trabalhador(a) que surge a partir das mudanças 

no processo de produção e do trabalho. A criatividade, a autonomia, a capacidade de iniciativa 

e de trabalhar em equipe, os conhecimentos adquiridos por meios não formais caracterizam, em 

grande medida, o processo de formação na área. No campo das relações de trabalho, o trabalho 

flexível realizado, em muitos casos, por projetos e em formas contratuais de trabalho distintas 

das formais; a extensa jornada de trabalho, a valorização de ideais relativos à flexibilidade, 

liberdade, autonomia e a necessidade de mobilidade no trabalho também conformam as 

características do campo (HARVEY, 1992; CASTRO; BRIDI, MOSSI,2012; MACEDO, 2011; 

GARZA, 2010).  

Ainda que os estudos e pesquisas no campo da tecnologia da informação apresentem 

importantes reflexões em torno do trabalho em serviços na área de TI e, especificamente, sobre 

os trabalhadores e as trabalhadoras empenhados(as) no desenvolvimento de software, 

destacando as dimensões morais, as relações de gênero, as exigências qualificacionais e as 

formas de contratação, há poucos estudos que tratam da questão identitária e que buscam 

analisar esse campo de forma comparativa, isto é, comparando profissionais inseridos em 

diferentes modalidades de contratação. Também há poucos estudos que abordam a relação entre 

o discurso, presente na área, que solicita um(a) trabalhador(a) flexível, criativo(a) e 

empreendedor(a) e a forma como as pessoas inseridas no campo o assimilam.  

Ao constatar tais lacunas surgiram questões que orientaram a construção desta tese, 

quais sejam: 1) como pessoas que trabalham no processo de desenvolvimento de software 

constroem suas identidades laborais em diferentes contextos organizacionais do trabalho e 

modalidades de contratação? 2) os meios de comunicação que tratam de temáticas relativas ao 

trabalho e carreira no campo da TI constroem habilidades, competências e identidades de 

trabalho para o campo? Profissionais assimilam essas exigências? Marcadores de gênero e raça 

permeiam esse discurso e o trabalho no campo da TI? 
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Considerando a necessidade de enfrentar essas temáticas, o objetivo central desta tese é 

analisar a organização do trabalho e a constituição da identidade de profissionais 

empenhados(as) no processo de desenvolvimento de software. Para cumprir tal tarefa, 

analisamos o trabalho em serviços de TI; o discurso de revistas e sites no campo da TI que 

versam sobre carreira, trabalho e profissão, a forma como profissionais assimilam tais discursos 

e, por fim, como os marcadores de gênero e raça operam nesse campo.  

Para tanto, selecionamos dois grupos de profissionais empenhados no processo de 

desenvolvimento de software e que trabalham em distintos contextos organizacionais: 1) 

profissionais vinculados a uma empresa pública de TI; 2) profissionais que trabalham em 

contextos flexíveis de trabalho: freelancers, consultores(as), empreendedores(as), 

prestadores(as) de serviço a uma ou a várias empresas.  Quanto às publicações, também 

contemplou-se a diversidade; assim, selecionamos uma revista vinculada à empresa pública, 

uma revista direcionada a profissionais da área de tecnologia da informação de circulação 

nacional e um site direcionado à profissionais de TI. A pesquisa é de escopo nacional e a 

diversidade de formas contratuais e de publicações que analisamos levou-nos a construir uma 

proposta metodológica que acompanhasse tal variedade que será tratada no primeiro capítulo.   

A tese é composta por seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos que orientaram a análise e coleta dos dados. 

 O segundo capítulo trata das mudanças sociais e versa sobre a relação entre trabalho, 

tecnologia e transformação social no mundo e no Brasil. Tais mudanças estão relacionadas à 

conformação de um novo ciclo de desenvolvimento, pautado na flexibilidade da produção e do 

trabalho, mas também na constituição de uma nova cultura do trabalho e do capital, em que 

valoriza-se o individualismo, a competitividade, a flexibilidade e a instabilidade nas relações 

de trabalho e que impacta a conformação de identidades laborais.  

O terceiro capítulo aborda as atividades de serviços, área na qual se inserem as 

ocupações no campo da tecnologia da informação. Realiza-se um debate sobre a centralidade 

ou não dos serviços na contemporaneidade. Analisa-se as atividades de serviços a partir da 

categoria gênero que permite evidenciar que as mulheres são maioria nessas atividades, mas 

minoria em determinados segmentos como os serviços de TI, caracterizados como “territórios 

masculinos”. Por fim, desenvolve-se um breve histórico do desenvolvimento das tecnologias 

da informação e apresenta-se um perfil geral das pessoas que trabalham no processo de 

desenvolvimento de software, com base em dados do censo demográfico 2010 e na revisão da 

literatura pertinente à temática.  
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O quarto capítulo enfoca o discurso sobre carreira, trabalho e profissão veiculado em 

publicações direcionadas à área de tecnologia da informação e divide-se em três seções 

principais. A primeira seção analisa a constituição de identidades profissionais veiculadas nas 

revistas. A segunda trata do processo de profissionalização no campo da tecnologia da 

informação e a terceira seção analisa o discurso das publicações a partir da categoria gênero e 

raça. 

O quinto capítulo pauta-se nos questionários respondidos por profissionais vinculados 

à empresa pública e profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores(as), para compreender o perfil geral das pessoas ocupadas, a percepção 

dos/das profissionais acerca do trabalho, da formação e do ideal de profissional veiculado no 

discurso da literatura correlata.  

O sexto capítulo trata das relações entre trabalho, família e gênero. Nesta tese parte-se 

da concepção de que a análise do trabalho deve articular o trabalho remunerado e o trabalho 

destinado a produção do viver. Assim, analisa-se a forma como homens e mulheres no campo 

da tecnologia da informação articulam essas duas esferas da vida.  

Para encerrar, têm-se as considerações finais relacionando as diversas facetas do 

trabalho no campo da tecnologia da informação, em que a constituição de uma identidade 

empresarial, os processos de profissionalização, a percepção dos/das profissionais e a 

consubstancialidade das relações sociais em que raça e gênero se entrecruzam iluminam a 

compreensão de um campo tão heterogêneo e complexo como é o caso das ocupações no campo 

da tecnologia da informação.   

 

1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para compreender as diversas esferas da problemática que envolve o objetivo central da 

pesquisa e os objetivos específicos, optou-se por realizar uma triangulação de fontes e métodos. 

Na dimensão qualitativa, a análise do discurso crítica, a hermenêutica de profundidade e a 

semiótica foram utilizadas para a análise das publicações selecionadas. Na dimensão 

quantitativa, construímos dois surveys que permitiu analisar dados gerais dos/das 

trabalhadores(as), por meio de métodos estatísticos, mas que também trouxeram importantes 

elementos para compreender determinadas esferas do campo relativas à questão identitária. A 

seguir, apresenta-se a fundamentação teórica que orienta a análise do discurso e as principais 

ferramentas utilizadas para a construção e coleta de dados a partir do survey. 
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1.1 ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO: APONTAMENTOS PARA A PRÁTICA 

A fim de compreender quais são as representações em torno da identidade do/da 

profissional da área de tecnologia da informação difundidas pela mídia, construiu-se um  aporte 

metodológico para a análise que parte da metodologia da interpretação/reinterpretação 

formulada por Thompson (2000) e da análise de discurso crítica elaborada por Norman 

Fairclough (2001).  

A partir de uma reformulação da hermenêutica de profundidade, Thompson, repensou 

as teorias da ideologia e da cultura enfatizando o desenvolvimento da comunicação de massa, 

que remete ao conjunto de meios a partir dos quais circulam as formas simbólicas1: os jornais 

impressos, as revistas, a televisão, o rádio e, porque não, pensando na atualidade, os blogs, os 

sites e as revistas eletrônicas. Para o autor, compreender a ideologia na contemporaneidade 

passa pela análise do que ele designou de midiação da cultura moderna, isto é, do “processo 

geral através do qual a transmissão das formas simbólicas se tornou sempre mais mediada pelos 

aparatos técnicos e institucionais da mídia” (THOMPSON, 2000, p.12).  

Esse processo de midiação contribui para refletir sobre a ampliação do alcance das 

formas simbólicas por intermédio dos meios de comunicação de massa e de como podem ser 

utilizados para manter relações de dominação. Nesse sentido, Thompson (2000) está 

preocupado em realizar, a partir da hermenêutica de profundidade, uma interpretação da 

ideologia que busca "explorar as interconexões entre o significado mobilizado pelas formas 

simbólicas e as relações de dominação que este significado pode fortalecer em contextos 

específicos" (Ibid, p. 410).  

No que tange à metodologia, importa interpretar as formas simbólicas e analisar o 

contexto social e histórico nos quais elas foram produzidas e estão inseridas. Tal 

empreendimento exige a adoção de diferentes métodos de análise e a hermenêutica de 

profundidade admite a incorporação desses métodos. A metodologia elaborada por Thompson 

(2000) é constituída por três fases: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e 

interpretação/reinterpretação.  

A análise de discurso crítica, elaborada por Norman Fairclough (2001), tem por objetivo 

unir a análise linguística e a teoria social a fim de compreender as relações entre as mudanças 

discursivas e as mudanças sociais. Nessa perspectiva, a análise minuciosa de textos deve estar 

                                                 
1 1 Formas simbólicas são compreendidas como “expressões linguísticas, gestos, ações, obras de arte, etc”, dotadas 

de significado, representam e expressam sentido sobre algo (THOMPSON, 2000, p. 9).  
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relacionada à análise social para interpretar como o conhecimento, relações sociais e 

identidades são construídas, reforçadas ou reconstruídas na prática discursiva.  

O uso do termo “discurso” pauta-se na concepção de linguagem como prática social, 

isto é, não consiste em atividades individuais ou circunstanciais, mas relaciona-se ao contexto 

social. Tal concepção implica três elementos que constituem o discurso: discurso como forma 

de ação, isto é, “uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre 

os outros, como também um modo de representação” (FAIRCLOUGH, 2001, p.90-91). Há uma 

relação dialética entre discurso e estrutura social, em que o discurso pode tanto ser moldado 

pelas estruturas sociais, quanto constituí-las.  O discurso consiste tanto em uma forma de 

representar o mundo quanto de atribuir significado a ele.  

Os efeitos construtivos do discurso implicam três aspectos: a constituição de 

identidades, de relações sociais e de um sistema de reconhecimento e crença. Esses efeitos 

satisfazem três funções da linguagem: a função identitária refere-se às formas “pelas quais as 

identidades sociais são estabelecidas no discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p.92); a função 

relacional caracterizada pelo modo como “as relações sociais entre os participantes do discurso 

são representadas e negociadas” e, por fim, a função ideacional que relaciona-se a forma pela 

qual “os textos significam o mundo e seus processos, entidades e relações” (2001, p.92).  

No aspecto da metodologia, Fairclough propõe uma análise tridimensional do discurso 

que contempla distintas tradições de análise como a análise textual a partir da linguística, a 

análise da prática social a partir da macrossociologia e a análise das interações sociais, da 

conversação, por meio da microssociologia. Nessa perspectiva, uma análise do discurso deve 

considerar tanto a estrutura social, as relações econômicas, políticas e de poder, como a forma 

como as pessoas agem, reagem e produzem práticas sociais. Assim, a partir de um referencial 

plural a análise de discurso crítica deve conceber três momentos: a análise do texto, a prática 

discursiva e a prática social. 

Tanto a metodologia desenvolvida por Thompson (2000) quanto por Fairclough (2001) 

compreendem três fases, que apresentam semelhanças e, portanto, serão apresentadas de forma 

conjunta. Iniciaremos pelo método que enfoca o contexto de produção, distribuição e consumo 

das formas simbólicas, denominado, respectivamente pelos autores, análise sócio-histórica e 

prática discursiva.  

O objetivo da análise sócio-histórica ou da prática discursiva é reconstituir os contextos 

sociais e históricos que viabilizam a produção, a circulação e a recepção das formas simbólicas. 

Para Thompson (2000) há diversas formas de realizar a reconstrução sócio-histórica: por meio 

da identificação e descrição das situações de produção das formas simbólicas, da descrição dos 
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campos de interação e da análise das instituições sociais. A identificação e a descrição podem 

ser realizadas investigando se as formas simbólicas são constituídas por meio da fala, da 

narração ou da escrita e se são recebidas por intermédio da visão, audição ou leitura. A análise 

dos campos de interação consiste em compreender o espaço de posições e trajetórias nos quais 

os indivíduos estão situados e a análise das instituições contribui para verificar a forma como 

essas moldam campos de interação fixando ou estabelecendo trajetórias e posições.  

Conforme Fairclough (2001), a produção dos textos se modifica segundo os tipos de 

discurso e contextos sociais. A distribuição pode ser realizada de forma simples, entre duas 

pessoas, ou complexa, a partir de meios tecnológicos a um amplo número de pessoas, assim 

como a forma de consumo. O conceito de intertextualidade é um importante instrumento para 

a análise da prática discursiva e refere-se ao processo no qual, durante a construção de um texto, 

recorre-se a outros textos, que podem, inclusive, fazer referência a um campo específico. A 

capacidade de incorporação de outros textos pode ocorrer de forma oculta, explícita ou mista e 

o texto pode tanto reforçar ou contradizer o discurso.   

Em termos de produção, a intertextualidade enfatiza “a historicidade dos textos: a 

maneira como eles sempre constituem acréscimos às cadeias de comunicação verbal existentes” 

(FAIRCLOUGH , 2001, p. 114). A respeito da distribuição, a análise recai sobre o modo como 

os textos se movimentam e sofrem mutações e se transformam em um outro tipo de texto, 

exemplificado na forma como discursos políticos podem se transformam em reportagens de 

jornal. No que tange ao consumo, “uma perspectiva intertextual é útil ao acentuar que não é 

apenas os textos que intertextualmente o constituem, que moldam a interpretação, mas também 

os outros textos que os intérpretes variavelmente trazem ao processo de interpretação” (2001, 

p. 114).  O autor acentua que a análise direcionada à compreensão da forma como as pessoas 

interpretam o discurso não precisa ser realizada de forma simultânea à análise do discurso, 

podendo ser desenvolvida de forma independente.   

As revistas e textos publicados no site, analisados nesta tese, consistem em produções 

escritas e que são recebidas por meio do processo de leitura. Em relação aos meios técnicos de 

transmissão, ainda que as publicações mais antigas tenham se constituído por via impressa, as 

atuais, foram e são veiculadas por meio eletrônico, especificamente, por meio da internet. Os 

textos publicados no site, por exemplo, não apenas transmitem as mensagens, mas são passíveis 

de interlocução, isto é, leitores podem comentar e opinar sobre os textos.  

A segunda fase da análise das formas simbólicas ou do discurso é denominada por 

Thompson (2000) de análise formal ou discursiva e por Fairclough (2001) de análise textual. 

Diversas possibilidades de análise discursiva são apresentadas por Thompson: análise 
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semiótica, análise da conversação, análise sintática, análise argumentativa. Cada uma é 

orientada por um aparato teórico específico e busca determinados fins. Apresentaremos aqui, 

apenas as vertentes que serão incorporadas na tese.  

A análise semiótica é caracterizada pelo “estudo das relações entre os elementos que 

compõem a forma simbólica, ou o signo, e das relações entre esses elementos e o sistema mais 

amplo, do qual a forma simbólica, ou signo, podem ser parte” (THOMPSON, 1995, p. 370). 

Nesse aspecto, o signo não existe independente de um sistema de significados. Como explicita 

Gemma Penn (2008), uma das características da semiologia cunhada pelo suíço Ferdinand de 

Saussure é justamente conceber que “uma língua que compreenda um termo único não é 

possível: ela abrangeria tudo e não excluiria nada; isto é, ela não iria diferenciar nada de nada, 

e sem diferença, não há sentido” (PENN, 2008, P. 320). Assim, uma palavra apenas ganha 

sentido em relação a outras.  A análise semiótica também é utilizada para a análise de signos 

não linguísticos como as imagens, estas não possuem um significado a priori e independente, 

mas geralmente, se relacionam com a linguagem para produzir sentido.  

A análise argumentativa visa recuperar cadeias de raciocínio de construções linguísticas, 

com o objetivo de explicitar “padrões de inferência que caracterizam o discurso” (2000, p. 375). 

Há muitos métodos de se realizar esta análise, que tem por objetivo “romper o corpo do discurso 

em conjuntos de afirmativas ou asserções, organizadas ao redor de certos tópicos ou temas, e 

então mapear as relações entre essas afirmativas e tópicos em termos de determinados 

operadores lógicos, ou quase lógicos (implicação, contradição, pressupostos, exclusão, etc.)” 

(2000, p. 375). 

A análise textual, na concepção de Fairclough (2001), é mais específica e assemelha-se 

à análise sintática apresentada por Thompson, embora transcenda a simples análise gramatical. 

A análise textual deve considerar o vocabulário, isto é, as palavras singulares; a gramática ou 

como as palavras são combinadas em orações e frases; a coesão e a estrutura textual 

caracterizada pelas “propriedades organizacionais de larga escala dos textos” (2001, p.103). 

Além desses elementos para a análise considera-se mais três que são utilizados na análise da 

prática discursiva. A força do enunciado que se refere tanto ao significado quanto à ação que 

realiza; nesse sentido, ‘atos de fala’ constituem um elemento importante como ordenar, 

perguntar, fazer uma ameaça ou promessa. A coerência, isto é, a lógica presente no texto e, por 

fim, a intertextualidade caracterizada pela incorporação de outros textos no discurso. Para 

Fairclough (2001), no processo de construção do texto a escolha sobre a forma e a estrutura de 

orações “resultam em escolhas sobre significado (e a construção) de identidades sociais, 

relações sociais e conhecimento e crença” (2001, p. 104). 



21 

 

A última fase é denominada processo de interpretação/reinterpretação por Thompson 

(2000) e análise da prática social por Fairclough (2001). A interpretação implica relacionar os 

temas analisados e codificados pela análise do discurso e a análise sócio-histórica: "por mais 

rigorosos e sistemáticos que os métodos da análise formal ou discursiva possam ser, eles não 

podem abolir a necessidade de uma construção criativa do significado, isto é, de uma explicação 

interpretativa do que está representado ou do que é dito" (THOMPSON, 1995, p. 376). O 

objetivo da interpretação é reconstruir a análise realizada nas dimensões anteriores, atribuir 

significado e sentido a elas e, assim, construir uma teoria.  

 Já a análise do discurso como prática social refere-se a análise das concepções 

ideológicas e hegemônicas presentes na sociedade. Segundo Fairclough (2001), determinadas 

formas de se utilizar a linguagem são ideológicas, ou seja, “servem em circunstâncias 

específicas, para estabelecer ou manter relações de dominação. As ideologias embutidas nas 

práticas discursivas são muito eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de 

‘senso comum’”. (Ibid; p. 117). É importante ressaltar que, se por um lado, o autor compreende 

ideologia como uma forma de manter e constituir relações de poder, por outro, considera a luta 

ideológica como uma das dimensões da prática discursiva; nesse sentido, há possibilidade, a 

partir da luta, de remodelação e transformação das relações de dominação que podem se efetivar 

também pelo discurso. 

Norman Fairclough (2001) e John B. Thompson (2000) desenvolvem uma metodologia 

que identifica as diversas dimensões, funções e formas de apropriação do discurso e das formas 

simbólicas em geral. Para isto, recorrem a uma análise tridimensional que incorpora métodos 

que permitem analisar as condições de produção, distribuição e consumo das mensagens; a 

dimensão interna do texto, ou da forma simbólica, verificando o modo como a gramática, o 

vocabulário e as estruturas textuais contribuem para sustentar e produzir sentidos e significados 

e, por fim, as formas de interpretar e analisar as dimensões ideológicas presentes no discurso.   

Nesta tese utilizar-se-á o termo discurso para análise de textos a fim de compreender os 

significados, ideias, valores e representações que emergem da comunicação textual. O 

referencial metodológico elaborado pelos autores será incorporado à análise das publicações. 

Buscamos incorporar as três dimensões de análise proposta pelos autores, assim apresentamos 

as características principais das revistas e matérias do site, as instituições às quais estão 

vinculadas e as formas principais de difusão das mensagens. A análise argumentativa, seguida 

de interpretação configurou o principal recurso de análise textual e a análise semiótica foi 

utilizada na análise das imagens. A seguir apresentamos os critérios de escolha para a produção 

do corpus analisado, assim como, suas características.  
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1.1.1 A constituição do corpus: critérios de escolha das publicações  

O primeiro critério para a constituição do corpus foi a existência de matérias sobre 

trabalho, carreira e profissão na área de tecnologia da informação em revistas e sites do campo.  

O período de circulação das publicações também se apresentou como um critério importante, 

já que compreender a análise de um período extenso pode trazer contribuições para pensar uma 

trajetória de construção identitária numa perspectiva histórica e num contexto social específico.  

Perante esses critérios, dois periódicos se destacaram: uma revista de circulação 

nacional, de periodicidade mensal, que possuía, no período de análise, tanto uma versão 

impressa quanto digital; uma revista de circulação interna, de uma grande empresa pública, de 

periodicidade bimestral, que possui tanto versão impressa quanto digital. Optamos também por 

analisar as publicações de um site direcionado a profissionais da área de tecnologia da 

informação. Este site possui uma seção específica sobre carreira. As publicações são realizadas 

por gerentes de projetos, recrutadores e profissionais da área.  

A opção em analisar três veículos de comunicação sobre a mesma temática justifica-se 

pela possibilidade de examinar se há um discurso comum em torno da construção de uma 

identidade profissional entre veículos da mesma área, mas que se direcionam a públicos 

diferentes. A revista de circulação interna da empresa pública, por exemplo, possui um público 

mais específico que as demais publicações.  

Optou-se por não realizar uma análise particular de cada periódico ou publicação, mas 

sim temáticas comuns. A composição dos temas foi realizada a partir de uma fase de pré-análise 

das publicações considerando os objetivos da pesquisa. Três temas principais foram 

selecionados: 1) identidade e perfil do profissional da área de TI; 2) profissão, profissionalismo 

e regulamentação; 3) discurso, representações e imagens de gênero e raça;    

O período de análise dos periódicos compreendeu os anos de 1984 a 2014. Já as matérias 

veiculadas no site direcionado a profissionais da área foram analisadas entre o período de 2008 

a 2014. A Revista Tema2 foi analisada desde 1984, a Revista Info desde 1986 e o site a partir de 

2008. 

 

 

                                                 
2 Optou-se por preservar o nome da revista a fim de resguardar o nome da empresa.  
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1.1.2 A característica das publicações  

A primeira revista é denominada Revista Info, integra o grupo Abril, foi criada em 1986, 

tem periodicidade mensal e tem como missão apresentar as principais tendências tecnológicas; 

realizar testes em “hardware, software e serviços high tech”; oferecer “soluções práticas de 

computação, internet e telecom” e, coadunando com o interesse desta tese, “orientar a carreira 

de profissionais ligados à tecnologia da informação”3. Conforme o site, dentre as principais 

linhas editoriais e seções da revista está a seção de carreira caracterizada por possuir tudo “para 

quem quer fazer carreira em ou com tecnologia”.  

Conforme pesquisa encomendada pela empresa, em 2002, a média de circulação das 

revistas4 foi de 192.200 exemplares5, cobrindo 723.417 leitores no Brasil6. Em 2002, o perfil 

básico dos leitores constitui-se da seguinte forma: 77% inserem-se na classe A e B e 74% são 

homens, parte significativa dos/das leitores(as) são jovens, isto é, 74% tem entre 20 e 49 anos 

e 61% possui nível superior e/ou pós-graduação.   

As primeiras revistas, veiculadas no ano de 1986, destinavam-se a empresários e 

profissionais liberais e buscavam apresentar possibilidades de utilização de computadores e 

softwares no ambiente empresarial, com o discurso de que eram ferramentas de racionalização, 

otimização e modernização das empresas. Gradativamente, a revista incorporou temas relativos 

à inovação tecnológica, manuais, política na área de informática, carreira e trabalho, 

empreendedorismo e inovação.   

A princípio, o periódico era um encarte da revista Exame e chamava-se “Exame 

Informática”. O fato de ser um encarte de uma revista de negócios, provavelmente, contribuiu 

para que os temas das primeiras revistas estivessem direcionados a empresários e profissionais 

liberais.  Ao longo de quase 30 anos o nome da revista, assim como sua forma de distribuição, 

foi modificado.  Em 1991 passou a se chamar “Informática Exame”; em dezembro de 1997 foi 

denominada “Info exame”, e, em 2005 adquiriu o nome que ainda permanece: Revista Info. Em 

relação às formas de distribuição, a princípio havia versão impressa, logo após, versão impressa 

e eletrônica e, em fevereiro de 2015, a revista passou a ser distribuída apenas em formato digital.  

A Revista Tema, criada em 1975, tem periodicidade bimestral; além da distribuição 

impressa, é disponibilizada em formato eletrônico no site da empresa. O conteúdo do periódico 

                                                 
3 Texto extraído do seguinte site: 

http://web.archive.org/web/20040216010527/http://info.abril.com.br/sobre/missao-info.shl  
4 Os dados contemplam o período de janeiro à dezembro de 2002. 
5 Conforme o site da revista, para ano de 2007, a tiragem foi de 176.366 exemplares.  
6 Os dados foram produzidos por “Projeção Abril/IVC/Marplan, consolidado 2002.  

http://web.archive.org/web/20040216010527/http:/info.abril.com.br/sobre/missao-info.shl
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volta-se para apresentação dos objetivos da empresa, projetos que estão em andamento, as 

últimas tecnologias relativas a informática, política e economia atual, e, com frequência, 

apresenta matérias que tratam da temática trabalho e carreira. 

 O site é direcionado a profissionais da área de tecnologia da informação, apresenta-se 

como um portal colaborativo, criado em 2008 e tem por objetivo difundir informações relativas 

à área de tecnologia da informação. Possui uma média de visualização de 420.000 pessoas por 

mês e aborda temas diversificados tanto técnicos, quanto sobre carreira, profissão e vagas de 

emprego. Não há uma equipe de produtores dos textos específica, mas um conjunto de 

colaboradores(as), vinculados ao site, que postam textos semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente. Os colaboradores e colaboradoras da seção carreira são, em geral, gerentes de 

projetos, recrutadores(as) e, em menor número, profissionais da área. Os textos são menos 

formais que os veiculados nas revistas, isso se deve, inclusive, a característica do veículo de 

comunicação.  

No que se refere a quantidade, selecionamos 120 números da Revistas Info7 que 

possuíam matérias relacionadas à carreira, trabalho e profissão, 81 números da Revistas R e 169 

matérias no site.  Os textos foram analisados e codificados a partir do software de análise 

NVivo10.  

 

1.2 A CONSTRUÇÃO DO SURVEY E OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A definição pela metodologia quantitativa e pela construção dos surveys relacionou-se 

a questões de ordem objetiva e subjetiva. A possibilidade de alcançar um grande número de 

pessoas em distintas regiões do país, a confidencialidade dos dados e a possibilidade de reduzir 

os custos de uma pesquisa que visava analisar a temática em nível nacional justificaram a 

utilização da técnica de pesquisa.  

Por outro lado, o contato com a empresa pública para a anuência da pesquisa, nos 

encorajou na definição do método. O processo de solicitação de anuência da empresa para a 

realização da pesquisa com funcionários e funcionárias da área de desenvolvimento, cumpriu 

um protocolo que levou cerca de seis meses. Ao realizar os primeiros contatos com a empresa 

constatamos que para conseguir a anuência, seria necessário submeter o projeto de pesquisa ao 

                                                 
7 Aqui a revistas que, na época, possuíam outra denominação como Informática exame e Exame informática.  
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crivo do comitê de ética em pesquisa da empresa8. Após a análise do projeto foram solicitadas 

algumas mudanças e durante as conversas com a responsável pela a área, nos foi sugerido que 

se fizéssemos um questionário a empresa poderia enviá-lo a todos e todas as funcionárias da 

área de desenvolvimento via mala direta. Como a empresa possui cerca de 4 mil funcionários 

na área de desenvolvimento, entendemos que seria uma boa oportunidade de ter acesso a um 

alto contingente de profissionais da área. Assim, empreendemos a construção do survey. Uma 

descrição detalhada sobre a empresa pública será realizada no capítulo 6.  

O survey foi construído a partir de perguntas com alternativas fixas e abertas, além disso, 

algumas questões também se constituíram a partir de escalas de atribuição de valor, como as 

escalas tipo likert, que permite verificar o nível de intensidade de concordância com uma 

resposta ou uma frase apresentada. O questionário foi construído a partir da plataforma de 

formulários google, assim, foi enviado e respondido eletronicamente e comportava questões 

relativas ao processo de trabalho, ao perfil demográfico, à formação, as relações entre trabalho, 

tempo de trabalho e família e a questões identitárias. 

O questionário direcionado as pessoas vinculadas à empresa pública foi enviado aos/às 

servidores(as) pela própria empresa e ficou disponível para o preenchimento entre os dias 15 

de setembro e 20 de outubro de 2014.  O questionário direcionado à profissionais  inseridos em 

formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as) foi publicado on-line em redes sociais e 

sítios frequentados por profissionais de TI.  Vale destacar que o survey foi publicado em um 

site direcionado à profissionais de TI e ficou disponível entre o fim do mês de abril de 2015 e 

meados de junho de 2016.   

Obtivemos 345 respostas do survey direcionado à empresa pública e 118 respostas do 

survey aplicado aos/às profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores(as), às quais foram tabuladas e codificadas a partir do software de análise 

SPSS. Ressalta-se que utilizamos apenas a estatística descritiva para a análise, assim, não 

recorreu-se á modelos ou análises inferenciais. As respostas abertas foram codificadas e 

analisadas tanto pelo software de análise SPSS, quanto a partir dos métodos de análise do 

discurso.  

                                                 
8 A empresa possui um universidade corporativa e um comitê de ética em pesquisa que avalia os projetos de 

pesquisa que desejam aplicar e desenvolver projetos com seus funcionários ou sobre outros temas que envolvem 

a instituição. Assim, submetemos o projeto de pesquisa que deu origem a esta tese ao comitê de ética e pesquisa 

da empresa, o qual foi aprovado e, assim, foi possível enviar o questionário por meio de e-mail institucional da 

empresa.  
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Ressalta-se ainda que além dos surveys e da análise do discurso das publicações, 

recorreu-se a base de dados governamentais, especificamente, o censo demográfico, produzido 

pelo IBGE, referente aos anos de 1980 a 2010.  
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2 TRABALHO E MUNDANÇAS SOCIAIS: TECNOLOGIA, DISCURSO E 

IDENTIDADE 

As formas de organização da produção e do trabalho vem se modificando há quatro 

décadas em países de capitalismo avançado e há cerca de três décadas no Brasil. As mudanças 

relacionam-se às novas formas de organizar o processo de produção e de serviços, às novas 

exigências qualificacionais e a novas (ou velhas) modalidades de contratação do trabalho. Este 

capítulo empreende análise sobre as transformações que vem ocorrendo nas últimas décadas no 

campo da produção, do trabalho e na cultura do capitalismo, a partir da teoria da regulação.  

A teoria da regulação se propõe a explicar os ciclos de expansão e crise associados a um 

modo de desenvolvimento, caracterizado pela conexão entre um regime de acumulação e uma 

determinada forma de regulação.  

O regime de acumulação corresponde à estabilidade por um longo período da 

“destinação do produto entre o consumo e a acumulação, o que implica uma correspondência 

entre a transformação das condições de produção e as das condições da reprodução do trabalho 

assalariado” (LIPIETZ, 1988, p.30). Atrelado ao regime de acumulação está o modo de 

regulação caracterizado por um conjunto de regras, isto é, de normas, leis, costumes, estruturas 

reguladoras que são interiorizadas pelos agentes e reproduzidas. Segundo os teóricos da 

regulação o regime de acumulação possui formas diferenciadas, desse modo, um novo regime 

de acumulação pode surgir após um período de crise.  

Nessa perspectiva, Harvey (2013) considera que a partir de 1945 segue, nos países de 

capitalismo avançado, um longo período de estabilização econômica, aliado ao crescimento do 

emprego e a direitos e benefícios sociais ao/à trabalhador(a). A empresa vertical, a forte 

hierarquia e divisão do trabalho são características desse modelo, assim como o aumento dos 

salários e dos padrões de vida. Essa configuração econômica e social é denominada fordismo e 

concebida como um modo de vida total, por meio do qual toda uma forma de organização do 

trabalho, do consumo, da arte à literatura, é orientada por pressupostos fordistas.  

As décadas de 1970 e 1980 foram palco de intensos processos de "reestruturação 

econômica e reajustamento social e político" (HARVEY, 2013, p. 132). Esses processos 

permitiram a conformação de um novo regime de acumulação denominado flexível e que tem 

por característica destruir formas de organização do trabalho, do consumo, da produção 

pautadas no fordismo e construir novas formas baseadas em novos valores, e novas formas de 

organizar o processo produtivo e de trabalho. A próxima parte dedica-se a apresentar as 
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características principais do fordismo e as justificativas e valores associados a esse modo de 

desenvolvimento.  

2.1 FORDISMO E TAYLORISMO: FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL  

Conforme a escola da regulação, taylorismo e fordismo constituem regimes de 

acumulação com características específicas. Enquanto o taylorismo constituiu-se até a primeira 

guerra mundial e caracterizou-se por ser um regime extensivo, isto é, “centrado na reprodução 

ampliada de bens de produção” (LIPIETZ, 1988, p. 49) sem modificar as condições de vida 

dos/das trabalhadoras. O fordismo, constituiu-se a partir da segunda guerra mundial e consiste 

em um regime intensivo já que centra-se “no crescimento do consumo de massa” (Ibid, 49) e 

há transformação das condições de vida da classe operária a partir da relação salarial (BRAGA, 

2003).  

No que concerne às formas de organização da produção e do trabalho o taylorismo 

baseia-se na administração científica do trabalho e busca otimizar os processos de trabalho, 

reduzir o tempo da produção e aumentar o controle sobre o/a trabalhador(a), a partir da 

subdivisão das tarefas ao máximo, de forma que as atividades possam ser efetuadas por 

qualquer pessoa. Nessa perspectiva, a racionalização da produção e do trabalho passa pela 

divisão das tarefas e definição de como o trabalho deve ser realizado pela gerência.  

O objetivo da administração cientifica do trabalho é adquirir e se apropriar das formas 

mais produtivas de se realizar o trabalho elaboradas por trabalhadores(as), codificá-las, separá-

las e colocá-las em prática sob a supervisão de gerentes. Assim, resta aos/às trabalhadores(as) 

seguir as normas de execução do trabalho imposta por superiores. Augusto Pinto (2010) 

apresenta um trecho do livro de Taylor que exemplifica esta situação em que à “gerência é 

atribuída, por exemplo, a função de reunir todos os conhecimentos tradicionais que no passado 

possuíram os/as trabalhadores e então classificá-los, tabulá-los, reduzi-los as normas, leis ou 

fórmulas, grandemente úteis ao operário para execução de seu trabalho diário” (TAYLOR, 

1970, p. 49-50 apud PINTO, 2010, p. 30).  

Assim, no taylorismo, a organização do trabalho se dá pela intensa especialização do 

trabalho, pelo controle do tempo, dos movimentos de trabalho e pela apropriação do 

conhecimento do/da trabalhador(a) pela gerência científica que passa a deter o controle de todo 

o processo de trabalho e a ditar como este deve ser executado. Vale destacar que a constituição 

dessa nova forma de organização do trabalho não se compôs a partir de mudanças nas condições 
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de vida dos/das trabalhadores(as), configurando assim o regime de acumulação intensivo 

(BIHR; 1998; LIPIETZ, 1988; PINTO, 2010).  

A forma de organização da produção e do trabalho pautada no fordismo, apresenta 

semelhanças e diferenças em relação ao taylorismo. Iniciada em 1914, pelo empresário Henry 

Ford, tinha por objetivo aumentar a produção de carros e o consumo de massa. Para tanto, era 

necessário reduzir os custos e o tempo da produção, assim, o padrão taylorista de acumulação 

é amplamente utilizado, ao lado da introdução de salários mais altos. Tal forma de organização 

produtiva viabilizou a redução do tempo gasto na produção e, assim, a redução de custos, mas 

por meio da desqualificação do/da trabalhador(a) (DRUCK, 1999; GOUNET, 1999). 

Importa ressaltar que a introdução desse modelo de produção e de trabalho não ocorreu 

de forma pacífica, houve resistência por parte dos/das trabalhadores(as) e Ford obteve 

dificuldades para conseguir ocupar todos os postos de trabalho. Conforme Gounet (1999) 

quando os/as trabalhadores(as) podiam escolher preferiam trabalhar na forma antiga de 

produção em que era mantida a qualificação do trabalho. Nesse contexto, Ford propõe o dobro 

do valor pago a uma jornada de 8 horas para que se possa obter o número necessário de 

trabalhadores(as).  

Como aponta Augusto Pinto (2010) Henry Ford colocou em prática, em sua empresa, 

um conjunto de inovações tecnológicas e organizacionais que aliaram as práticas tayloristas a 

outras formas de organização do trabalho, coligadas a mudanças de caráter "político", como a 

política de elevação da produção, associada a elevação dos salários e a produção em massa. Se 

o sistema taylorista tinha como principal característica a máxima divisão do trabalho, o sistema 

fordista caracterizou-se pela linha de produção em série, pela automatização do processo de 

produção a partir de uma linha de montagem:  

 

A divisão taylorista havia possibilitado que se distribuíssem os trabalhadores e suas 

ferramentas efetivamente ao longo de uma linha, ao padronizar o trabalho em 

atividades cujas operações eram uniformizadas. Pode-se dizer, nesse sentido, que o 

sistema taylorista foi incorporado e desenvolvido pelos dispositivos organizacionais 

e tecnológicos fordistas, na medida em que, no lugar dos homens responsáveis pelo 

deslocamento dos materiais e objetos de trabalho, máquinas automáticas passaram a 

se encarregar por tal, suprindo o trabalho humano numa produção cuja cadência 

contínua impunha uma concentração dos movimentos dos trabalhadores somente 

dentro do raio de ação que efetivamente transformava as matérias-primas em produtos 

acabados. (PINTO, 2010, p. 37). 

A introdução de novas tecnologias no trabalho a partir das esteiras transportadoras no 

processo de produção permitiu que a produção se desenvolvesse em larga escala, o que não 

havia ocorrido antes em proporções similares. A base do sistema taylorista/fordista é aumentar 
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ao máximo a especialização das tarefas de trabalho de modo a simplificar e limitar o trabalho 

de tal forma que permita que o/a trabalhador(a) seja uma extensão da máquina. Não há 

exigência de criatividade ou de altos conhecimentos, o/a trabalhador(a), não precisa 

desenvolver ou aplicar altos níveis de abstração e isso consiste em uma "finalidade do sistema." 

(PINTO, 2010, p. 38). 

A consolidação do sistema fordista ocorre no período entre guerras e se fortalece a partir 

da associação a uma orientação política determinada, qual seja, o welfare state ou estado de 

bem-estar social. Este caracteriza-se pela intervenção do estado na economia que tem papel 

central no processo de regulação e desenvolvimento “seja através de intervenções reguladoras 

nas políticas comerciais, financeiras e industriais, seja constituindo empresas em pontos 

estratégicos das cadeias produtivas” (PINTO, 2010, p. 43). Além disso, o Estado assume as 

áreas sociais como saúde, educação, segurança, previdência e políticas de emprego e renda para 

os/as trabalhadores(as).  

Em linhas gerais o regime de acumulação fordista caracteriza-se pela empresa vertical 

em que o empresário detém o controle de todo o processo produtivo. A organização do trabalho 

pauta-se na mecanização do processo de trabalho, na divisão e rotinização das tarefas, nas 

extensas jornadas de trabalho e no ritmo acelerado de trabalho. A produção e o consumo de 

massa e uma política de valorização salarial, estabilidade no emprego, aliada à constituição de 

um conjunto de direitos sociais fornecidos pelo Estado configura as principais características 

desse modo de desenvolvimento que viabilizou um longo período de crescimento econômico 

entre os anos de 1945 e 1970 (HARVEY, 2013, p. 129). 

É no contexto do fordismo em que há um pacto entre capital, trabalho e estado 

garantindo melhores condições de vida a uma parte expressiva da população que leva teóricos, 

como Daniel Bell, à construírem teses acerca da constituição de sociedades pós-industriais.   

A análise de Daniel Bell no livro O advento da sociedade pós-industrial recai sobre a 

economia, as mudanças na estrutura ocupacional e as relações entre ciência e tecnologia. Tais 

transformações configurariam uma nova classe constituída por cientistas, técnicos e 

profissionais, bem como uma nova agenda para a sociedade na qual as demandas sociais 

estariam sobrepostas às individuais. A análise teórica do autor constitui-se a partir do eixo da 

produção e conhecimento e norteia sua reflexão em torno das mudanças sociais que estavam 

em processo a partir da década de 1950 nos Estados Unidos. 

Para Daniel Bell a sociedade industrial é constituída a partir de determinados 

imperativos tecnológicos; assim, há um conjunto de técnicas e formas de organização do 

trabalho comuns a todas as sociedades industriais. A empresa industrial seria a instituição 
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central e a hierarquia social o eixo "que deriva da organização do trabalho em torno da produção 

mecânica" (1973, p. 92). A produção de bens a partir do princípio da economia e eficiência, 

bem como o/a trabalhador(a) semiqualificado, o/a engenheiro(a) e o/a economista no que se 

refere à estrutura ocupacional caracterizam essa sociedade. A ação racional, o planejamento, a 

centralidade do trabalho, bem como da indústria configuram as formas de se produzir pautadas 

na eficiência, isto é, maior produção a menor custo.  

Nessa sociedade não há um conjunto de fins definidos, elaborado por um grupo, mas 

sim decisões individuais das empresas sobre cujo objetivo é conseguir os níveis mais altos de 

produtividade e lucro, a unidade é o indivíduo e não a coletividade. O problema econômico 

central enfrentado por essa sociedade diz respeito a conhecer a melhor forma de 

"institucionalizar um processo para criar uma poupança suficiente, e a conversão desse dinheiro 

em áreas de investimentos, do autofinanciamento e da cobrança de impostos pelo Estado" 

(1973, p. 138). Já o problema social central refere-se ao conflito patrão-operário.  

No entanto, para Bell, esse conflito estava praticamente solucionado com os 

investimentos nas áreas sociais e trabalhistas; nas palavras do autor “o processo de investimento 

passou a funcionar dentro de uma rotina e os 'conflitos de classe' se viram de tal forma 

encapsulados que a questão das lutas de classe deixou de atuar de modo a polarizar todo o país 

para um único problema, essas questões mais antigas da sociedade industrial foram silenciadas, 

se não 'resolvidas'” (1973, p. 138).  

Tal característica configura uma das mudanças que marcariam a passagem da sociedade 

industrial para a pós-industrial. Mas há outros pontos, como o deslocamento de uma economia 

de bens à de serviços, a primazia de uma classe específica representada por profissionais e 

técnicos no que tange a estrutura ocupacional e, por fim, a estreita relação entre ciência e 

tecnologia, a partir da qual o conhecimento científico, passa a constituir a principal fonte 

inovadora, inclusive, para a sociedade.  

No que se refere à primazia do setor de serviços nas sociedades pós-industriais seriam 

centrais os chamados serviços sociais relacionados à saúde, educação, pesquisa e governo. 

Nesses, a informação torna-se o elemento central, assim como o relacionamento entre as 

pessoas. O que importa "não é a força muscular, ou a energia, e sim a informação. A 

personalidade central é a do profissional, preparado por sua educação e por seu treinamento 

para fornecer os tipos de habilidades que vão sendo cada vez mais exigidos numa sociedade 

pós-industrial." (BELL, 1973, p. 148). 
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O desenvolvimento do setor de serviços9 teria possibilitado a ascensão de uma nova 

classe de trabalhadores(as) formada por uma classe profissional técnica dotada de maior 

qualificação e apta a planejar e prever os rumos da sociedade, alocada nos serviços não 

lucrativos como saúde, educação, segurança e outros. A configuração dessa classe estaria no 

centro da discussão realizada pelo autor sobre a perda da centralidade do trabalho, isso porque 

os empregos nos serviços seriam realizados em empresas de menor porte e os/as 

trabalhadores(as) dotados de maior autonomia que os/as operários(as). Essa configuração 

reduziria os conflitos que permearam a sociedade industrial e pautadas na relação patrão-

operário.  

Outra característica da sociedade pós-industrial refere-se à forma como o 

desenvolvimento tecnológico se constitui. Não mais de forma aleatória e sem planejamento 

como ocorreu com a maior parte das tecnologias construídas no século XIX e primeira metade 

do século XX, mas por intermédio do conhecimento científico. Essa característica representa o 

princípio axial da sociedade pós-industrial em que há a preeminência do conhecimento 

científico, inclusive, no planejamento da sociedade, não mais realizado por ideologias ou por 

invenções aleatórias, mas a partir da previsão e do planejamento responsável pela orientação 

dos princípios da sociedade pós-industrial. 

Enfim, para Daniel Bell, as sociedades pós-industriais estavam encaminhando-se para 

um "modelo sociologizante" e, assim, para uma espécie de "ética comunitária" na qual os 

valores individuais seriam substituídos por valores sociais. A agenda das sociedades pós-

industriais, representada pelos Estados Unidos, não estaria relacionada a discussões em torno 

do socialismo ou do capitalismo, mas sim a uma "infinidade de problemas - educação, 

transportes, bem-estar, renovação urbana, poluição da atmosfera e das águas, assistência médica 

- e outros tais que não podem mais ser enfrentadas no plano local ou do Estado, pois sua solução 

passou agora para o âmbito da sociedade nacional." (1973, p. 357) 

                                                 
9 Para Daniel Bell, a " categoria ocupacional de maior importância na sociedade moderna é a profissional e técnica. 

Seu desenvolvimento superou o de todos os outros grupos ocupacionais importantes nestas últimas décadas. 

Inferior a um milhão em 1890, o número de trabalhadores nela incluídos subiu para 10,3 milhões em 1968. Dentro 

desta categoria, o grupo mais numeroso é o dos professores (mais de 2 milhões); o segundo compreende os 

profissionais da área da saúde (cerca de 2 milhões), os cientistas e engenheiros (1,4 milhões, aproximadamente) e 

os técnicos em Engenharia e Ciências (cerca de 900 000). A despeito da momentânea redução nas solicitações do 

campo da Educação, e do desemprego que vem ocorrendo no da Engenharia, devido a um certo abandono dos 

trabalhos de defesa em 1970-1971, a demanda nesta categoria continua a encabeçar todas as demais, devendo 

ainda aumentar cerca de 50% (aproximadamente o dobro do aumento apresentado por todos os outros empregos 

juntos) entre 1968 e 1980. Os seus 15,5 milhões de prováveis trabalhadores em 1980 representarão 16,3% do 

emprego total, em contraposição aos 13,6% de 1968" (1973, p. 159). 
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Desse modo, os problemas da sociedade pós-industrial seriam solucionados a partir de 

um conjunto de instituições que estariam dispostas a planejar a sociedade. Nesse sentido, o 

paradigma da sociedade pós-industrial relaciona-se a um tipo de governo direcionado por 

técnicos e não por empresários. As universidades e os intelectuais teriam os principais 

elementos, em termos de conhecimento, e definiriam os rumos da sociedade, no que se refere 

aos empregos e a organização societal. 

De fato, duas décadas após os escritos de Daniel Bell houveram mudanças significativas 

e em âmbito mundial na sociedade. Decisões políticas, associadas às novas tecnologias da 

informação possibilitaram a reorganização da produção e do trabalho, a constituição de novos 

valores e uma nova cultura do trabalho. Resta saber se estas transformações estão de acordo 

com a ideia da sociedades pós-industriais. 

 

2.2 TOYOTISMO – FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL  

A partir da década de 1970 o regime de acumulação fordista apresenta sinais de 

esgotamento em países de capitalismo avançado e sua crise direciona a conformação de um 

novo regime de acumulação e a novas formas de regulação. Os fatores que impulsionaram a 

crise e a constituição de um novo regime de acumulação são de ordem econômica como a 

redução da taxa de lucro, a saturação dos mercados internos, o aumento da competição, a crise 

do petróleo; são de ordem simbólica e material à medida em que havia manifestações de grupos 

feministas e antirracistas que, em sua maioria, não partilhavam dos benefícios do fordismo. 

Mas também relacionam-se à crítica as formas de organização do trabalho, pautadas na rigidez, 

hierarquia e parcialização das tarefas (BIHR, 1998; DRUCK, 1999; HARVEY, 2013; 

MARCELINO, 2004; BOLTANSKI, 2009). 

A crise do regime de acumulação fordista permitiu o surgimento de um novo regime de 

acumulação, denominado, acumulação flexível por David Harvey (2013). Este regime se opõe, 

em grande medida, às formas de organização fordistas e tem por característica destruir formas 

de organização do trabalho, do consumo e da produção realizadas de forma padronizada, isto é, 

rígida e construir novas formas a partir da descentralização e desconcentração produtiva, da 

adesão à processos inovadores no campo comercial, tecnológico e organizacional que 

acarretaram transformações em escala mundial e possibilitaram o aumento da produção. 
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A empresa vertical é substituída pela empresa flexível, a produção e o consumo em 

massa, pela produção e consumo realizado conforme a demanda. A regulação dos direitos e 

benefícios sociais também são flexibilizados e passam por processos de desregulamentação. As 

tecnologias da informação passam a ser utilizadas em larga escala e permitem, em grande 

medida, que tais mudanças ocorram em uma velocidade nunca antes vista, viabilizando 

processos de racionalização das atividades e subcontratação de serviços e processos produtivos 

que impactaram os países de diferentes formas.  

Embora o regime de acumulação flexível tenha se constituído a partir de experiências 

diferentes de organização da produção e do trabalho em que há o reconhecimento de modelos 

pautados em relações de complementaridade entre as empresas, levando autores a associarem 

as novas formas de organização do trabalho um caráter virtuoso. Na maior parte dos países, 

inclusive no Brasil, as formas de descentralização da produção adotadas relacionam-se à 

experiência japonesa, caracterizada pela externalização/terceirização de fases do processo de 

produção gerando "complexas cadeias produtivas" coordenadas por uma empresa principal. No 

plano do trabalho, essa forma de organização viabiliza processos de precarização, 

caracterizados pela redução das proteções sociais e trabalhistas, degradação das condições de 

trabalho, aumento da instabilidade e vulnerabilidade no trabalho (LEITE, 2003; 2009; PINTO, 

2010).   

O sistema toyotista de produção foi elaborado pelo engenheiro industrial Taiichi Ohno 

vinculado a empresa Toyota. Esta forma de organização da produção e do trabalho se 

estabeleceu em resposta as crises econômicas enfrentadas pelo Japão após a segunda guerra 

mundial e pauta-se na produção diversificada em pequenas quantidades, na qualidade total, na 

polivalência dos/das trabalhadores(as), na produção conforme a demanda e na ideia de “estoque 

mínimo” (BIHR, 1998; MARCELINO, 2008; PINTO, 2010).  

A produção diversificada e em pequenas quantidades fazia-se necessário face a situação 

de crise vivenciada no Japão. A questão da polivalência constituiu-se a partir da adoção de 

novas tecnologias, como a autonomação caracterizada pelo processo por meio do qual acopla-

se “às máquinas um mecanismo de parada automática em caso de detectar-se algum defeito no 

transcorrer da fabricação” (PINTO, 2010). Esta configuração, reduz a necessidade de 

supervisão humana caso os produtos tenham algum defeito, além de permitir que um único 

operário se responsabilizasse por diversas máquinas durante o processo produtivo.  

A junção de diferentes especialidades em um mesmo processo de produção e trabalho 

passou a requerer dos/das funcionários(as) a "multifuncionalidade",  assim, se  no sistema 

fordista um/a trabalhador(a) era responsável por uma máquina, no toyotismo, as diversas 
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funções de trabalho estão agregadas e exigem polivalência. O objetivo é que “os trabalhadores 

adquirissem o conhecimento, executassem e passassem a se responsabilizar por várias fases do 

processo produtivo total, o que lhes possibilitaria desenvolver múltiplas capacidades, que, ao 

final, seriam reaproveitadas no cotidiano de seu trabalho, com aumento da produtividade" 

(PINTO, 2010, p. 63). 

A produção conforme a demanda exige que a quantidade de funcionários(as) siga a 

lógica semelhante, assim, a redução da demanda produtiva deve ser acompanhada pela redução 

de pessoal (MARCELINO, 2004). Esta configuração exige formas de contratação flexíveis que 

permitam demitir e contratar de forma ágil. Conforme Alan Bihr (1998) constitui-se uma nova 

ordem produtiva pautada na empresa difusa, na fábrica fluida e na fábrica flexível.  

A empresa difusa caracteriza-se pela desconcentração produtiva em que a produção 

deixa de ser realizada em uma fábrica e passa a ser realizada por diversas unidades. A fábrica 

fluida pauta-se na adoção de novas tecnologias que permitem reduzir o tempo de produção e a 

fábrica flexível caracteriza-se por uma organização produtiva conforme a demanda, pela 

exigência de um operário(a) polivalente e, sobretudo, pela flexibilização das condições jurídicas 

que governam as relações de trabalho “implicando especialmente a possibilidade de se recorrer 

facilmente ao trabalho em tempo parcial e ao trabalho temporário: aqui a flexibilidade rima 

diretamente com instabilidade” (BIHR, 1998, p. 88).  

Desse modo, o sistema toyotista de produção se contrapõe ao modelo fordista. A 

flexibilidade é uma característica e está presente no princípio de produção just-in-time, em que 

a produção deve ocorrer conforme a demanda e não em massa ou de forma padronizada; 

também está presente nas exigências qualificacionais em que a polivalência é exigida dos/das 

trabalhadores(as) se contrapondo a especialização requerida no fordismo. O método kanban em 

que os produtos são repostos conforme a produção, permitindo estoque mínimo e “empresa 

enxuta” também se contrapõe aos princípios da empresa vertical, que controla todo o processo 

produtivo. 

As novas formas de organização do trabalho, pautadas na flexibilidade, acarretaram 

mudanças nas relações de trabalho e impactaram a relação salarial, os processos de trabalho, o 

conteúdo do trabalho, os processos de negociação, as relações contratuais de trabalho e as 

formas de negociação. A terceirização e subcontratação viabilizou novas formas de organização 

do trabalho como o trabalho em domicílio, por tarefa, temporário, parcial e em cooperativas de 

trabalho. Os trabalhos nas centrais de atendimento, os serviços de limpeza e conservação e os 

trabalhos na indústria de confecção exemplificam tais configurações (ARAUJO e FERREIRA, 

2009; VILASBOAS, 2015; SOUZA, 2011). Destaca-se também o crescimento do trabalho 
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autônomo, realizado por freelancers, trabalhadores(as) por conta própria, empreendedores(as), 

consultores(as), prestadores(as) de serviço, marcados por modalidades contratuais de trabalho 

distintas das formais, pela instabilidade dos contratos e pelas extensas jornadas de trabalho que, 

na maior parte dos casos, traduzem processos de precarização do trabalho (CASTRO, 2013; 

BRIDI, 2013).  

Ressalta-se que o regime de acumulação flexível viabilizou mudanças no processo de 

internacionalização da economia, ocorreram mudanças nos padrões de desenvolvimento entre 

setores e entre regiões geográficas, viabilizando a criação e o crescimento do emprego no setor 

de serviços e a constituição de conjuntos industriais em regiões subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento (HARVEY, 2013, p. 40). O rompimento de barreiras nacionais, a 

transnacionalização dos mercados, da produção e dos serviços, relaciona-se ao processo de 

mundialização do capital, caracterizado, conforme Chesnais (1996), por um processo de 

internalização e valorização do capital específicos e que privilegia setores dotados de recursos 

ou mercados. O conceito de mundialização desmistifica a ideia da constituição de uma 

sociedade global, que resulta do desenvolvimento tecnológico e se constitui como um fenômeno 

inevitável integrando os países de forma igual, já que o fenômeno ocorre apenas em regiões 

dotadas de vantagens financeiras e antes de se constituir como inevitável, resulta da adoção dos 

governos a políticas neoliberais.  

Como no fordismo, o toyotismo não se constituiu apenas com base em novas formas de 

organização da produção e do trabalho e na incorporação de novas tecnologias, a adoção a uma 

nova orientação política configurou-se como fundamental. Para Alan Bihr (1998), a partir de 

1970 há uma opção pelo liberalismo em que valoriza-se a economia de mercado, o combate à 

inflação e a desestatização da economia. Para Harvey (2008) a partir da década de 1970 adota-

se o neoliberalismo no contexto político e da produção e este caracteriza-se pelo 

“reestabelecimento das condições de acumulação e de restauração do poder das elites 

econômicas” (2008, p. 28).  

O neoliberalismo pauta-se na ideia de que as liberdades individuais apenas podem ser 

garantidas pela liberdade mercantil e de comércio. Este pressuposto permitiu a destruição do 

conjunto de institucionalidades e formas de organização do trabalho que vigoraram no período 

fordista e 

envolveu muita “destruição criativa”, não somente dos antigos poderes e estruturas 

institucionais (chegando mesmo a abalar as formas tradicionais de soberania do 

Estado), mas também das divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção do 

bem-estar social, das combinações de tecnologias, dos modos de vida e de 
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pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos hábitos 

do coração (HARVEY, 2008, p. 13).  

Assim, a partir da década de 1970 ocorreram mudanças econômicas em escala mundial 

que redefiniram as formas de organização da produção e do trabalho. No entanto, estas 

mudanças não estão relacionadas a uma "ética comunitária", como apontava Daniel Bell, mas 

sim à preeminência dos valores individuais, que destruiu, em muitos casos, os benefícios sociais 

e os direitos trabalhistas que prevaleceram no período fordista. Como já ressaltado, as mudanças 

não se pautaram apenas no plano da organização da produção e do trabalho, constitui-se 

também um conjunto de valores e uma nova cultura do trabalho que orienta a discussão sobre 

a constituição de novas identidades profissionais e pessoais, assim como novas justificativas 

que legitimam o panorama atual. A próxima parte dedica-se à reflexão dessa temática.   

2.3 DISCURSO, IDENTIDADE E JUSTIFICATIVAS NO REGIME DE ACUMULAÇÃO 

FLEXÍVEL 

A adoção do regime de acumulação flexível não se compôs dissociada de um conjunto 

de justificações que contribuíram para a legitimação das novas formas de organização da 

produção e do trabalho, sobretudo, em um contexto de desregulamentação dos direitos e 

benefícios sociais. Para Harvey (2008) a questão da liberdade presente no neoliberalismo 

permitiu construir o consentimento que legitimou, em grande medida, a adoção dessa ideologia 

política. Esta parte busca analisar o conjunto de valores associados às novas formas de produção 

e do trabalho, assim como, o impacto na conformação de identidades sociais e profissionais.  

Para o sociólogo espanhol Manuel Castells (2003) que propôs compreender as 

mudanças causadas pela relação entre o desenvolvimento tecnológico e a economia, no final do 

século XX, as novas tecnologias da informação aliadas ao processo de reestruturação 

capitalista, à conformação de uma economia global, e à mudanças identitárias e culturais deram 

origem a constituição de uma nova estrutura social, a sociedade da informação, e a um novo 

modo de desenvolvimento, o informacionalismo.  

Nessa perspectiva, o final do século XX é marcado pela constituição de um novo 

paradigma tecnológico que se estabelece por meio da tecnologia10 da informação. A 

                                                 
10 Tecnologia, na visão do autor, consiste no emprego de conhecimentos científicos passíveis de serem realizados 

e reproduzidos. Já as tecnologias da informação referem-se a relações e dispositivos técnicos que agem sobre a 

informação, assim, as tecnologias de base microeletrônica, informática, telecomunicações, engenharia genética, 

dentre outras, compreende as tecnologias da informação. 
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característica central dessa revolução tecnológica não consiste no conhecimento e informação, 

mas sim na forma como esses conhecimentos são utilizados para processar e gerar novos 

conhecimentos. Outra característica refere-se à velocidade com que se disseminam as novas 

tecnologias se comparada às anteriores, assim, possuem um alcance em dimensão territorial 

amplo, ainda que esse não seja para a totalidade da população, mas para um grupo seleto 

inserido nesses meios.  

Embora exista correspondência entre os períodos de surgimento do processo de 

reestruturação capitalista e das tecnologias da informação, ambos em 1970, Castells, considera 

que houve independência no que se refere ao surgimento de ambos. As tecnologias se 

desenvolveram a partir de um conjunto de descobertas, interesses, instituições e contextos que 

se iniciaram na Segunda Guerra Mundial e favoreceram seu florescimento na década de 1970.  

Por outro lado, o contexto histórico de crise capitalista caracterizado pelo rompimento 

do contrato social entre capital e trabalho, pautado em relações estabelecidas entre governo, 

empresas e trabalhadores(as) constituiu o panorama para os processos de reestruturação 

capitalista que ocorreram no mesmo período. Desse modo, a combinação de dois fatores 

originados de modo independente possibilitou a constituição de uma nova economia, baseada 

em três elementos principais: o informacional, o global e a rede.  

O elemento informacional refere-se à capacidade de aplicar a informação e gerar 

conhecimento para o aumento da produtividade e da competitividade. A economia global está 

relacionada a esse fenômeno e caracteriza-se pela interligação de um núcleo de atividades 

centrais para o processo de produção e acumulação que estão conectadas em "tempo real e 

escala planetária" (CASTELLS, 2003, p. 142). Por fim, está o elemento redes que se refere ao 

modo como as relações de concorrência e competitividade entre as empresas estão constituídas, 

isto é, "em uma rede global de interação entre redes empresariais" (Ibid, p.119).  

A empresa em rede caracteriza a forma organizacional da nova economia pelo fato de 

estar de acordo com suas necessidades, dentre as quais, a possibilidade de adaptação a economia 

global, a agilidade no que se refere a modificar objetivos e a capacidade de inovação. Desse 

modo, "a empresa em rede concretiza a cultura da economia informacional/global: transforma 

sinais em commodities, processando conhecimentos" (CASTELLS, 2003, p. 233). Por outro 

lado, não se organiza da mesma forma em todos os países, mas a partir da interação com 

elementos culturais e institucionais de cada região o que acarreta diferenças.  

No plano do trabalho, o paradigma informacional viabilizou mudanças nas formas de 

organização do trabalho e no conteúdo do trabalho. Para Castells (2003), a redução de empregos 

não ocorreu de forma linear nos diversos países analisados, indicando, assim, que as políticas 
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sociais e econômicas de cada país contribuíram em maior ou menor medida para o aumento do 

desemprego. Por outro lado, a análise do autor indica que há redução de empregos de 

qualificação média o que tenderia a constituir sociedades dualizadas, isto é, que demandam 

empregos de alta qualificação, por um lado, e baixa qualificação, por outro. 

Se por um lado, o trabalho continua a ser primordial para a sociedade em rede, por outro, 

o/a trabalhador(a) torna-se mais individualizado(a) e desagregado(a) a partir das novas formas 

de organização do trabalho. O processo de individualização ocorre seja pela desagregação do 

trabalho, em que trabalhadores(as) não estão mais inseridos em um mesmo local de trabalho 

com iguais tarefas, seja pela individualização dos contratos de trabalho, que tornam-se mais 

flexíveis, levando à fragmentação da sociedade.  

Conforme Castells a cultura do informalismo está baseada na empresa em rede 

constituída por uma variedade de organizações e pessoas que estão em constante mudança. No 

informalismo não se trata de instituições ou de uma cultura comum, mas sim da ênfase no 

transitório, ou seja, na "cultura do efêmero, uma cultura de cada decisão estratégica, uma colcha 

de retalhos de experiências e interesses, em vez de uma carta de direitos e obrigações. É uma 

cultura virtual multifacetada, como nas experiências visuais criadas por computadores no 

espaço cibernético ao reorganizar a realidade" (2003, p. 258). O símbolo desse novo modo de 

desenvolvimento é denominado "espírito do informacionalismo" em alusão a definição de 

Weber acerca do "espírito do capitalismo". 

Luc Boltanski e Éve Chiapello (2009), também consideram que a partir dos anos 1980 

há intensas transformações de cunho ideológico no capitalismo e buscaram compreender as 

bases de emergência de um “novo espírito do capitalismo”. Utilizando como campo empírico, 

a literatura sobre gestão empresarial direcionada à executivos, evidenciaram que essa literatura 

não apresenta apenas princípios e discussões relativas à acumulação, mas é dotada de um 

conteúdo moral, importante para legitimar os princípios prescritos e consiste em um “dos 

principais espaços de inscrição do capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO 2009, p. 83). A 

metodologia utilizada pelos autores consiste na leitura sistemática e comparativa de um corpora 

de autores publicados entre os anos de 1959-1969 e 1989-1994.  
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Dois conceitos são centrais na teoria elaborada pelos autores: espírito do capitalismo 

e crítica. Espírito do capitalismo11 refere-se “a ideologia12 que justifica o engajamento no 

capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 39). Para os autores, o capitalismo13 não 

é um sistema plausível do ponto de vista da produção e distribuição de bens, mas sim, um 

sistema absurdo. As pessoas assalariadas estão alijadas dos produtos de seu trabalho e inseridas 

em relações de subordinação e poder. Ao mesmo tempo, os/as capitalistas estão em um processo 

de acumulação ilimitada e não necessariamente atrelada as necessidades de consumo reais. Se 

o capitalismo é um sistema "absurdo" quais são os elementos que permitem que ele se mantenha 

e que as pessoas se engajem? 

Se por um lado, a questão da necessidade material é um importante elemento de 

explicação, não se mostra suficiente, sobretudo, em um período histórico em que os novos 

trabalhos exigem "envolvimento pessoal" na geração de lucros. Para os autores, a resposta está 

nos argumentos e justificativas valorizadas e direcionadas tanto à possibilidade de obtenção de 

vantagens individuais quanto coletivas14. A partir dessa perspectiva, as razões morais 

apresentam-se como um componente fundamental para analisar o engajamento no capitalismo. 

O conceito de crítica refere-se a uma diferença entre o que é desejável e o que é real, 

nesse aspecto, a sua validade remete a capacidade de justificação, “ou seja, de esclarecer os 

pontos normativos que a fundamentam, especialmente quando confrontada com as justificações 

que aqueles que são objeto da crítica dão de suas respectivas ações” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 62). A crítica pode permitir reformulações15 no capitalismo, perder 

                                                 
11 É importante lembrar que embora os autores utilizem o termo espírito do capitalismo, há algumas 

diferenças em relação a conceituação elaborada por Weber. Isso porque se a preocupação de Max Weber girava 

em torno de uma descrição densa do capitalismo, do ethos, e das práticas associadas que permitiam sua 

consolidação e reprodução, Boltanski e Chiapello estão preocupados com as modificações presentes no espírito do 

capitalismo. Isso os leva a " a separar a categoria espírito do capitalismo dos conteúdos substanciais, em termos 

de éthos, que estão ligados a ela em Weber, para tratá-la como uma forma que pode ser preenchida de maneiras 

diversas em diferentes momentos da evolução dos modos de organização das empresas e processos de obtenção 

de lucro capitalista." (2000, p.43) 

 
12 A ideologia é entendida, aqui, como um "conjunto de crenças compartilhadas, inscritas em instituições, 

implicadas em ações e, portanto, ancoradas na realidade" (2009, p.33). 
13  O capitalismo é definido a partir de uma noção mínima, qual seja "a exigência da acumulação ilimitada 

do capital por meios formalmente pacíficos". Além disso, o trabalho assalariado e a liberdade, a partir da qual o 

trabalhador é livre para escolher ou rejeitar seu trabalho, também caracterizam esse sistema. (Conf. p. 37) 
14 A conceituação sobre engajamento pessoal é extraída da teoria de Max Weber. As justificações 

relacionadas ao bem comum são baseadas na teoria de A. Hirschman. Esse autor, procura explicar os motivos que 

levam determinadas atividades e práticas serem depreciadas em um determinado período, como as atividades 

lucrativas e os bancos, no período pré-capitalista, e serem aprovadas em outro, século XVIII. Essa mudança é 

atribuída a questões políticas, em que as atividades lucrativas orientavam-se para "vantagens sociopolíticas" e o 

iluminismo as justificava como um "bem comum" para a sociedade. 

 
15  É importante reiterar que a mudança no capitalismo pode ser provocada a partir de três pilares: 1) a crítica 

definida a partir dos termos da denúncia. 2) O capitalismo e sua forma de organização do trabalho e de acumulação 
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força ou "afrouxar os dispositivos de justiça", e esses caminhos estarão relacionados à adesão 

ou não a crítica por parte da maioria das pessoas envolvidas. A análise da dinâmica do 

capitalismo pode ser realizada por meio da análise da crítica e de seus desdobramentos 

relacionados a justificativa. 

O termo justificação compreende tanto o engajamento individual - justificações 

individuais - quanto as alegações relativas ao bem comum por parte da empresa capitalista - 

justificativas gerais. As justificações morais são importantes porque permitem compreender 

como pessoas estão completamente integradas ao capitalismo. As injunções sistêmicas 

precisam ser internalizadas e justificadas e, ao passo que participam “da reprodução da ordem 

social, elas têm como efeito permitir que as pessoas não achem insuportável o seu universo 

cotidiano, o que constitui uma das condições para que um mundo seja duradouro” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 42). Tal perspectiva revela a importância das 

justificações construídas com o objetivo de legitimar determinadas situações e devem ser 

plausíveis, em alguma medida, a fim de que as pessoas as internalizem.  

Para Boltanski e Chiapello (2009) as mudanças nas formas de organização do trabalho 

e das empresas no interior do sistema capitalista modificam as formas de justificação e o espírito 

do capitalismo. Os autores utilizam o conceito de cidade, elaborado por Boltanski e Thévenot16, 

para apresentar modelos e princípios gerais empregados em momentos que exigem 

justificações. O conceito de cidade está direcionado à justiça e tem por objetivo “modelizar os 

tipos de operações a que os atores se dedicam, durante as polêmicas que os opõem, quando 

confrontados ao imperativo de justificação” (BOLTANSKI; CHIAPELLO 2009, p. 56).  

A questão da justiça e das contestações são avaliadas a partir da "ordem de grandezas”. 

A ordem de grandeza refere-se ao “acordo quanto à grandeza relativa das pessoas valorizadas 

pela ordem do serviço” (BOLTANSKI, CHIAPELLO 2009, p. 56). A legitimidade de um 

princípio de grandeza não surge do local, mas sim da possibilidade de validação a partir de um 

conjunto de situações específicas, isso, apenas pode ocorrer a partir de construções de princípios 

de validade geral.  

Em uma sociedade há diversas grandezas legítimas e na teoria dos autores, a 

codificação dos valores associados às “grandezas” constitui-se a partir da “gramática das 

cidades”. Cada cidade representa um conjunto de valores, lógicas de justificação, que associam-

                                                 
relativos a um período determinado. 3) O capitalismo a partir da forma como esse integra os mecanismos geradores 

de lucro e as requisições relativas a justiça. 
16 O livro De la justificacion apresenta, a partir da "gramática das cidades", o conjunto de valores associados à 

determinadas etapas do modo de produção capitalista.  
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se em maior ou menor grau a um período específico. São cinco lógicas: 1) Cidade inspirada - a 

grandeza se expressa pelo estado de graça ao qual um santo conquista ou pela inspiração 

recebida pelo artista. 2) Cidade doméstica - a grandeza das pessoas relaciona-se a laços pessoais 

e familiares e é medida pela "posição hierárquica", em que grande é a pessoa mais velha, o pai 

a quem deve-se deferência. 3) Cidade da fama - a grandeza está relacionada a estima e 

consideração das pessoas. 4) Cidade mercantil relaciona-se ao mercado concorrencial e grande 

é quem consegue disponibilizar mercadorias desejadas. 5) Cidade industrial - a grandeza pauta-

se na ideia de eficiência e permite constituir uma hierarquia de "capacidades profissionais".  

Essas lógicas de justificação associam-se ao espírito do capitalismo de uma época 

determinada. O primeiro espírito do capitalismo estava associado a justificações domésticas e 

mercantis. Já o segundo espírito do capitalismo à justificação industrial e cívica. O trabalho de 

Boltanski e Ève Chiapello (2009) indica o surgimento de uma nova cidade: cidade por projetos, 

e de um novo espírito do capitalismo.  

Ao realizar análise comparativa da literatura de gestão empresarial dos anos 60 e dos 

anos 90, autores encontram diferenças significativas. A literatura dos anos 60 apresenta uma 

crítica aos padrões de gerência de empresa regulados pelo proprietário e por relações afetivas e 

familiares que acompanhavam o processo de decisão. A crítica versa sobre a "burguesia 

patrimonial" e a empresa familiar e exalta a grande empresa pública ou industrial, constituída a 

partir de uma hierarquia de cargos e salários, na qual os dirigentes são qualificados, 

assalariados, possuem diploma universitário e são contratados para desempenhar com 

competência e eficiência seus cargos. 

 A racionalidade aparece como característica da literatura desse período que quer se 

contrapor aos regimes fascistas e totalitários, as relações pessoais e a falta de autonomia que os 

executivos possuíam. Com relação a esse aspecto, essa nova modalidade gerencial, pautada na 

racionalidade, soa como justa, pois, termina com critérios subjetivos como "nepotismos, 

benesses, padrinhos, avaliações subjetivas" (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 117). A 

eficiência promovida por essa nova modalidade de gestão seria responsável pelo 

desenvolvimento econômico e social. Para os autores, apresentar a empresa racional como um 

agente de “bem-estar” para a sociedade consiste na incorporação de uma das críticas ao 

capitalismo. As empresas geravam empregos vitalícios, pautados na competência e livre de 

relações afetivas. Ao mesmo tempo, o Estado aparecia como garantidor e parceiro das empresas 

diante da necessidade de promover o bem-estar da população. 

 A literatura da gestão empresarial dos anos 90 é construída a partir da crítica ao que se 

estabeleceu nos anos 60. Crítica à separação entre mundo profissional e doméstico, à alta ênfase 
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na esfera do trabalho, à ausência de afetividade e de utilização das múltiplas competências. A 

crítica à burocracia, sinônimo "de autoritarismo, arbitrariedade, violência impessoal e cega de 

monstros frios, mas também ineficiência e desperdício de recursos" (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 116). O pacto entre empresa e Estado presente no discurso gerencial 

dos anos 1960 não aparece nos anos 1990.  

 A literatura dos anos 90 refere-se ao desenvolvimento tecnológico como um elemento 

central para a "boa saúde" das empresas. Nesse contexto, os meios técnicos são utilizados ao 

máximo e os/as trabalhadores(as) também devem ter capacidade não apenas de operar, mas de 

diagnosticar qualquer problema no processo produtivo. Essas exigências relacionam-se às 

práticas de organização da produção pautadas no toyotismo. O perfil profissional foi 

modificado, exige-se maior formação e qualificação, além de competências como autonomia, à 

medida que o/a trabalhador(a) não é mais responsável por uma máquina, mas pelas diversas 

etapas do processo de produção. Essas novas exigências aparecem como "libertação" e 

"enriquecimento", à medida que os/as trabalhadores(as) não teriam mais "pequenos chefes 

autoritários" e seriam mais autônomos no processo de trabalho. 

 O modelo hierárquico de empresa também é alvo de crítica e é substituído por um 

modelo denominado "mercantil", que rejeita uma configuração pautada na relação patrão-

empregado, dominante-dominado e enaltece "uma relação contratualmente livre entre duas 

partes formalmente iguais" (2009, p.112). 

 Ao apresentar a análise sobre as propostas da gestão empresarial desse período, ao lado 

das justificações em torno do bem comum, a liberdade figura como principal atração. Essa 

liberdade não refere-se apenas aos/às executivos(as) e a maior possibilidade de exercer o 

controle da empresa livre das amarras pessoais e afetivas, mas a todos os/as funcionários(as) da 

empresa.  

A figura do/da chefe é substituída pela centralidade do desenvolvimento pessoal e os/as 

coachs são responsáveis por acompanhar e contribuir com o processo de desenvolvimento dos 

potenciais de cada pessoa. À medida que há um arrefecimento da figura dos/das chefes, a 

confiança aparece como um elemento reiterado pela literatura e consiste em uma denominação 

alternativa ao autocontrole, "pois designa uma relação segura, um momento em que não existe 

nenhum outro dispositivo, senão a palavra dada e o contrato moral" (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 114). 

 Se nos anos 60 as garantias se davam por parte da empresa, com um plano de carreira e 

direitos, a partir dos anos 90 não há hierarquias grandiosas que permitam que haja investimento 

em carreira. Essa é substituída pela noção de projetos, em que as "pessoas não farão carreira, 
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mas passarão de um projeto a outro, pois o sucesso em dado projeto lhes possibilitará acesso a 

outros projetos mais interessantes" (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 125). O principal 

termo que se refere a essa nova forma de vida laboral denomina-se empregabilidade, que 

designa a capacidade de que as pessoas precisam ser dotadas para que se recorra a elas nos 

projetos (Ibid, p. 126). A capacidade de estar em projetos distintos, sucessivamente, torna-se 

requisito para definir o sucesso profissional e indica a habilidade de autogerenciamento tão 

demandada nos textos do período. 

 A literatura gerencial dos anos 90 utiliza o conceito de redes com o objetivo de designar 

a nova fase da organização empresarial e produtiva capitalista pautada na flexibilidade e em 

uma suposta ausência de hierarquia. A nomeação desse novo aparato justificativo de cidade por 

projetos relaciona-se ao novo modo de organização das empresas referenciado na literatura de 

gestão empresarial de organização por projeto. Esse tipo de empresa se organiza a partir de uma 

diversidade de projetos que integra diferentes pessoas e caracteriza-se pela noção de finitude, 

isto é, um projeto tem período de início e término. 

 O novo espírito do capitalismo pauta-se na noção de organização em rede e em valores 

e crenças associados à ideia de flexibilidade, adaptabilidade, projetos, confiança e autocontrole. 

Se até em boa parte do século XX a poupança aparecia como o caminho ao capital e a ascensão 

social, para o novo espírito do capitalismo o tempo aparece como primordial. A questão do 

tempo como a nova poupança torna-se importante, pois é esse que deve ser investido a partir 

de boas conexões e informação. Não se deve gastar o tempo com superficialidades ou em 

questões que não são dignas de investi-lo. O tempo, colocado como poupança, relaciona-se 

diretamente ao investimento pessoal, é o indivíduo que deve ser senhor de si. 

 Uma das características do mundo conexionista refere-se a aversão as formas de 

propriedade presentes no mundo industrial. A propriedade de objetos, bens, imóveis, não é 

desejada ou considerada um fim. A noção de disponibilidade aparece como central e remete a 

locação, isso porque, privilegia-se as relações temporárias, o empréstimo, à medida em que a 

possibilidade de prescindir do objeto é alta. Há mudanças nas concepções de propriedade e, 

inclusive, relativas a direitos autorais. Essas transformações não significam que a questão 

primeira do capitalismo, o direito à propriedade, tenha sido desconsiderada, mas sim, que ela 

foi levada ao extremo e o que é central é a "propriedade de si". 

 No que se refere ao "mundo conexionista" não há distinção entre vida privada e 

profissional, essas se apagaram "por um lado, entre as qualidades da pessoa e as propriedades 

de sua força de trabalho (indissociavelmente misturadas na noção de competência); por outro 

lado, entre a posse pessoal - em primeiro plano, a posse de si mesmo - e a propriedade social, 
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consignada na organização." (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 193). Ao mesmo tempo, 

a moral do trabalho se modificou e não se refere ao "ascetismo racional" ou ao saber técnico, 

mas sim, à noção de atividade: estar em constante movimento, em diferentes projetos que não, 

necessariamente, configuram trabalho, no sentido estrito.  

Na cidade por projetos a grandeza das pessoas, isto é, o equivalente geral é medido 

pela atividade. A atividade não se refere apenas ao trabalho assalariado, como ocorre na cidade 

industrial, mas a diversas formas de atividade e transcende as dicotomias trabalho e não-

trabalho. Atividade remete a noção de movimento, é justamente essa noção que a literatura 

gerencial apresenta: o indivíduo deve estar em movimento constante, isto é, sempre engajado 

em um projeto, nesse sentido, a noção de empregabilidade é central, mais que um emprego 

estável, ter as habilidades e competências necessárias para não ser banido do mercado é a 

característica louvável.   

 Richard Sennett (2006) considera que constitui-se uma nova cultura do capitalismo, que 

substitui um modelo burocrático e militar weberiano, caracterizado pela estabilidade e 

hierarquia em que havia funções e modelos de carreira específicos a serem seguidos. As críticas 

a esse modelo permitiram o esfacelamento do capitalismo social e se constituíram a partir de 

três elementos principais: a redução do poder da gerência e sua transferência para a área 

acionária; a exigência, cada vez maior, de lucros à curto prazo e, por fim, o desenvolvimento 

das tecnologias da comunicação que possibilitaram mudanças nas formas de organização das 

corporações. O aumento da velocidade no processamento e envio de informações exigiu maior 

agilidade dos/das profissionais envolvidos no processo de trabalho em diversos âmbitos.  

 A individualidade e a instabilidade caracterizam a nova cultura do trabalho, em que a 

ideia de emprego estável e de uma carreira promissora é substituída pela indeterminação. Erige-

se um novo ideal cultural nas novas instituições pautado na ideia de tempo, curto prazo e 

mudança constante. A fragmentação apresenta-se como uma característica das novas formas de 

organização e gestão do trabalho em que o emprego flexível, os contratos de curta duração, a 

insegurança no trabalho, mas também relativas à proteção social configuram essa nova cultura 

do capitalismo.  

 Para Sennett (2006), os principais desafios remetem a questão do tempo, do talento e 

meritocracia e à mudança. As novas formas de organização do trabalho, enfatizam a 

instabilidade no emprego e a possibilidade de estar em constante mudança de emprego e de 

tarefas no desenvolvimento do trabalho. A preocupação com a manutenção do emprego, da 

remuneração e da gestão individual da carreira dificulta a possibilidade de se construir uma 



46 

 

narrativa à longo prazo e “o indivíduo pode ser obrigado a improvisar a narrativa de sua própria 

vida, e mesmo a se virar sem um sentimento constante de si mesmo” (2006, p. 13).  

 A questão do talento também se apresenta como um desafio, num contexto de mudanças 

tecnológicas rápidas, em que as capacidades e habilidades tornam-se desnecessárias em uma 

velocidade maior que o tempo dedicado a adquiri-las. O talento também se relaciona ao modo 

de realizar o trabalho e a ideia de artesanato, de fazer bem uma única coisa, passa a ser 

questionada e criticada. Em seu lugar, apresenta-se o conceito de meritocracia, pautado muito 

mais nas habilidades potenciais que nas habilidades adquiridas. Por fim, está a constante 

exigência de “abrir mão, permitir que o passado fique para trás” (2006, p. 14), à medida em que 

a ideia de emprego garantido e estável passa a ser criticada e a instabilidade laboral passa a 

fazer parte da cultura do novo capitalismo. Para o autor, essa nova cultura prevalece, sobretudo, 

na alta tecnologia, nas finanças globais, nas grandes empresas, mas que exerce influência sobre 

as demais áreas e orientam as novas exigências de capacitações.  

 Essas diversas teorias indicam a partir de metodologias diferenciadas, que aliada às 

novas formas de organização da produção e do trabalho, constitui-se um conjunto de 

justificativas, de exigências qualificacionais e pessoais que não apenas legitimam as novas 

formas de trabalho, mas constroem ideais profissionais e impactam o processo de identificação 

e formação identitária. 

 Para Sennett (2006) a nova cultura do capitalismo, pautada na flexibilidade e 

instabilidade, impacta as narrativas individuais, dificultando a construção de um sentimento 

constante sobre si mesmo. A conformação de identidades perpassa pela interiorização de 

normas e regras sociais e a crise econômica e social viabilizou mudanças institucionais que 

impactaram os processos de trabalho, formação e carreira e também as formas de identificação, 

os modelos e expectativas de vida e carreira. 

Conforme o sociólogo francês Claude Dubar (2006), a estabilidade econômica e social 

constituída nos trinta gloriosos17, conformou um conjunto de regras e instituições, códigos, 

categorias e sistemas simbólicos de “designação e de classificação fortemente interiorizado” 

(2006, p. 15). O rompimento desse conjunto de regras e sistemas simbólicos acarretou 

“desestabilização das referências, das denominações, dos sistemas simbólicos anteriores. Esta 

dimensão, mesmo quando é complexa e oculta, toca uma questão crucial: a da subjetividade, 

do funcionamento psíquico e das formas de individualidade, assim postas em causa” (Ibid., p. 

15).  

                                                 
17 Período de consolidação do fordismo, caracterizado pela estabilização econômica e social, aumento de empregos 

e níveis salariais e que vigorou até a década de 1970 em países de capitalismo avançado.  
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Para o autor, as identidades profissionais constituídas no período fordista e as formas de 

identificação à determinados coletivos estão em processo de desestruturação e desvalorização. 

A identificação a uma categoria, a um processo de formação específico e ao vislumbre de uma 

carreira já não são valorizados. Nesse contexto, emerge uma nova identidade, a identidade de 

rede, pautada no individualismo, em que a autonomia dos processos de formação e dos períodos 

de trabalho conformam “uma lógica empresarial de maximação de si” (DUBAR, 2006, p. 11). 

Para o autor, ainda que se vislumbre a emergência da identidade em rede nessa nova 

etapa de racionalização capitalista, ela não apresenta um modelo de identificação estável ao 

qual as pessoas podem incorporar, ao contrário, é individualista e “incerta” e se constrói a partir 

dos processos de mundialização que exigem cada vez mais um(a) trabalhador(a) que construa 

a sua própria formação, competitivo e que enfrente as adversidades do mercado de trabalho 

sempre de forma positiva e individual. Para Dubar (2006), essa forma identitária constitui-se 

por uma crise permanente, pois que a instabilidade e a mudança são as características.  

Em texto anterior, Claude Dubar (2005) aponta que a conformação das identidades ou 

formas identitárias constituem-se a partir de processos de socialização primários e secundários. 

Nessa perspectiva, a identidade social ou profissional é construída socialmente e resulta de um 

duplo processo relacional e biográfico.  

O processo relacional contempla as estruturas “objetivas”, as instituições, o contexto de 

ação, isto é, o modo como “os outros” pensam e atribuem significado ao ator/atriz, ou seja, 

configura a identidade atribuída. O eixo biográfico remete a trajetória de vida da pessoa e ao 

modo como ela atribui sentido e significado a sua vida. Deste modo, a identidade social 

constitui-se por um eixo sincrônico “ligado a um contexto de ação e a uma definição de situação, 

em um espaço dado, culturalmente marcado” (DUBAR, 2006, p. 20) e a um eixo diacrônico 

relativo a uma trajetória subjetiva e a forma como a própria pessoa atribui significado e 

interpreta sua trajetória.  

Analisar a identidade sobre esses termos remete a compreensão de que não há uma 

identidade, já que entre a forma como as instituições atribuem significados oficiais e a forma 

como as pessoas interpretam, aderem ou rejeitam essas atribuições podem configurar diferentes 

identidades ou, nas palavras do autor, formas identidades.  

Compreender a constituição das identidades numa perspectiva sincrônica e diacrônica, 

isto é, relacional e biográfica, sobretudo, num contexto de transformações nos modelos 

produtivos e nos valores e culturas de uma sociedade, traz questionamentos sobre o modo como 

as identidades se conformam nesse contexto.  
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Vale destacar que não foram apenas as identidades profissionais e sociais que entraram 

em crise, isto é, que não correspondem aos modelos de identificação constituídos no período 

fordista. As identidades sexuais também se modificaram e, embora não exista uma forma de 

identificação única a se seguir, tão pouco o rompimento total com o modelo anterior, há enorme 

crescimento da presença da mulher no mercado de trabalho, diversificação da vida privada, 

redução das taxas de fecundidade e nupcialidade, permanência da mulher no mercado de 

trabalho mesmo após o casamento e a constituição de filhos que contribuem para repensar novas 

formas identitárias e relações sociais de sexo (BRUSCHINI, 2008; DUBAR, 2006).  

Embora exista mudanças nas relações sociais de sexo, as relações entre homens e 

mulheres ainda é marcada pela dominação, seja na esfera doméstica, seja no campo profissional. 

No entanto, a luta contra o sexismo pode ser observada no combate ao machismo e à crença de 

uma superioridade masculina. Este valor já não partilhado pela maior parte das pessoas e cresce 

o número de mulheres que procuram no parceiro, a homens que sejam companheiros e não 

dominadores. Para Dubar (2006) o que está ocorrendo não é uma crise sobre a identidade 

masculina, mas sobre as identificações dos modelos sexuados femininos e masculinos, em que 

não há uma crise de identidade masculina, mas a exigência de novos modelos de divisão do 

trabalho entre os sexos. Vale destacar que as críticas às identidades tradicionais de gênero se 

constituem antes desse período. O texto clássico de Simone de Beauvior, O segundo sexo, 

publicado em 1940, já denunciava as relações hierárquicas e a situação de subordinação as quais 

as mulheres estavam inseridas.  

Essa parte teve por objetivo apresentar um panorama amplo sobre as mudanças na esfera 

econômica, social e política que ocorrem a partir de 1970. Estas mudanças têm como base o 

processo de reestruturação produtiva, a adoção de novas tecnologias e de um novo ideário 

político que acarretaram mudanças nas formas de organização da produção e do trabalho, em 

que a redução de empregos formais, o crescimento de contratos flexíveis de trabalho, a 

constituição de novas ocupações e a elevação de postos de trabalho no setor de serviços são 

características. Além disso, tem-se o aumento da presença da mulher no mercado de trabalho e 

a constituição de novos valores e justificativas associadas às novas formas de organização da 

produção que impactaram a constituição de identidades. Ainda que essas mudanças tenham se 

constituído em nível mundial, não apresentou-se de forma homogênea em todos os países, 

portanto, a próxima parte é dedicada a uma análise das mudanças no contexto brasileiro.  
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2.4 TRABALHO, TECNOLOGIA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

No Brasil, a adoção de políticas neoliberais, associadas ao processo de reestruturação 

produtiva e, assim, ao modelo toyotista de produção se estabeleceu, sobretudo, a partir de 1990. 

Esta parte, tem por objetivo apresentar, de forma breve, os processos que permitiram a 

conformação de uma forma de desenvolvimento próxima do fordismo que se estabeleceu entre 

os anos 1930 até 1990, assim como, realizar uma reflexão sobre os processos de continuidade 

e ruptura com essa lógica de desenvolvimento a partir dos anos 2000.  

2.4.1 A formação do mercado de trabalho no Brasil: a constituição do 

taylorismo/fordismo   

Márcia de Paula Leite (2009) pesquisadora das novas configurações do trabalho no 

Brasil, parte da concepção segundo a qual está em processo um conjunto de transformações 

políticas, econômicas e sociais que configuram a passagem de uma "ordem estabelecida para 

outra18" e que conforma novas formas de organização produtivas e do trabalho no Brasil. 

Ao situar as transformações do trabalho que ocorrem na contemporaneidade a autora 

descarta as proposições que atribuem às novas tecnologias as causas das mudanças no regime 

de acumulação e situa os processos de reestruturação produtiva e globalização em curso como 

resultado da crise do regime de acumulação fordista e da conformação de um novo regime de 

acumulação: flexível, resultado de decisões políticas e sociais "frente a uma nova correlação de 

forças entre o capital e o trabalho, (que) decidiram não só romper o pacto anterior, como destruir 

o conjunto de institucionalidades que deram lugar à chamada sociedade salarial" (2009, p. 67). 

É importante ressaltar que a formação do mercado de trabalho no Brasil ocorreu de 

forma precária e instável, isto é, por meio de políticas que ora indicavam um recrudescimento 

dos direitos trabalhistas e das questões sociais e ora afirmavam as desigualdades por meio de 

políticas que barravam a ampliação e efetiva instauração desses direitos. Além disso, o processo 

de industrialização e de constituição de um mercado de trabalho capitalista ocorreu tardiamente 

se comparado aos países europeus.  

A formação do mercado de trabalho no Brasil, após o fim do modelo escravista de 

produção, não se constituiu apenas com base em relações assalariadas de produção, assim, 

                                                 
18 A autora utiliza essa expressão de Celso Furtado (2001).  
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relações de poder distantes das relações contratuais permearam as relações de trabalho e os 

contratos de trabalho. Ressalta-se que até 1930 o liberalismo orientou as relações de trabalho 

no país, inviabilizando a constituição de direitos trabalhistas e permitindo a permanência de 

relações privatistas e patriarcais, características do período escravista de produção (BARBOSA, 

2008). Conforme Oliveira (2010), a instauração da consolidação das leis trabalhistas na década 

de 1940 constituiu-se não apenas por meio de uma cidadania regulada19, mas, sobretudo, a partir 

de uma pré-cidadania, pois, um grupo não tinha acesso à carteira de trabalho assinada e aqueles 

que tinham não possuíam seus direitos garantidos de modo efetivo.  

Baltar, Dedecca e Henrique (1997) consideram que já nos anos 1930 há um processo de 

industrialização no Brasil marcado pela inserção de práticas tayloristas de organização do 

trabalho, em que a racionalização e a busca pela formação de mão de obra disciplinada para um 

projeto de industrialização nacional se efetivam. A presença do Estado é marcante nesse 

período, que ocorreu por meio do controle dos sindicatos e pela implementação de uma 

legislação trabalhista e direitos sociais básicos. Diversas instituições foram criadas em busca 

de alcançar esse projeto de industrialização como o IDORT20, a Escola de Sociologia e Política 

de São Paulo e a Universidade de São Paulo. 

Esse processo de regulação do trabalho, num momento em que se formam movimentos 

operários nas grandes cidades, onde se localizam os serviços não agrícolas, está alinhado a um 

caráter despótico21, isto é, em que o capital tem grande poder sobre a regulação do trabalho. 

Isso pode ser evidenciado no período Vargas com a Consolidação das Leis Trabalhistas, a 

política de salário mínimo e a organização dos sindicatos. As primeiras medidas não foram 

implementadas de forma efetiva e a última se constituiu sob o controle do Estado.  

A partir de 1954, com o fim do governo Vargas, há um processo de democratização e 

industrialização que permitirá o crescimento de ocupações no setor industrial e no setor de 

serviços, assim como, "crescimento da população economicamente ativa no meio urbano" 

(DEDECCA, 2009, p. 135). Esse período abria possibilidade para uma regulação pública 

hegemônica como a que ocorreu nos países desenvolvidos, onde se instaura formas de proteção 

                                                 
19 Termo utilizado por Wanderley Guilherme dos Santos para tratar da forma como os direitos sociais, políticos e 

civis no Brasil se constituíram de forma a não incorporar a maior parte da população.  

 
20 Instituto de organização racional do trabalho.  

 
21 Dedecca utiliza a abordagem de Burawoy que considera um regime despótico aquele no qual há grande poder 

do capital sobre o trabalho, o início do capitalismo marcado por contratos individuais, salários baixos e pouca 

possibilidade de negociação por parte dos trabalhadores marca os regimes despóticos. Ao longo do 

desenvolvimento do capitalismo, os protestos, movimentos operários e acordos econômicos e políticos permitiram 

a construção de um regime hegemônico na qual a regulação dos contratos de trabalho passou de privada para 

pública e os trabalhadores passaram a conquistar mais direitos trabalhistas. 
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trabalhistas. Há um fortalecimento dos sindicatos e das pressões em torno da ampliação da 

proteção trabalhista, no entanto, as reivindicações são abafadas com a instauração do regime 

militar e o que ocorre é o crescimento da flexibilização das leis trabalhistas e da regulação do 

Estado, novamente, "regime despótico de regulação pública sobre o contrato e a acentuada 

assimetria na regulação capital trabalho" (DEDECCA, 2009, p. 128). Esse período será 

marcado por crescimento da desigualdade e do desemprego.  

A década de 1980 é marcada por dois movimentos: crise econômica e fortalecimento do 

movimento sindical que havia iniciado na década anterior. Assim, se por um lado, o movimento 

sindical apresentou suas reivindicações que contribuíram para a construção de uma 

Constituição Federal que progrediu de modo positivo no que se refere à seguridade social, ao 

direito à saúde, previdência e outros benefícios sociais, em que não é apenas o/a trabalhador(a) 

formal o/a único(a) beneficiário(a) por essas políticas, por outro, a crise econômica contribuiu 

para uma "reorientação da política macroeconômica para o mercado externo (exportações), cujo 

destino final terminou sendo o abandono do projeto-nacional-desenvolvimentista" 

(POCHMANN, 2010, p. 27).  

Desse modo, no Brasil, a constituição de um regime de acumulação fordista, pautada 

em crescimento e estabilidade do emprego, políticas de proteção trabalhistas e previdenciárias 

não se efetivou para a maior parte da população trabalhadora. É esta configuração, em que a 

conquista de direitos não perpassa pela sua efetividade na prática, em que o aumento da 

industrialização não incorporou a maior parte dos/das trabalhadoras em relações assalariadas e 

dotadas de proteção social que direciona à percepção de que o fordismo no Brasil se constituiu 

de forma precária e periférica (LEITE, 2009). Mesmo assim, havia um projeto 

desenvolvimentista que foi solapado a partir dos anos 1990.  

Os direitos e benefícios propugnados na constituição de 1988 não foram efetivados e a 

década de 1990 é palco de um processo de liberalização econômica e financeira, adoção às 

políticas neoliberais que culminaram com um processo crescente de flexibilização do trabalho 

por via de negociação coletiva e individualização dos contratos de trabalho configurando um 

panorama de precarização e precariedade do trabalho (ANTUNES, 2002; DEDECCA, 2009; 

LEITE, 2009; OLIVEIRA, 2010). 

 



52 

 

2.4.2 Trabalho, tecnologia e reestruturação produtiva no Brasil 

Como já discutido atrás a partir da década de 1990, o Brasil é palco de um conjunto de 

mudanças que reconfiguram os processos de trabalho, produção e consumo, assim como a 

política brasileira. Essas modificações não podem ser tratadas de forma isolada, mas como uma 

combinação e resposta às transformações que ocorrem em escala mundial desde a década de 

1970 em que a crise econômica fornece subsídios para o rompimento com o regime de 

acumulação fordista e a política keynesiana22. O resultado é um processo de reestruturação 

econômica que se alia a políticas neoliberais e às novas tecnologias para reorganizar o processo 

de produção e acumulação do capital.  

No plano político, a década de 1990 foi marcada por políticas de cunho neoliberal pelos 

governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. De acordo com Mattoso 

(1999, p. 22) “o Estado nacional foi desmontado a golpes de privatizações lesivas, de 

sonegações fiscais e de sucessivos cortes de gastos e despesas públicas”. A adoção dessa 

política acarretou um conjunto de medidas que afetaram diretamente a classe trabalhadora, por 

intermédio da desregulamentação dos direitos trabalhistas, crescimento do desemprego e do 

trabalho informal em ambos os setores: público e privado.  

O processo de reestruturação produtiva está estritamente relacionado às políticas 

neoliberais, que defendem a liberdade do mercado como meio de estabilização econômica. 

Dentre as reformas instituídas por esta política destaca-se a transferência de determinadas 

atividades do setor público para a iniciativa privada ou para o terceiro setor. Assim, processos 

como a terceirização23 figuram no setor público e privado.  

No que se refere à reestruturação produtiva podemos dizer que a década de 1980 já 

registra, ainda que de forma difusa, as primeiras mudanças no padrão de acumulação. Há 

alterações tecnológicas, na forma de organização da produção e dos serviços. Os métodos 

chamados de “participativos” e Just-in-time, característicos do toyotismo, passam a ser adotados 

nas empresas no Brasil (ANTUNES, 2002, p. 18).  

                                                 
22 A política Keynesiana ao contrário do liberalismo defende a intervenção do Estado na Economia a fim de evitar 

crises econômicas que venham a surgir conforme a dinâmica do capital.  
23 Nesta tese adota-se o conceito de terceirização de Paula Marcelino (2008), como processo por meio do qual a 

contratação de trabalhadores para a realização de determinados serviços ou produtos é efetivada por intermédio de 

outra empresa. Essa definição distingue terceirização de subcontratação, a primeira se configura em uma das 

formas de subcontratação, há outras, como a transferência de tarefas para o trabalho domiciliar ou autônomo. 

Desse modo, o que configura terceirização é o ato de realizar um trabalho para determinada empresa ou instituição 

e ser contratado por uma empresa distinta. 



53 

 

Para Antunes (2006) o processo de reestruturação produtiva no Brasil pautou-se na 

adoção de novas tecnologias e modelos organizacionais. A informática foi utilizada tanto na 

indústria como no setor de serviços com a finalidade de automatizar processos de trabalho e 

aumentar os ganhos do capital por meio da redução de postos de trabalho e intensificação do 

trabalho para aquelas pessoas que permaneceram em seus empregos.  

Nas empresas estatais como bancos e empresas de telefonia a adequação às novas 

formas de organização do trabalho ocorreu por meio de programas de desligamento voluntário 

e nas empresas privadas a partir de processos inteiros de subcontratação por intermédio de 

cooperativas, trabalho em domicílio ou empresas especializadas na "locação de trabalhos" nas 

mais diversas áreas e especializações que configura um "admirável mundo das locações de 

todos os tipos, modalidades, formas e dimensões do trabalho humano" (ANTUNES, 2006, p. 

25). Assim, ao passo que cresce a informatização do trabalho, por meio da automatização e do 

surgimento de novos postos de trabalho relacionados à comunicação virtual cresce também os 

processos de "informalização" do trabalho, por meio de variados processos de 

desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho. 

Ainda que decisões políticas e empresariais sejam a chave para a compreensão das 

mudanças em processo, é importante analisar como as novas tecnologias se desenvolveram e 

foram utilizadas nesse contexto de reestruturação da produção. Os processos de terceirização e 

subcontratação permitiram tanto o surgimento de trabalhadores em domicílio em setores 

tradicionais como o ramo têxtil, quanto possibilitou o crescimento de empregos que se utilizam 

das novas tecnologias ou que as desenvolvem.  

Com relação aos trabalhos no campo da tecnologia da informação e da comunicação, 

diversas pesquisas e estudos vem evidenciando o crescimento de postos de trabalho em áreas 

que passam a utilizar intensivamente as tecnologias da informação e da comunicação, como as 

centrais de teleatendimento, e em áreas responsáveis pela desenvolvimento de serviços e 

aplicações no campo, como é o caso dos postos de trabalho relativos ao processo de 

desenvolvimento de software.  

O trabalho nas centrais de teleatendimento pautam-se no uso intensivo de tecnologias 

da informação e comunicação e são desenvolvidos a partir da combinação de métodos 

tayloristas/fordistas e toyotistas de produção pautados tanto na rígida divisão do trabalho, 

quanto em formas flexíveis de gerenciamento e cooptação do/da trabalhador(a). Aliado a isso, 
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há um processo de feminização do trabalho e a constituição de identidades provisórias24 devido 

à ausência de autonomia, reconhecimento e possibilidade de construção de uma identidade 

coletiva num ambiente de trabalho deveras individualizado e controlado (BRAGA, 2009; 

ROSENFIELD, 2009).  

Em outra esfera do processo de produção, encontram-se os trabalhos relativos ao 

processo de desenvolvimento de software, caracterizados pela exigência de criatividade, alta 

qualificação, habilidades comunicacionais e relacionais e modalidades de trabalho distintas das 

relações fordistas de produção (MOSSI, 2012; WOLLF, 2009). 

No que se refere ao trabalho no campo da tecnologia da informação, Juan José Castilho 

(2009) apresenta um debate interessante sobre programadores(as) de software na Espanha em 

que, por um lado, esse trabalho é exemplar da sociedade da informação caracterizada pela 

importância do conhecimento, por outro, sofre com os processos de reorganização e 

descentralização produtiva. 

A análise do autor aponta para processos de descentralização e terceirização de trabalhos 

qualificados, o que revela que a nova divisão do trabalho não está pautada apenas na 

externalização de trabalhos desqualificados para regiões menos desenvolvidas do globo, mas 

também aponta para processos semelhantes no âmbito do trabalho "qualificado, do trabalho 

imaterial, de tarefas que antes eram consideradas realizáveis apenas nos países centrais" (2009, 

p. 21). Esse movimento revela a importância de se analisar o setor de tecnologia da informação 

e sua relação com as transformações em curso, assim como, o significado desses processos de 

terceirização, descentralização das atividades para os/as trabalhadores(as).  

Castilho cita uma diversidade de estudos sobre diferentes regiões do globo que analisam 

os motivos e impactos dos deslocamentos e descentralização de trabalhos qualificados para 

ambas as sociedades: a que terceiriza e a que absorve. Enfatizo aqui a discussão de Nina 

Hellander que entre as possibilidades de "make or buy25" expõe mais uma alternativa: 

"conectar-se". Embora o autor não apresente dados empíricos mais precisos em torno de sua 

própria pesquisa, nesse artigo, sublinha a importância de se analisar, no que se refere aos 

processos de trabalho, as normas e metodologias de organização do trabalho constituídas para 

o desenvolvimento do software e como essas se relacionam ao processo de trabalho real. Tal 

                                                 
24 Cinara Rosenfield (2009) analisou a a construção da identidade do teleoperador que se constitui por meio de 

processos de resistência ao controle do trabalho, mas que não permite a constituição de identidades coletivas fortes, 

mas frágeis e provisórias.  
25 Traduzido como "fazer dentro" ou "fazer fora" (2009, p.24) 
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percepção torna-se importante quando se compara as práticas de trabalho às teorias que indicam 

como elas deveriam ser. 

Ao realizar entrevista exploratória com um arquiteto de software responsável pela 

implantação de uma fábrica de software na cidade de Anápolis-GO, foi possível perceber que 

a escolha de uma cidade com pouca tradição no campo da tecnologia da informação estava 

relacionada à redução de custos, por meio do uso de mão de obra qualificada à baixo custo e 

menor concorrência entre empresas demandantes de trabalhadores(as) dessa área.  

A empresa tem sede em Minas Gerais, mas possuía clientes na cidade de Brasília. Ao 

invés de montar a fábrica de software em Brasília, optaram pela cidade de Anápolis que possui 

pouca tradição com empresas no ramo de desenvolvimento de software, mas relativa 

proximidade com a empresa cliente. Além disso, a cidade comporta três grandes Universidades 

que oferecem cursos na área de tecnologia da informação e, portanto, há uma oferta de 

trabalhadores(as) com poucas oportunidades de trabalho. Assim relata o entrevistado: 

 

Surgiu a ideia de abrir uma filial no interior, eu dei a ideia de Anápolis porque eu 

conhecia a cidade. Como eu conhecia a cidade e sabia que no caso tem três grandes 

universidades: UEG, UNIANHANGUERA e a EVANGÉLICA, oferecem curso de 

tecnologia, existem outras que oferecem técnicos... Os profissionais terminam o curso 

ou eles mudam de área ou eles vão trabalhar de digitador... Então eu tive a ideia de 

Anápolis e o pessoal gostou... O que tem acontecido até agora, como a demanda em 

Anápolis é baixa e não tem tanta oferta de emprego acaba que as pessoas são mais 

fieis na empresa. Então não existe essa promiscuidade que rola em Brasília por 

exemplo. Então a ideia de Anápolis é essa tentar aproveitar o potencial de trabalho 

que a gente sabe que existe, envolve pessoas boas aqui e vão embora. Inclusive eu fui 

embora... Então a ideia era essa empresa que trabalha com tecnologia pesada e grandes 

clientes aproveitar essa força de trabalho. Acaba que reduz custos, também pra região 

é excelente acaba trazendo oportunidade que hoje não tem. 

  

A fala do entrevistado é exemplar ao apresentar a busca de redução de custos por parte 

das empresas de mão de obra qualificada. O processo de descentralização e externalização das 

atividades está ocorrendo em nível mundial e não apenas em atividades de baixa qualificação, 

mas também em atividades altamente qualificadas, tanto entre diversas regiões do globo, quanto 

entre regiões dentro de um mesmo país como é o caso da entrevista apresentada. Outra questão 

que não pode ser deixada de lado refere-se às relações de gênero que estão integradas aos 

processos de reorganização da produção e do trabalho e, assim, ao fenômeno da globalização. 
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Hirata (2009) realiza uma análise sobre as implicações da globalização26 para as 

relações de gênero em uma perspectiva comparada e afirma que os impactos desse processo 

não atingem da mesma forma homens e mulheres, tão pouco "Hemisfério Sul" e "Hemisfério 

Norte". A globalização é um fenômeno multifacetado e caracteriza-se por um processo de 

internacionalização do capital que ocorre por meio da adoção de políticas neoliberais, processos 

de desregulamentação dos mercados e externalização de atividades, privatização do serviço 

público, adoção de novas tecnologias nas diversas esferas da produção, inclusive, no sistema 

financeiro, dentre outros movimentos que embora apresentem um caráter de universalidade 

excluem grupos periféricos.  

As consequências da globalização para as mulheres27 são variadas e estão relacionadas 

à sua maior presença em empregos precários nas cadeias de subcontratação, nos serviços de 

informática e telemarketing, assim como nos serviços de comércio e care28 para empresas e 

domicílios nas mais variadas partes do mundo. A informalidade e a maciça presença de 

mulheres no setor de serviços remunerado ou não remunerado também são características desse 

processo. Esse fenômeno diversifica as modalidades de emprego e estatutos, individualiza as 

relações empregado-empregador e constrói uma relação instável e insegura, em muitos casos, 

sinônimo de trabalho precário ou precarizado. Desse modo, há uma complexificação das 

modalidades de emprego.  

Este panorama indica que os processos de globalização, reestruturação produtiva e a 

adoção de políticas neoliberais, não apenas se diferenciam conforme as regiões geográficas, 

mas afeta de modo diferenciado homens e mulheres. Compreender como no campo de TI as 

relações sociais de sexo ocorrem torna-se primordial para a compreensão dos processos de 

trabalho, das modalidades de contratação e da formação de identidades laborais. 

Objetivou-se aqui realizar uma reflexão em torno da relação entre tecnologia, trabalho 

e as transformações no Brasil, sobretudo, a partir de 1980. O processo de reestruturação 

produtiva adotou novas formas de organização do trabalho e novas tecnologias que 

viabilizaram, em grande medida, intensas modificações organizacionais e produtivas. O 

                                                 
26 Helena Hirata utiliza o conceito de globalização como categoria analítica e não como um movimento inelutável 

e impossível de ser contestado. 

 
27 Por outro lado, a globalização acarretou mudança no papel das organizações internacionais, paralelamente à 

regulação pelos Estados-Nação e pelas firmas multinacionais, com novas consequências para as mulheres: as 

políticas de igualdade de oportunidades, por exemplo, têm tido efeitos sobre o emprego. Talahite (2000) ressalta 

que, embora as convenções internacionais visem proteger as mulheres, elas adotam uma norma globalizada que 

deixa 'sem voz' as mulheres das culturas dominadas (2009, p. 147). 

 
28 Os serviços de care consistem em serviços de cuidados pessoais prestados a idosos, doentes e crianças, dentre 

outros serviços. 
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crescimento de ocupações no setor de tecnologia da informação e comunicação (TICs) no Brasil 

esteve relacionado às políticas neoliberais de privatização e teve como resultado um aumento 

de postos de trabalho nas centrais de teleatendimento, por exemplo. Os softwares passaram a 

ser usados em larga escala como forma de integrar processos inteiros de organização do trabalho 

e da produção e foram utilizados tanto no setor produtivo quanto nas empresas de serviços 

(ANTUNES, 2006; WOLFF, 2009).  

Os processos de descentralização e externalização das atividades produtivas e de 

serviços intensificados na década de 1990, aliado a políticas de desregulamentação das leis 

trabalhistas criou um processo de desestruturação do mercado de trabalho e aumento do 

desemprego e de trabalhos informais. É interessante apontar para dois movimentos relacionados 

a esse fenômeno: o mercado de trabalho no Brasil que se configurou desde o seu nascimento de 

forma precária e as mudanças que ocorreram no país a partir de 2003 que modificaram, mesmo 

que de forma frágil, o cenário do mercado de trabalho brasileiro (ANTUNES, 2002; BRAGA, 

2003; LEITE, 2011; MATOSO, 1999).  

 

2.4.3 As principais características do trabalho no Brasil recente: Os anos 2000 

Há um entendimento, por parte de uma vertente teórica brasileira, que a partir dos anos 

2000, com a ascensão ao poder do partido dos trabalhadores, conforma-se um conjunto de 

mudanças nas relações de trabalho que ora rompem com o modelo adotado nos anos 1990, ora 

indica continuidades.  

O crescimento do emprego formal, da renda média no trabalho principal, a redução da 

informalidade e do desemprego caracterizam o panorama brasileiro a partir de 2004. Márcia 

Leite (2012) que analisa esse período indica que, se por um lado, há diferenças significativas e 

positivas na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro em relação à década de 1990, por outro, 

há persistências, como o crescimento da terceirização, uma da características, do toyotismo e, 

assim, dos processos de flexibilização do trabalho.  

Apesar das persistências de tendências desestruturadoras do mercado de trabalho, a 

autora compreende que constitui-se um novo modelo de desenvolvimento a partir dos anos 2000 

pautado na busca pela redução da desigualdade social “mediante políticas de distribuição de 

renda, de elevação sistemática do salário mínimo, de apoio ao trabalho formal, de aumento da 

fiscalização do trabalho, visando coibir ilegalidades, como a terceirização via falsas 

cooperativas” (LEITE, 2012, p. 67). 
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Conforme Dedecca (2009) o quadro que emerge a partir de 2003 apresenta mudanças, 

mas, sobretudo, permanências no que tange a flexibilização dos contratos de trabalho. Para o 

autor, a partir desse período há um conjunto de iniciativas que buscou reverter o processo de 

flexibilização, seja pela fiscalização ostensiva dos contratos de trabalho e a observação às leis 

trabalhistas, seja por desvincular “o problema do desemprego da regulação do mercado de 

trabalho, reconhecendo que a geração de postos de trabalho depende do crescimento 

econômico. Desse modo, recusou o debate sobre a reforma trabalhista, apesar de não fazê-lo de 

modo definitivo” (2009, p. 139). 

Por outro lado, essas mudanças não foram estruturais, à medida que esbarraram na 

política econômica conservadora mantida pelo governo inviabilizando grandes modificações e 

subordinando as políticas de regulação do trabalho à política econômica. Essa configuração que 

tentou equilibrar política econômica conservadora à política de proteção do trabalho e social 

terminou por transformar as iniciativas desse governo "em ações pontuais e sem maiores efeitos 

sobre as condições de funcionamento e organização do mercado de trabalho" (2009, p. 139).  

Deste modo, apesar dos esforços do governo a partir dos anos 2000 para reduzir os 

processos de flexibilização e a despeito da "recuperação econômica, puxada pelas exportações 

e pelas grandes empresas" que permitiu aumentar o número de empregos formais e diminuir o 

"grau de informalidade dos contratos de trabalho" não houve uma transformação organizacional 

do mercado de trabalho, pois esse crescimento não impactou a redução do desemprego de forma 

direta, tão pouco possibilitou o fortalecimento dos sindicatos e das políticas de proteção ao 

trabalho. Esta configuração manteve a flexibilidade do trabalho concretizada nos anos 1990.  

Como afirma Leite (2009; 2011) os dados que apresentam crescimento do emprego a 

partir dos anos 2000 revelam que as transformações no mundo do trabalho não são tendências 

impossíveis de se conter, mas sim se relacionam a decisões políticas e econômicas. Por outro 

lado, embora exista um quadro de crescimento de empregos formais os dados informam que o 

Brasil ainda é marcado pela forte "desestruturação do mercado de trabalho, onde o setor 

desorganizado ocupa 40% da PEA" (2009, p. 49). Além disso, é importante analisar quais 

postos de trabalho estão sendo gerados e a qualidade dos mesmos.  

Estudos recentes como Remy, Queiroz e Silva Filho (2011) que analisaram a evolução 

do emprego formal no Brasil no período de 2000 a 2008 apresenta dados interessantes no que 

tange à qualidade dos postos de trabalho gerados e na distribuição por diferenças de idade, sexo, 

escolaridade e rendimentos.  

 As autoras e o autor revelam que efetivamente a partir dos anos 2000, há um 

crescimento dos postos de trabalho formais, localizados, em sua maioria, nas atividades de 
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serviços e comércio (juntos compreendem 70% dos postos de trabalho gerados) ainda que exista 

expressivo crescimento em outras atividades. Os postos de trabalho gerados estão em dois 

grupos opostos: microempresas29 e grandes empresas30. Para as autoras e autor, o crescimento 

da formalização de microempresas pode estar relacionado a políticas de formalização 

implementadas.  

Sobre a relação entre escolarização e postos de trabalho houve dois movimentos: o 

primeiro relaciona-se à exigência de mais alto grau de escolaridade comparado aos anos 1990. 

Isso não quer dizer que melhores postos de trabalho tenham sido gerados, mas sim "mostra uma 

substituição desses empregados por outros de níveis de instrução mais altos, no caso para 

pessoas com oitava série ao segundo grau" (REMY, QUEIROZ; SILVA FILHO, 2011, p. 75). 

Os novos postos de trabalho criados demandam trabalhadores(as) nessa faixa de escolaridade.  

Outra questão importante que relaciona escolaridade e postos de trabalho refere-se à 

baixa geração de postos de trabalho que exigem alta qualificação, assim, "há proporcionalmente 

oito vezes mais postos criados para o nível de segundo grau do que para nível superior, nenhuma 

vaga criada para portadores de mestrado e apenas um posto de trabalho com doutorado, na 

região Sudeste." (2011, p.15). Isso revela que a despeito do processo de formalização não há 

demanda pela "estrutura produtiva" de trabalhadores com formação qualificada para o período 

analisado.  

Quando a análise recai sobre os rendimentos a constatação acima é reafirmada em que 

grande parte dos postos de trabalho gerados apresenta faixa salarial de até dois salários 

mínimos. As faixas que apresentaram maior número de desligamentos que demissões 

compreendem justamente os postos acima de dois salários mínimos31. Outra questão importante 

refere-se ao gênero e a geração em que há presença majoritária de homens e jovens entre 14 e 

24 anos ocupando os postos de trabalho formais, exceto no setor público. No entanto, o ano de 

2008, especificamente, apresenta uma mudança em que "a quantidade de postos de trabalho 

gerados para as mulheres passa a superar as geradas para os homens" (2011, p. 16).  

A análise das autoras e do autor apresenta tanto as mudanças ocorridas a partir dos anos 

2000 que se relacionam a maior geração de postos de trabalho e formalização do emprego 

quanto à presença de empregos de baixos rendimentos, inclusive, crescimento de desligamento 

de pessoas em postos de trabalho com rendimentos mais altos. Tais dados são fundamentais 

                                                 
29 Caracterizadas por possuírem até 19 funcionários.  
30 Caracterizadas por serem empresas de grande porte e possuírem mais de 500 funcionários.  
31 Conforme as autoras e o autor "o saldo de 9,7 milhões de vagas líquidas resulta da diferença entre doze milhões 

de admissões nos níveis abaixo de 2 salários mínimos e 2,3 milhões de desligamentos acima deste valor (2 salários 

mínimos)".  
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para compreender as mudanças e permanências que ocorrem no país mediante processos de 

globalização, mas também da orientação política interna.  

Dois pontos deverão ser considerados aqui para o prosseguimento de nossa análise: o 

crescimento de postos de trabalho nas atividades de serviços, pois, o trabalho no campo de 

desenvolvimento de software insere-se nesse segmento e a redução de postos de trabalho com 

salários mais altos, à medida que essa é a faixa de salários do grupo de trabalhadores e 

trabalhadoras que pretendemos estudar. Assim, o próximo capítulo será dedicado a análise do 

setor de serviços ou atividades de serviços e, logo após, a uma caracterização do trabalho em 

serviços de tecnologia da informação.  
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3 AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS E OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

Este capítulo é dedicado à análise das atividades de serviços e das tecnologias da 

informação. Assim, realiza-se debate sobre a centralidade ou não dos serviços na 

contemporaneidade, assim como sua dificuldade de conceituação; a seguir caracteriza-se uma 

das atividades de serviços: os serviços intensivos em conhecimento e prestados às empresas; 

discute-se a presença majoritária de mulheres nas atividades de serviços e minoritária nos 

serviços de TI; realiza-se também um breve histórico sobre o desenvolvimento das tecnologias 

da informação e, por fim, realiza-se uma caracterização do serviço de trabalhadores 

empenhados em processos de desenvolvimento de software por meio de revisão literária.  

  

3.1 ATIVIDADES DE SERVIÇOS: DO RESÍDUO À CENTRALIDADE? 

As análises econômicas e sociológicas sobre o trabalho e a produção dedicaram, por 

muito tempo, atenção especial ao setor industrial e agrícola. Dessa forma, as atividades que não 

se encaixavam em ambas as denominações foram agrupadas no setor de serviços, considerado 

de menor importância econômica se comparado às demais atividades. No entanto, o 

desenvolvimento das tecnologias da informação aliado ao processo de reestruturação produtiva 

por meio da descentralização das empresas e flexibilização do trabalho permitiu repensar o 

lugar dos serviços na economia, não mais como residual, mas como um segmento importante 

para as novas formas de organização da produção do trabalho e dos serviços (CASTELLS, 

2003; KON, 2007; MEIRELES, 2006; ZARIFIAN, 2001).  

As reflexões contemporâneas sobre os serviços desdobram-se no debate acerca da 

centralidade dos serviços para o desenvolvimento econômico e dificuldade de classificação e 

conceituação desse segmento. A heterogeneidade de ocupações característica do "setor" 

contribui para a dificuldade de conceituação, por outro lado, seu "peso crescente" na economia 

conduz teóricos(as) a realizar discussões sobre formas de conceituar os serviços na 

contemporaneidade.  

A primeira dificuldade de caracterizar o chamado setor de serviços está relacionada à 

diversidade de ocupações e profissões. Há atividades tradicionais e consideradas de alta 

qualificação como é o caso de médicos(as), enfermeiras(os), professoras(es) e advogados(as). 
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Há também ocupações consideradas de baixa qualificação como o serviço doméstico e a 

ocupação servente de limpeza e novas ocupações originadas da aliança entre as novas 

tecnologias e processos de reestruturação produtiva às quais se destacam trabalhadores(as) do 

setor de telemarketing, consultoria financeira e tecnológica e desenvolvedores(as) de softwares. 

Castells (2003) utiliza o termo atividades de serviços em contraposição à setor de serviços a 

fim de evidenciar a complexidade e diversidade destas atividades, já que o termo setor refere-

se à aspectos particulares de determinados ramos o que não é o caso dos serviços.  

Anita Kon (2007) apresenta uma discussão em torno do papel das atividades de serviços 

para o desenvolvimento econômico, sobretudo, após as transformações que estão em processo 

desde a década de 1970. A autora revela que grande parte dos teóricos sobre o desenvolvimento 

econômico o relacionam ao crescimento da produção de bens materiais; essa orientação 

concebe as atividades de serviços como complemento a produção e não como atividades 

indutoras reais de crescimento econômico. Tal perspectiva torna-se obsoleta face ao processo 

de reestruturação produtiva e ao desenvolvimento tecnológico que remodelou o papel das 

atividades de serviços na economia, suas atribuições e sua importância para o desenvolvimento 

econômico.  

A reorganização da produção por meio de processos de flexibilização descentralizou 

partes da produção e dos serviços e gerou uma gama de empresas de pequeno e médio porte 

prestadoras de serviços em diversas áreas como produção e desenvolvimento, gerenciamento, 

planejamento e marketing o que demandou uma gama de especialistas inseridos nas atividades 

de serviços como advogados, publicitários, economistas, engenheiros, entre outros, importantes 

para "às tomadas de decisões em um ambiente de constantes transformações" (KON, 2007, p. 

133). As tecnologias da informação também tiveram importância nesse processo de 

reconfiguração em que viabilizou a instauração de mudanças nas formas de produção, nas 

escalas de produção e nas características dos produtos muito mais diversificados agora. Esse 

movimento apresenta maior integração entre bens e serviços e permite que novos serviços sejam 

desenvolvidos.  

Em artigo anterior, Anita Kon (2004) aponta para a importância de se reformular o 

conceito de serviços não como atividade residual, mas como uma área tão importante e básica 

como às demais atividades. Já não é possível definir os serviços a partir de parâmetros como 

tangibilidade e intangibilidade, pois as novas tecnologias da informação permitem estocar 

serviços em filmes, fitas magnéticas e, atualmente, embora a autora não cite, em pen drives ou 

"cloud computing". Outra questão refere-se à impossibilidade de denominar essa área como 

resíduo, isto é, de menor importância, quando essas atividades superam os demais setores da 
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economia em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A autora cita uma gama de estudos 

e pesquisas contemporâneas que se empenharam em classificar as atividades de serviços e, 

inclusive, as demais atividades econômicas e considera que a reformulação e classificação das 

atividades de serviços é essencial para compreender o desenvolvimento econômico atual.  

Embora a autora não defina qual seria a nova conceituação das atividades de serviços, 

faz apontamentos e considera que diante do processo de reorganização da produção torna-se 

difícil analisar o desenvolvimento econômico a partir de divisões tradicionais como indústria e 

serviços. Os processos de terceirização e as novas tecnologias permeiam as diversas atividades 

econômicas; assim, há maior imbricação entre os serviços e as demais atividades. Tais 

mudanças revelam a necessidade de não analisar os serviços como um setor complementar ou 

não gerador de valor. 

A partir de uma perspectiva crítica, Simone Wolff (2009), analisou o impacto da adoção 

de tecnologias da informação e comunicação (TICs) em diversas esferas do processo de 

produção e organização empresarial no Brasil e aponta mudanças relativas ao processo de 

trabalho, à divisão técnica do trabalho e ao conteúdo do trabalho, em que a lógica fordista é 

substituída pela integração das atividades, por novas qualificações técnicas adequadas à etapa 

da produção, gerando o que ela denomina de trabalho informacional, caracterizado pelo uso, 

em larga escala, das novas tecnologias.  

Se as primeiras revoluções dedicaram-se à processos de alienação por meio da separação 

entre trabalhador(a) e meios de produção, especialização das tarefas, rígido controle dos tempos 

e movimentos de trabalho. A revolução empresarial, como a autora denomina, instaura novas 

formas de alienação e reificação do trabalho. No entanto, a apropriação se dá sobre o 

conhecimento, os saberes tácitos, as "capacidades cognitivas" do/da trabalhador(a). A 

peculiaridade da tecnologia informacional é utilizar a informação como forma de "insumo do 

processo produtivo", o que remete a uma nova configuração organizacional do trabalho que não 

mais necessita da divisão presente no padrão taylorista/fordista, mas em um modelo pautado na 

integração.  

Nessa perspectiva, os programas de softwares para as empresas visam, justamente, 

incorporar modelos de organização do trabalho que passam a ser digitalizados e tornam-se 

importantes para o aumento da produtividade. Enfatizando, assim, a importância das atividades 

de serviços no processo de valorização do capital. Para a autora, esse processo de materialização 

consiste, na verdade, em reificação do conhecimento e do saber e produz um paradoxo: se por 

um lado, há uma exigência de criatividade e conhecimento para a constituição dos softwares. 
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Quando essa expertise se torna uma mercadoria, o resultado é a simplificação do trabalho e a 

submissão do trabalho vivo ao trabalho morto.  

Dimária Meirelles (2006), assim como Kon (2004), considera um equívoco 

compreender as atividades de serviços apenas como residuais perante a sua importância 

econômica. A autora realiza debate sobre teóricos clássicos e contemporâneos que construíram 

propostas de conceituação das atividades econômicas. A discussão em torno de critérios de 

produtividade e improdutividade, materialidade e imaterialidade para a definição dos serviços 

permeou a reflexão dos/das teóricos(as) clássicos(as), ainda que cada um a tenha feito a seu 

modo. Já as discussões contemporâneas sobre o conceito e classificação dos serviços situam-se 

em dois polos: teorias centradas nos atributos "de oferta", isto é, na forma como se constituiu o 

processo de produção e geração do produto e teorias que focalizam o consumo, isto é, "funções 

desempenhadas pelos serviços e o público a que se destinam" (MEIRELLES, 2006, p. 125).  

Ainda que essas teorias realizem debates mais avançados em torno do conceito de 

serviços, efetuando classificações mais amplas e diversificadas, o debate parte da discussão 

clássica e os termos relacionados à intangibilidade, produtividade e inestocabilidade são 

utilizados para a classificação e definição dos serviços. Para a autora, ao passo que a economia 

avança com as transformações por meio das tecnologias da informação e comunicação, essas 

caracterizações em torno do que são os serviços tornam-se obsoletas. Assim, define serviços 

como “trabalho em processo”, isto é, o serviço ao contrário de um bem ou produto se caracteriza 

pela sua realização, pela sua prestação e não pela confecção de um produto. Serviço é trabalho 

em ação, há uma diferença entre realização de trabalho e exploração de trabalho. A venda de 

uma licença de um software não seria um serviço, mas exploração de um trabalho já realizado, 

por outro lado, a manutenção de um software seria um serviço, à medida que há a realização de 

trabalho em processo. A autora deseja, portanto, definir a natureza do serviço que seria trabalho 

em ação, desse modo, 

O trabalho realizado nas atividades de serviço, não é diferente dos trabalhos realizados 

nas demais atividades produtivas, pois serviço é apenas trabalho “autonomizado”. O 

trabalho tanto pode estar baseado em recursos humanos (mais ou menos qualificados) 

como em máquinas e equipamentos, porque a forma de trabalho não é o que 

caracteriza a atividade de serviço e sim o próprio processo de realização de trabalho 

(2006, p.131). 

Compreendendo as atividades de serviços como processo, Meirelles considera que se 

mantêm características como intangibilidade e simultaneidade. O processo interativo que, 

segundo a autora, é de fundamental importância para a caracterização dos serviços, pode ocorrer 
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tanto de forma direta, isto é, presencial, quanto por meio de uso de tecnologias como telefones 

celulares e chats. 

 A partir de uma conceituação semelhante à de Meirelles, mas que discute de forma mais 

profunda a problemática da conceituação dos serviços, Zarifian (2001) realiza uma definição 

de serviços que busca fugir da dualidade indústria-serviço. Nessa perspectiva, serviço refere-se 

à "transformação das condições de atividade", portanto, consiste em uma atividade que 

transforma outra atividade, aqui, não importa se o destinatário é uma pessoa, uma empresa ou 

uma coletividade, mas sim se ele modifica uma atividade.  

Desse modo, o serviço refere-se a um processo de transformação das condições de vida 

de um indivíduo ou de um grupo e tem por objetivo responder as necessidades de clientes e 

usuários. Os serviços de saúde e de telecomunicações são exemplos, à medida que transformam 

as condições de saúde e as formas de comunicação de um indivíduo ou população. Ao contrário, 

a indústria, a partir da produção de bens, não consegue realizar essa transformação de forma 

direta, embora possa fazê-la de modo indireto quando determinados produtos prestam 

determinados serviços.   

Tal conceituação não incorpora o pensamento segundo o qual serviços relacionam-se a 

bens imateriais e indústria a bens materiais, pelo contrário, concebe o serviço como atividade 

que permite pensá-lo em sua inserção nas diversas atividades econômicas. Além disso, Zarifian 

discute o conceito de lógica de serviço em que o serviço não é apenas o local de distribuição 

dos produtos, mas permite avaliar "a performance de uma empresa". Na atualidade há uma 

convergência entre o setor industrial e o de serviços em que o setor industrial passa a utilizar a 

"noção de 'serviço'" e os serviços incorporam as tecnologias e formas organizacionais da 

indústria.  

Assim, o termo produção industrial de serviço se refere justamente à incorporação das 

formas organizacionais, tecnológicas e produtivas do setor industrial no processo de produção 

do serviço. As cadeias de fast food e, em muitos casos, as centrais de teleatendimento seguem 

essa lógica. Por outro lado, o serviço cada vez mais perpassa a produção industrial e apresenta 

a sua lógica pautada na importância da solidariedade, da interação, da avaliação do serviço e da 

compreensão e interpretação das necessidades do "cliente-usuário" para a produção do serviço. 

Aliás, só se configura produção de serviço, para Zarifian, quando há relação compreensiva entre 

cliente-usuário pautada no processo de resolução dos problemas. Essa definição apresenta a 

lógica de serviço que dificilmente é encontrada de forma pura em uma organização, instituição 

ou empresa e é considerada, portanto, um tipo ideal.  
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Almeida (2004) ao trazer para a discussão a relevância dos serviços na 

contemporaneidade, utiliza o conceito de servicialização a fim de marcar a distinção em relação 

ao conceito de industrialização. O autor constata a transversalidade "da lógica de serviço" 

presente na organização de um grande número de serviços na contemporaneidade. O 

crescimento dos serviços marca uma mudança na organização do trabalho e em seu conteúdo. 

A relação de serviço torna-se primordial e as empresas de serviço caracterizadas por potenciar 

a informação sobre clientes, por organizar e captar atividades que atendam os desejos e 

resolvam os problemas dos/das clientes(as) possuem grande valor na organização, aqui, o 

aspecto relacional torna-se fundamental para o funcionamento do sistema econômico. Assim,  

Ao nível societal e da elaboração de “produtos-serviço”, o desenvolvimento do 

marketing permite às empresas definirem-se claramente como actores capazes de criar 

um mercado, ou pelo menos de interpretar e de criar uma procura até aí inexistente. O 

actor social empresa apercebe-se de que pode criar os seus preços, até porque não 

existe um “preço verdadeiro” mas sim uma margem de manobra no confronto com os 

outros concorrentes. (2004, p. 54).  

Essa rede de empresas que contribui para a manutenção do sistema econômico 

relaciona-se à serviços diversos que vão desde os variados tipos de consultoria jurídica, 

tecnológica e contábil até as empresas de pesquisa, publicidade e desenvolvimento. Grande 

parte destes serviços exigem conhecimentos especializados nas respectivas áreas.  

Se por um lado, a nova forma de organização econômica atribui um sentido especial às 

empresas de serviço e a serviços intensivos em conhecimento, como veremos a seguir, importa 

destacar que essas empresas, embora produzam alto valor, não o fazem na mesma proporção 

quando o assunto é geração de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, há outro universo de 

serviços, pautados pela baixa escolaridade, intensivos em mão de obra, mas marcados pela 

baixa remuneração e precariedade dos postos de trabalho. No Brasil, esses serviços sempre 

foram grandes absorvedores de mão de obra e grande parte dessas atividades como o trabalho 

de serventes de limpeza e cozinheiras, pautam-se na invisibilidade e em estratégias que visam 

provocar menor interação ou que exigem uma interação de caráter subalterno (GORZ, 2003; 

NUNES, 2011; SOUZA, 2011). 

 

3.1.1 Os serviços prestados às empresas e os serviços de TI 

Voltando à discussão sobre os serviços prestados às empresas e caracterizados pela 

exigência de alta qualificação, destaca-se a reflexão de Freire (2006) que analisa as empresas 
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de serviço intensivas em conhecimento e informação no Brasil e apresenta duas características 

principais: alta produção de valor e baixa geração de postos de trabalho. Os KIBs32, como são 

designados na literatura estrangeira, configuram serviços prestados a empresas que demandam 

alta tecnologia e/ou qualificação e tem por objetivo inovar processos, além de se caracterizarem 

pela intensa interação entre produtor-usuário. Fazem parte desse universo, atividades ligadas à 

telecomunicações, atividades de informática como consultoria, processamento de dados, 

produção e configuração de softwares, serviços técnicos como atividades jurídicas, contábeis, 

pesquisas, arquitetura e engenharia, publicidade e propaganda, dentre outras.  

O autor realiza sua análise a partir de diversas fontes de informação como a Pesquisa 

Anual de Serviços (PAS), a Pesquisa Industrial Anual (PIA) e a Pesquisa Industrial de Inovação 

Tecnológica (Pintec), todas produzidas pelo IBGE33, a RAIS34 e a Paepi35 no período de 1998 

a 2002 e constata que a geração de receitas é alta, mas esta não é acompanhada pela geração de 

postos de trabalho.  

Como afirma o autor, os serviços relacionados à informática, telecomunicações e 

serviços técnicos às empresas compõem 37,9% da receita total do setor de serviços; no entanto, 

a taxa de emprego é de 12,8%. Outro dado importante refere-se ao crescimento das atividades 

que compõem os SICs, superior às demais atividades econômicas e atividades de serviços. Os 

SICs também compõem o maior número de trabalhadores(as) com nível superior completo ou 

incompleto. Como a proposta do autor é classificar os serviços empresariais intensivos em 

conhecimento e verificar sua importância para o desenvolvimento econômico, não discute 

questões relacionadas ao valor dos salários desses grupos, às relações de gênero, ao número de 

horas trabalhadas ou outros fatores que contribuam para conhecer melhor a situação dos/das 

trabalhadores(as) que compõem essas atividades.  

Em pesquisa mais recente, Marcelo Loural (2011) analisou o crescimento do emprego 

formal nos serviços prestados às empresas entre o período de 2000 a 2008 no Brasil e o relaciona 

tanto ao crescimento econômico do país nesse período, quanto e, principalmente, ao processo 

de financeirização36 da riqueza. Esse processo pauta-se na busca por acumulação de capital em 

                                                 
32 Conforme Freire (2006) a sigla KIB significa Knowledge-intensive business services, expressão que, em 

português, se traduz por “serviços empresariais intensivos em conhecimento”. 

33 Instituto Brasileiro de geografia e estatística.  

 

34 Relação Anual de Informações Sociais produzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

35 Pesquisa da Atividade Econômica Paulista.  

 

36 O autor parte da teoria keynesiana e considera que os níveis de emprego estão estritamente relacionados as 

decisões dos capitalistas sobre investir ou não em empresas ou plantas produtivas. Nas palavras do autor, " 

entendemos que o nível de emprego é resultado das decisões de investimento dos capitalistas, considerando que 
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curto prazo, que ocorre pela preferência às aplicações financeiras em detrimento de 

investimento em plantas produtivas, o que inibe, por exemplo, a geração de empregos. Aliado 

a esse movimento estão às decisões das empresas em conseguir retorno em curto prazo sem 

grandes investimentos.  

Por outro lado, o autor destaca uma característica peculiar da economia brasileira: os 

serviços sempre foram importantes absorvedores de mão de obra, mesmo em períodos de forte 

industrialização. Isso porque a industrialização tardia e a crescente expulsão dos trabalhadores 

do campo para as cidades implicaram um excedente de mão de obra não absorvido pela 

indústria e transferido aos serviços; no entanto, a serviços de baixa ou pouca qualificação e 

remuneração, dentre os quais destacam-se os serviços domésticos e pessoais, estudado por 

autores como Moraes37.  

 Loural (2011) propõe-se a analisar o crescimento do emprego de serviços prestados, 

especialmente, às empresas, que diferem dos serviços pessoais por maior demanda de trabalho 

qualificado e por constituírem atividades diretamente ligadas ao setor industrial. Além disso, 

apresentam crescimento de empregos formais, o que não corresponde a característica de 

determinadas atividades do setor de serviços. A análise do autor é realizada a partir da base de 

dados RAIS/MTE; assim, envolve apenas os vínculos formais. Sobre as atividades que 

compreendem a denominação serviços prestados principalmente às empresas, o autor agrupou 

atividades alocadas nos serviços distributivos e produtivos, além de atividades que são 

comumente terceirizadas. Assim, a classificação proposta para os serviços prestados às 

empresas compreende seis subsetores: Logística38, Informática e TI39, Consultoria e gestão 

empresarial40, Marketing41, Segurança e limpeza42 e apoio administrativo43.  

                                                 
estes possuem outras formas para acumular riqueza e que esta é representada, em última instância e de maneira 

geral, pelo dinheiro. Dessa maneira, em um contexto de elevada incerteza e concorrência acirrada (características 

do período pós-década de 70), os capitalistas tendem a imobilizar o menor volume de capital possível, preferindo 

aplicações mais líquidas, como as financeiras. No mesmo sentido, as decisões de investir buscam ao máximo a 

redução de custos e a obtenção de ganhos de produtividade, de modo a minimizar o montante imobilizado com 

capital fixo e contratação de mão de obra. Dessa maneira, percebemos que as decisões que compelem à valorização 

da riqueza individual acabam por configurar as decisões quanto a investir e produzir e, por conseqüência, da mão 

de obra a ser empregada” (2011, p. 1). 

 

37 Leandro Pereira Moraes realizou dissertação sobre os serviços pessoais no Brasil, cujo título é Mercado de 

trabalho e os serviços pessoais no Brasil contemporâneo.  

 

38 Refere-se às atividades de distribuição como transporte de produtos, armazenamento , entregas e outras.  
39 Refere-se a atividades de desenvolvimento de softwares e programas e tratamento de dados.  
40 Compreende atividades relacionadas à consultoria contábil, recursos humanos, gestão empresarial, dentre outros.  
41 Atividades publicitárias e de pesquisa de mercado.  
42 Serviços de segurança, vigilância e asseio e conservação.  
43 Serviços de escritório, atendimento, teleatendimento, dentre outros.  
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Partindo do pressuposto segundo o qual os serviços prestados às empresas têm relação 

estreita com a atividade industrial, Loural (2011), inicia sua análise comparando a evolução dos 

postos de trabalho de ambas às atividades econômicas entre o período de 2000 a 2008. Os 

resultados apresentam taxas significativas de crescimento de ocupações nos dois setores. No 

entanto, quando se compara a evolução dos rendimentos, o que se verifica é a existência de um 

contraste em que há crescimento da remuneração para emprego na indústria e decréscimo para 

os serviços prestados às empresas. Como afirma o autor, "nos anos de maior crescimento 

econômico (pós-2003) os salários reais da indústria de transformação sobem constantemente, 

enquanto que nos serviços às empresas estes oscilam, representando, na média, um movimento 

de queda." (2011, p. 86). 

No que se refere aos serviços às empresas Loural (2011) constatou que as atividades de 

logística apresentaram maior número de postos de trabalho formais em relação ao total. Os 

serviços de tecnologia da informação também apresentaram participação crescente passando de 

4% nos anos 2000 para 6% em 2008, no entanto, a quantidade de postos de trabalho ainda é 

pouco expressiva quando comparada as demais atividades. Embora seja tímida a quantidade de 

postos de trabalho gerados no setor de TI e informática, é importante dizer que esse foi o 

segmento que mais gerou vagas dentre os serviços prestados às empresas, 106%, superando a 

média total de 41%.  

No que se refere aos estabelecimentos formalizados o autor demonstra que há 

crescimento do período que vai de 2000 a 2008, sobretudo, no setor de logística. No entanto, 

os serviços de TI que apresentaram alto crescimento de postos de trabalho não seguiram com 

os mesmos índices no que se refere aos estabelecimentos, isso se deve ao crescimento de postos 

de trabalho ter se dado nos estabelecimentos já existentes. O setor de serviços às empresas 

compõe-se de empresas pequenas, os estabelecimentos de TI, por exemplo, apresentaram 

crescimento de empregos que deslocaram de 13 no ano de 2000 para 16 em 2008.  

Os serviços de TI ainda estão concentrados nas regiões sul e sudeste, ainda que haja 

crescimento nas demais regiões. As empresas de informática e TI apresentaram maior 

remuneração se comparada aos demais setores, assim como maior valorização do rendimento. 

O segmento de vigilância e limpeza, por outro lado, apresenta a pior média de rendimentos.  

Outra questão importante que reporta à remuneração diz respeito ao crescimento de 

empregos que remuneram entre um e dois salários mínimos e decréscimo daqueles a cuja 

remuneração está acima de cinco salários mínimos em todas as ocupações. Isso é perceptível 

no setor de informática e TI que proporcionalmente possui o maior número de trabalhadores(as) 

com remuneração superior a "cinco salários mínimos nos anos de 2008 (32% contra 7% da 
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média dos serviços às empresas). Contudo, a faixa que mais cresce o número de ocupados é a 

que engloba os trabalhadores(as) que recebem entre um e dois salários mínimos (15% para 

quase 32%)" (LOURAL, 2011, p. 90).  

Ao passo que há redução salarial em todos os serviços às empresas, exceto vigilância e 

limpeza, há crescimento do nível de instrução em todos os setores, especialmente, no setor de 

informática e TI, o que desfaz o mito de que nível de instrução mais alto traduz-se em aumento 

da remuneração. Sobre a distribuição por gênero, os serviços prestados às empresas são 

predominantemente masculinos, ainda que alguns, como o setor de TI apresentem menor 

discrepância, embora não menos desigual, com 54% de homens nos anos 2000 e 58% em 2008. 

No que respeita a faixa etária, os serviços prestados às empresas concentram-se nas faixas entre 

30 e 49 anos, exceto o setor de informática e TI que agrega trabalhadores(as) mais jovens com 

menos de trinta anos que representa mais da metade dos/das trabalhadores(as). Ao analisar a 

questão da estabilidade Loural destaca o baixo índice de estabilidade em todos os serviços 

prestados às empresas, inclusive, nos de maior remuneração e qualificação como é o caso do 

setor de informática e TI.  

As características dos serviços prestados às empresas como estabelecimentos de 

pequeno porte, remuneração em decréscimo e baixa exigência de maior qualificação, 

rotatividade no emprego, estão relacionadas tanto ao processo de financeirização que colabora 

com a variação e arrefecimento dos salários e da possibilidade de negociação coletiva, quanto 

às "condições estruturais do mercado de trabalho brasileiro" marcado pela precariedade e 

excedente de mão de obra que permite aos/às trabalhadores(as) aceitarem piores condições de 

trabalho com o objetivo de sair de uma situação de desemprego ou informalidade (LEITE, 2009; 

LOURAL, 2011).  

Objetivou-se aqui realizar breve reflexão sobre as principais características das 

atividades de serviços e os principais debates que a contornam. Os estudos e pesquisas 

demonstram que não estamos caminhando para uma sociedade pós-industrial, em que os 

conflitos trabalhistas já não fazem sentido, mas enfatizam mudanças como a importância das 

atividades de serviços face às novas formas de organização produtiva e de serviços e sua 

inserção nos diversos setores da economia, sendo inclusive, geradoras de valor e inovação. 

Quanto à heterogeneidade que compõe os serviços e a maior precariedade em relação ao setor 

industrial é importante enfatizar tanto a discussão que apresenta o surgimento de serviços 

considerados de alta qualificação e remuneração e, assim, dotados de maior qualidade, quanto 

à alta rotatividade e arrefecimento de rendimentos quando se analisa a evolução dessas 

atividades. 
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 Tais discussões apresentam a importância de análises que contribuam para 

compreender as diversas ocupações das atividades de serviços e também como os/as 

trabalhadores(as) vivenciam o trabalho em condições de financeirização da economia e 

degradação do trabalho. Para além dessas discussões, é fundamental aliar a categoria relações 

sociais de sexo nesses estudos, sobretudo, porque se por um lado, diversas pesquisas 

evidenciam que o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho se faz via 

inserção nos serviços, as pesquisas acima mostraram que as mulheres constituem minoria nos 

serviços prestados às empresas e dotados, ainda que com ressalvas, de maior qualidade se 

comparado às demais atividades de serviços. Assim, antes de passar para a próxima parte que 

visa apresentar as características gerais do grupo a ser pesquisado, realizar-se-à breve debate 

sobre a articulação entre relações de gênero, trabalho e relações raciais. 

3.2 AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS: FEMINIZAÇÃO E “TERRITÓRIOS 

MASCULINOS”  

Antes de iniciar a discussão sobre as relações de gênero nas atividades de serviços, faz-

se necessário apresentar o conceito de gênero e a importância de sua incorporação nos estudos 

sobre os diversos fenômenos sociais, os debates que o contornam e as possibilidades de 

articulação com outras categorias como as relações raciais.  

A utilização da palavra gênero referindo-se às construções sociais e culturais e, portanto, 

distintas do sexo biológico, originou-se na década de 1970. A pesquisadora Gayle Rubin com 

o artigo O tráfico das mulheres: Notas sobre a Economia Política do Sexo44, publicado em 

1975, "definiu o sistema sexo/gênero como o conjunto de arranjos através dos quais uma 

sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e nas quais 

estas necessidades sociais transformadas são satisfeitas" (PISCITELLI, 2002, p. 8).  

O conceito de gênero formulado por Rubin destaca a relevância da cultura na 

compreensão dos mecanismos de opressão da mulher e se desdobra em dois deslocamentos 

importantes para a teoria e análise das relações entre homens e mulheres na sociedade. O 

primeiro, busca analisar "as construções sociais da mulher em termos de sistemas culturais" o 

que não permite que a questão das mulheres seja analisada de forma isolada. O segundo 

relaciona-se à constituição do sistema sexo/gênero associado às relações de poder e que permite 

analisar as situações particulares e contextos específicos nos quais as relações de gênero operam 

                                                 
44A discussão sobre a origem do conceito de gênero é analisada por Adriana Psicitelli no artigo Re-criando a 

categoria mulher?. 

http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/files/Adriana01.pdf
http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/files/Adriana01.pdf
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em distintos contextos (PISCITELLI, 2002, p. 10). É importante frisar que a constituição da 

utilização da categoria gênero enquanto unidade analítica não foi/é alvo de consenso e existem 

pesquisas que questionam o uso desse conceito.  

As pesquisadoras francesas resistiram, por muito tempo, ao uso do conceito de gênero. 

Como aponta Michèle Ferrand45, pesquisadora na área de relações sociais de sexo e gênero do 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), o uso do termo relações sociais de sexo 

é utilizado muito antes da conceituação de gênero, inserida nos estudos franceses apenas na 

década de 1980 e 1990. 

O termo relações sociais de sexo rompe com a naturalização e biologização dos sexos e 

constitui-se a partir de quatro características: são antagônicas, à medida que colocam em 

oposição dois grupos, um tentando exercer o domínio e o outro tentando libertar-se; são 

transversais, isto é, perpassam as diversas esferas da sociedade e não se limitam a família; são 

dinâmicas e historicamente construídas, portanto, as relações de dominação são passíveis de 

modificação e são produzidas e reproduzidas pelas relações sociais de sexo; elas bicategorizam, 

isto é, atribuem de forma hierárquica posições a homens e mulheres (FERRAND, 2005; 

KERGOAT, 2007).  

Para as francesas, a utilização do termo gênero era tratada por muitas ONGs como 

sinônimo de mulheres, tal tratamento suavizava a problemática feminista. Outro problema 

referia-se ao encobrimento do antagonismo que estava presente no termo relações, o que 

poderia sugerir uma complementaridade entre os gêneros e que não integra a categoria de 

análise. As pesquisadoras resistiram à utilização do termo gênero por considerar, também, que 

este atribui uma ênfase no cultural "podendo dar a entender que o sexo biológico era um dado 

“primeiro”, não cultural, existindo antes do social, imutável, inatingível. Enquanto que, aos 

nossos olhos, tratava-se justamente de uma releitura social e hierarquizada de diferenças 

anatômicas que, em si mesmas, não possuíam significação nenhuma." (2005, p. 681). 

 A incorporação do termo gênero nas pesquisas francesas foi realizada gradativamente 

com a influência de instituições internacionais e uma das justificativas para a utilização do 

termo refere-se a difícil utilização da palavra relações sociais de sexo nos títulos, já que o termo 

é extenso. É por esse motivo, que a utilização do termo gênero, na sociologia francesa, muitas 

vezes vem acompanhada pelo termo relações, a fim de enfatizar o antagonismo presente nas 

relações sociais entre os sexos.  

                                                 
45 Esta autora concedeu uma entrevista sobre as relações sociais de sexo e as relações de gênero a Revista Estudos 

Feministas no ano de 2005. 
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No Brasil, conforme Margareth Rago, foi entre as décadas de 1980 e 1990 que o termo 

gênero passou a ser utilizado, substituindo as pesquisas que enfatizavam a história das 

mulheres. Autoras que recentemente contribuíram e ainda contribuem para os estudos de gênero 

como Elisabeth Lobo, Mariza Corrêa e Adriana Psicitelli, estiveram engajadas na construção 

do núcleo de estudos pagu que desenvolveu estudos pioneiros sobre as questões de gênero. Para 

Rago (2012), a incorporação da categoria gênero –enquanto construção social e cultural das 

diferenças sexuais – nos estudos de antropólogas, historiadoras e sociólogas brasileiras permitiu 

uma ampliação não apenas das temáticas analisadas, mas das possibilidades de nomeação de 

fenômenos sociais.  

É importante destacar que a adesão à categoria gênero nos estudos e pesquisas 

contribuiu para mudanças nas metodologias de pesquisa naquele período. As pesquisas 

quantitativas, por exemplo, não abordavam questões essenciais para captar o trabalho feminino 

que muitas vezes estava fora do emprego formal ou nem eram considerados como trabalho. O 

próprio conceito de trabalho passa a ser discutido e deixa de ser tratado apenas como atividade 

econômica e passa a levar em consideração todas as demais formas de trabalho: doméstico, 

não-assalariado, para autoconsumo, informal, não remunerado (HIRATA; ZARIFIAN, 2003). 

Levar em consideração tais formas de trabalho é trazer à baila o trabalho feminino que está 

relacionado, muitas vezes, ao trabalho reprodutivo e a produção do viver.  

Se por um lado, a categoria gênero ou relações de gênero contribuiu para desvelar um 

sistema hierárquico e pautado em relações de poder; os estudos interseccionais, desenvolvidos 

pelas feministas negras, demonstraram que outros sistemas de opressão como a raça e a classe 

operam de forma articulada na produção de identidades, desigualdades, diferenças e 

hierarquizações.  

Autoras como Bell Hooks (2000) e Crenshaw (2002) nos mobilizam a refletir sobre a 

multiplicidade de formas de subordinação às quais as pessoas estão submetidas de modos 

distintos e segundo marcadores diferenciados. 

Bell Hooks, realiza uma crítica ao feminismo proposto por mulheres brancas de classe 

média e alta, que recriminavam o confinamento das mulheres a esfera privada e as atividades 

domésticas, mas que não problematizavam as diversas formas de opressão vividas por mulheres 

que possuíam condições de vida e de trabalho muito distintas das suas. Esse feminismo não 

realizava uma discussão mais ampla sobre as mulheres negras, as mulheres pobres, ou seja, as 

mulheres que não partilhavam das mesmas condições de vida que as mulheres de classe média. 

Assim, o conceito de uma mulher universal é desconstruído, em prol das particularidades e 

vivências diferenciadas das mulheres.  
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A crítica da autora enfatiza o lugar que as mulheres negras ocupam na estrutura social e 

como esse lugar pode contribuir para a construção de uma contra hegemonia. Conforme Bell 

Hooks (2000) as mulheres negras estão sujeitas a diversos tipos de opressão: racismo, sexismo 

e classista, isto é, em nível global, as mulheres negras são oprimidas de diversas formas e não 

estão, a nenhum momento na posição de exploradoras. Tal posição, deve ser problematizada a 

fim de que contribua para a construção de um feminismo que não se preocupe apenas com uma 

ou outra forma de opressão, mas que discuta, analise e construa uma teoria que abarque as 

diversas formas de opressão vivida pelos diferentes grupos. 

Crenshaw (2002) trata das desigualdades a partir do entendimento de que há na estrutura 

social, diversos eixos de subordinação. Nessa perspectiva, afirma que as discriminações de 

gênero e de raça não se excluem, pelo contrário estão reciprocamente relacionadas. A 

interseccionalidade aparece como um importante instrumento a fim de apreender os diversos 

eixos de subordinação e para contribuir com a definição e o alcance dos direitos humanos.  

No que concerne ao gênero, por exemplo, diversas formas de subordinação e opressão 

feminina que não estavam inseridas nos parâmetros de desrespeito aos direitos humanos 

sofridos pelos homens não eram considerados. Do mesmo modo, a discussão acerca do racismo 

que não incorporava a perspectiva de gênero, acabava por ocultar formas de discriminação 

vividas especificamente, por exemplo, por mulheres negras. Para a autora, "a incorporação do 

gênero, no contexto da análise do racismo, não apenas traz à tona a discriminação racial contra 

as mulheres, mas também permite um entendimento mais profundo das formas específicas pelas 

quais o gênero configura a discriminação também enfrentada pelos homens." (CRENSHAW, 

2002, p. 173). 

Nessa perspectiva, são diversos os eixos de subordinação a que estão submetidas 

mulheres e homens, em que se de um lado, todas as mulheres estão sujeitas a discriminação de 

gênero, de outro, “também é verdade que outros fatores relacionados a suas identidades sociais, 

tais como classe, casta, raça, cor, etnia, religião, origem nacional e orientação sexual, são 

'diferenças que fazem diferença' na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a 

discriminação” (Ibid, p. 173).  

A interseccionalidade trata dos diversos eixos de poder que podem se cruzar e constituir 

formas específicas de subordinação. Se de um lado, tratar e pensar as relações sociais a partir 

de eixos de subordinação, apresenta alternativas a análises que elencam apenas uma das 

categorias como classe, gênero, ou raça, por outro, as críticas a estas análises apontam para a 

"corporificação" do poder.  
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Avtar Brah (2006), por exemplo, realiza uma reflexão em torno da diferença e a partir 

da crítica as diversas formas de essencialismos propõe a utilização do conceito de diferença em 

lugar de conceitos como gênero e raça. A autora conceitua a diferença a partir de quatro formas: 

diferença como experiência, diferença como relação social, diferença como subjetividade e 

diferença como identidade. Aqui, a diferença refere-se às formas de contestação da realidade, 

ao contexto social, à subjetividade enquanto processo social e à construção da identidade como 

fluxo. O conceito de diferença remete a desconstrução, mas a diferença é pensada a partir da 

produção dos discursos, da subjetividade, dos processos, desse modo, em determinados casos 

a diferença pode oprimir e hierarquizar, mas em outros momentos não. 

 A autora não desmerece o conceito de gênero, mas afirma que aliada às diferenças de 

gênero há outras e estas devem ser pensadas no sentido relacional, em que se, de um lado, a 

opressão ocorre em determinados fenômenos de modo mais sistemático. De outro, é importante 

analisar como esses processos operam e quais mecanismos de poder e negociação podem 

ocorrer.  

Embora Danièle Kergoat (2010) ressalte a contribuição do feminismo negro e das 

teorias pós-coloniais, realiza uma crítica a conceitos como o de interseccionalidade elaborado 

por Crenshaw. Para a autora, esse conceito apresenta as posições de dominação como fixas, 

naturalizando relações que são sociais. A crítica também é direcionada aos estudos de Bell 

Hooks e de outras autoras que utilizam o termo diferença, à medida em que esse termo pode 

encobrir relações sociais de subordinação que atingem grupos específicos como as classes 

sociais e a raça.  

Partindo do conceito de relações sociais para analisar os fenômenos sociais, Danièle 

Kergoat, reinvindica a análise da articulação das relações sociais de sexo, raciais e de classe a 

partir do termo consubstancialidade. A consubstancialidade das relações sociais visa analisar 

as configurações sociais e compreender quais as relações sociais estão presentes naquele 

fenômeno, desse modo, “de acordo com uma configuração dada de relações sociais, o gênero 

(ou a classe, ou a raça) será – ou não será – unificador. Mas ele não é em si fonte de antagonismo 

ou solidariedade” (2010, p. 99) 

O conceito de relações sociais pauta-se na desnaturalização das desigualdades que se 

constituem a partir de dimensões concretas das relações sociais. Tal análise parte da concepção 

de que não há uma separação entre esfera econômica e esfera simbólica, isto é, em que a classe 

remeta à esfera econômica e as relações patriarcais à esfera ideológica, mas sim que cada “um 

desses sistemas possui suas próprias instâncias, que exploram economicamente, dominam e 
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oprimem. Estas instâncias articulam-se entre si, de maneira intra e intersistêmica” (KERGOAT, 

2010, p. 99) 

Nessa perspectiva, consubstancialidade “refere-se a uma maneira de ler a realidade 

social. É o entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto das relações sociais, cada uma 

imprimindo sua marca nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se de maneira recíproca” 

(Ibid, p. 100). Além de consubstanciais, as relações sociais são coextensivas, isto é, dinâmicas 

e podem se reforçar e co-produzir de forma mútua. O trabalho de care,  como o trabalho de 

cuidador de idosos, é um exemplo em que as relações de gênero, raça e classe se entrelaçam e 

se reforçam mutuamente. 

O conceito de consubstancialidade constitui-se como uma ferramenta importante para 

análise do intercruzamento de relações sociais de gênero, classe e raça. Nesta tese, parte-se 

desse conceito para a compreensão do trabalho no campo da TI. Ressalta-se que o conceito de 

raça, assim como o de gênero, não baseia-se em concepções naturalistas e biologistas. Assim, 

raça é uma construção social e configura uma ordem social que se orienta por um discurso que 

classifica e atribui identidades e qualidades de modo diferenciado e hierarquizado a grupos com 

fenótipos distintos46 (GUIMARÃES, 2003; MUNANGA, 2003).  

  

  

3.2.1 Atividades de serviços, gênero e trabalho: crescimento dos postos de trabalho no 

setor de serviços e segregação ocupacional 

Cristina Bruschini (2008) analisou a inserção das mulheres no mercado de trabalho de 

1993 a 2005 e constatou uma dinâmica que expõe mudanças e continuidades. As mudanças 

referem-se ao crescimento da escolaridade feminina, superior a dos homens, redução da taxa 

de fecundidade, permanência feminina no mercado de trabalho mesmo após casamento e filhos 

e crescimento de mulheres chefes de família. Esse quadro marca uma alteração na identidade 

feminina, em que o trabalho remunerado torna-se parte da vida das mulheres nas distintas idades 

                                                 
46 Nesse sentido, a questão racial no Brasil se estruturou a partir de discursos sobre a origem, a identidade, as 

qualidades morais e os atributos intelectuais dos negros e brancos no Brasil. O discurso teológico afirmava que os 

negros eram descendentes de uma tribo amaldiçoada e, assim, a escravidão era legitimada e apresentada como uma 

forma de ensinar a esses grupos os valores do trabalho (GUIMARÃES, 2003). As teorias pseudocientíficas como 

a Antropologia física, também construíram um discurso racializado que diferenciava as raças e às hierarquizava, 

atribuindo um lugar para os negros inferiorizado no campo intelectual, cultural, psicológico, moral e físico.  
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e independente da situação conjugal. Por outro lado, essas conquistas convivem com 

permanências como a atribuição das principais atividades domésticas exclusivamente às 

mulheres, a majoritária presença feminina no setor de serviços e em atividades tradicionalmente 

femininas, embora exista um crescimento expressivo de mulheres em carreiras que antes eram 

redutos masculinos. 

A divisão sexual do trabalho pode ser claramente observada na distribuição dos 

ocupados conforme setor de atividade. Cristina Bruschini (2008) ao analisar dados referentes 

ao ano de 2005 expõe um quadro de segregação em que as mulheres concentram-se nas 

atividades de serviços, seguida, pela agropecuária, o setor social, o comércio e a indústria. Já 

os homens, marcam presença, primeiro, na indústria, seguida pela agropecuária, comércio e, 

por fim, prestação de serviços. É importante destacar que setores como a indústria tendem a 

apresentar empregos de maior qualidade e remuneração. Por outro lado, as mulheres não são 

maioria em todas as atividades de serviços, mas cerca de 40% das trabalhadoras estavam 

concentradas em três áreas principais: 1) educação, saúde e serviços sociais; 2) serviços 

domésticos; 3) outros serviços coletivos, pessoais e sociais.  

É importante destacar que as atividades de serviços são historicamente marcadas pela 

precariedade, baixa remuneração e pela presença de relações pessoais e servis durante o 

processo de trabalho para uma parte significativa das atividades. É nesse segmento que serviços 

tradicionalmente atribuídos à figura feminina na esfera doméstica localizam-se e mantém o 

padrão na esfera pública.  

Esta segregação não ocorre apenas com base no gênero, mas também a partir da raça. 

Lima, Rios e França (2013) ao analisarem os diferenciais de raça e gênero no mercado de 

trabalho, constataram que se há uma tendência de concentração de mulheres no trabalho não 

remunerado, no serviço doméstico e no serviço público, esta não ocorre de forma igual para 

brancas e negras, à medida em que há sobrerrepresentação de mulheres negras no serviço 

doméstico. Destaca-se ainda que os homens negros também concentram-se em determinados 

nichos ocupacionais, como é o caso da indústria tradicional e dos serviços gerais. Todas essas 

ocupações são caracterizadas pelo elevado nível de informalidade e a baixa remuneração. 

Ainda que se observe a constituição da bipolaridade do trabalho feminino47, isto é, da 

permanência de mulheres em polos precários e mal remunerados, de um lado, e do crescimento 

da participação feminina em áreas antes tradicionalmente masculinas como a arquitetura, o 

direito, a medicina e até a engenharia. Há determinados campos, nas atividades de serviços, que 

                                                 
47 Termo utilizado por autoras como Cristina Bruschini e Maria Rosa Lombardi no artigo: “A bipolaridade do 

trabalho feminino no Brasil contemporâneo”.  
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não absorveram maior contingente de mulheres nas últimas décadas e que configuram 

“territórios masculinos”48, como a área de tecnologia da informação, a física e outras áreas do 

campo científico que apresentam um quadro quase inalterado em relação ao crescimento da 

participação de mulheres e que são marcadas por um conjunto de características simbólicas que 

relacionam as atividades aos símbolos e signos associados em nossa cultura ao universo 

masculino (CASTRO, 2013; LIMA, RIOS e FRANÇA, 2013; BRUSCHINI, LOMBARDI, 

2000; SCHWARTZ, 2006; YANNOULAS, 2013).  

No que se refere às atividades de serviços, objeto primeiro de nossa preocupação, é 

importante considerar o crescimento de postos de trabalho nos últimos anos que passam a 

absorver maior quantidade de trabalhadores(as) que os demais setores da economia. Para além 

dos serviços marcadamente precários, há crescimento de postos de trabalho de maior qualidade 

e remuneração, ainda que em proporção menor que as demais atividades. Compreender, como 

o Brasil recente incorpora a força de trabalho feminina e masculina torna-se fundamental.  

A PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) analisou a inserção das mulheres nos 

mercados de trabalho metropolitanos49 no período de 2011-2012 e constatou que a despeito da 

crescente participação feminina, em algumas regiões, superior aos homens, as mulheres ainda 

representam a maior parte da população desempregada e com rendimentos menores. No que se 

refere aos serviços, a pesquisa evidenciou crescimento de mulheres ocupadas nessas atividades. 

Por outro lado, é importante dizer que os homens constituem maioria nesse segmento em 

relação às demais atividades econômicas. Isso se deve a processos de reorganização do capital 

e trabalho já discutidos em partes anteriores. 

No que se refere à jornada de trabalho e ao rendimento médio a pesquisa apresentou 

dois movimentos. O primeiro é a diferença quanto às horas trabalhadas, em que as mulheres 

trabalham menos horas que os homens. Essa característica pode estar estritamente relacionada 

às questões de gênero e à atribuição do serviço doméstico à mulher que por ser a principal 

responsável pelos afazeres domésticos, na maioria dos casos, precisa dedicar menos tempo ao 

trabalho remunerado a fim de articulá-lo. No que se refere aos rendimentos, a análise revelou 

que as mulheres recebem rendimentos menores por hora trabalhada, a preferência por essa 

                                                 
48 Silvia Yannoulas no livro “Trabalhadoras” utiliza o termo territórios para tratar da inserção de mulheres em 

campos altamente masculinizados. A presença de mulheres nesses “territórios masculinos” é denominada 

‘enclaves’ e denomina a inserção de mulheres em áreas ocupadas majoritariamente por homens não apenas de 

modo físico, mas também simbólico.  
49 A pesquisa analisa as seguintes regiões: Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e 

Distrito Federal.  
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unidade de análise tem por objetivo não permitir "discrepâncias do indicador entre os dois 

contingentes" (2013, p.9). 

Baltar e Leone (2008) analisaram a situação da mulher nos anos recentes de recuperação 

do mercado de trabalho brasileiro, 2004 a 2006, e revelaram que há crescimento do emprego 

em estabelecimentos e no serviço doméstico remunerado, sobretudo, a partir de vínculos 

formais50, por outro lado, alertam que a quantidade de trabalhadores(as) excluídos do emprego 

formal ainda é alta, assim como a taxa de desempregados(as).  

Sobre a inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho no Brasil recente, o 

autor e a autora revelaram que ambos apresentam crescimento de participação no trabalho 

denominado conta alheia51. Houve aumento do emprego feminino, superior ao dos homens 

(3,9% e 2,9%, respectivamente), sobretudo, em estabelecimentos; por outro lado, também 

houve aumento do desemprego para as mulheres e redução para os homens. Além disso, as 

mulheres foram as principais responsáveis pelo crescimento do emprego sem carteira, a 

despeito do aumento da participação feminina em vínculos formais, elas permanecem em 

formas mais vulneráveis. Se por um lado, a inserção dos homens se dá em estabelecimentos de 

forma majoritária, cerca de um terço das mulheres inserem-se no emprego doméstico marcado 

pela informalidade, apesar das políticas de formalização.  

A análise dos rendimentos conforme a escolaridade e ocupação apresentaram a 

permanência das mulheres em ocupações de pior remuneração. As mulheres exibiram maiores 

níveis de escolaridade, no entanto, permanecem com remunerações piores que os homens, 

sobretudo, nos empregos que exigem nível superior. Apenas a título de exemplo e considerando 

somente o emprego formal, nos níveis que exigem mais de 15 anos de estudo, referente ao ano 

de 2006, as mulheres são sobrerrepresentadas na faixa de dois a três salários mínimos (7,2% 

homens e 14,5% mulheres), permanecem em menor quantidade nas faixas entre 5 e 10 salários 

mínimos (34,5% homens e 33,2% mulheres) e estão sub-representadas nas faixas de rendimento 

acima de dez salários mínimos (37,1% homens e 16,5% mulheres). 

 Essas discrepâncias são atribuídas aos tipos de atividades que as mulheres ocupam, qual 

seja, a área social, desvalorizada socialmente e que apresenta menor remuneração. Além disso, 

o mais alto grau de escolaridade não corresponde necessariamente a um serviço com exigência 

                                                 
50 O autor considera emprego formal o conjunto de empregos assalariados formados pelos seguintes vínculos: 

carteira, militar e funcionário público estatutário. (Conf. 237) 
51 Baltar e Leone (2008) utilizam o conceito de população economicamente ativa do IBGE que compreende o 

mercado de trabalho a partir do trabalho por conta-alheia e por conta própria. O primeiro, representado pelos 

trabalhadores(as) assalariados(as) que vendem sua força de trabalho e o segundo por trabalhadores(as) que 

produzem ou prestam um serviço no mercado. 
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de escolaridade equivalente, o que pode evidenciar um número elevado de pessoas com alto 

grau de escolaridade em serviços que não exigem tal nível de instrução. Optou-se por apresentar 

a discrepância de rendimento entre os níveis de instrução mais altos, porque é justamente nessa 

faixa que se encontra grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras empenhadas em processos 

de desenvolvimento de software. 

 Ainda que as atividades de serviços sejam o lócus da majoritária presença feminina, as 

pesquisas revelam que o setor de TI agrega um número ínfimo de mulheres, sobretudo, em 

setores que exigem mais alta qualificação (CASTRO, 2013). Além disso, a participação de 

mulheres negras no campo tecnológico e científico é ainda menor e marcada por desigualdades 

horizontais, em que são minoria nos diversos campos e desigualdades verticais, já que 

compõem os estratos mais baixos da hierarquia (LIMA; BRAGA; TAVARES, 2015). A 

próxima parte dedica-se à análise do setor de tecnologia da informação, no qual insere os 

trabalhadores e trabalhadoras empenhados(as) no processo de desenvolvimento de software.  

 

3.2.2 O desenvolvimento das tecnologias da informação e o surgimento de novas 

ocupações 

As tecnologias da informação desempenharam papel fundamental nas transformações 

relacionadas à economia e ao mundo do trabalho, assim como em outras esferas da vida social. 

Embora seu contexto de surgimento não estivesse relacionado, especificamente, a impetrar 

mudanças nesse setor, possibilitou uma revolução que alguns chamam de informacional e tem 

como uma de suas consequências o surgimento de novas ocupações e profissões, como é o caso 

dos desenvolvedores de software e programadores. 

Os anos de 1970 marcam a difusão das tecnologias da informação e sua incorporação 

nos processos de reestruturação produtiva que permitiram intensas transformações na sociedade 

em geral e na esfera econômica e do trabalho em particular. No entanto, sua origem tem raízes 

mais profundas e os estudos em torno de seres artificiais, autômatos, máquinas automáticas que 

subsidiaram as descobertas na área da informática já existiam desde o século XVIII, mas é a 

partir, sobretudo, de 1940 que os primeiros computadores foram gerados.  

O termo informática reporta a possibilidade de controle e processamento da informação 

sem a interferência humana, não é por acaso que informática refere-se à junção das palavras 

informação e automático. Nesse aspecto, cientistas estavam preocupados em construir 

máquinas semelhantes aos cérebros humanos ou que permitissem altos níveis de cálculo. Por 
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outro lado, as instituições militares durante a segunda guerra mundial e a guerra fria 

impulsionaram o desenvolvimento dos computadores à medida que a necessidade cada vez 

maior de armazenar, processar e controlar informações de forma rápida propulsou a realização 

de vultosos investimentos em empreendimentos científicos nessa área (BRETTON, 2001; 

EISCHEN, 2003).  

Phillipe Breton (1991) que narra a história da informática e o desenvolvimento do 

computador dos primórdios até chegar à década de 1980 com a difusão dos computadores 

pessoais considera o desenvolvimento da informática a partir de três fases. A primeira está 

relacionada aos interesses militares e reporta a construção dos primeiros computadores; já a 

segunda fase é marcada pela construção de "grandes sistemas centralizados" em escritórios, 

grandes empresas e corporações como é o caso do sistema SABRE, um sistema de reserva de 

lugares para uma companhia aérea, iniciado na década de 1950 e finalizado apenas na década 

posterior. A terceira fase é marcada pela "diversificação dos meios e dos métodos e da 

convivência entre microinformática, pequenos e grandes sistemas" (1991, p. 148).  

É interessante notar que a popularização dos computadores, primeiro para as empresas 

e, logo após, para as pessoas possibilitou uma revolução nas formas de organização empresarial 

e produtiva, nas demandas qualificacionais de trabalhadores(as) e no surgimento de novas 

ocupações e profissões empenhadas em desenvolver, manter e controlar essa tecnologia, além 

de outras que passaram a usá-las intensamente no processo de trabalho. No que se refere à 

demanda por programadores(as) e desenvolvedores de software, por exemplo, pode-se dizer 

que se inicia a partir de meados da década 1970. Esse período marca o surgimento da indústria 

de software em que a IBM, após sofrer longos processos, deixa "de realizar uma política de 

preços que reunia em um mesmo conjunto o hardware e o software" (BRETTON, 1991, p. 223).  

Eischen (2003) considera que a desvinculação de um software específico a um hardware 

possibilitou não apenas o desenvolvimento da indústria de software, mas o crescimento de sua 

importância. Os padrões de desenvolvimento de estruturas informacionais estão sendo 

construídos cada vez mais a partir das estruturas de software e não de hardware e não são 

apenas computadores cada vez mais dependentes de software, “mas a própria internet - com 

algoritmos embutidos em formulário de software para TCP/IP, navegadores web, roteamento e 

gerenciamento de rede, scripts Java, banco de dados e comércio, para citar apenas alguns - é 

um reflexo do domínio do software como o centro método de digitalização algoritmos” (2003, 

p. 23). 

Desse modo, é importante enfatizar que, embora as tecnologias da informação, na 

contemporaneidade, estejam estritamente relacionadas às tecnologias da comunicação e, 
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inclusive, as nomenclaturas de bases de dados estatísticas às agrupem sob a denominação de 

TICs (tecnologias da informação e da comunicação), possuem trajetórias de desenvolvimento 

diferenciadas, ainda que haja atualmente convergência entre ambas. 

Essas tecnologias passaram a ser utilizadas largamente pelas empresas para fins de 

acumulação e permitiram reduzir fronteiras, flexibilizar formas de organização do trabalho, 

descentralizar a produção e aumentar a capacidade de ampliação dos mercados por meio de 

processos de globalização. A transmissão de dados, imagens e voz, resultado da convergência 

entre tecnologias da informação e comunicação e a possibilidade de armazenar e processar 

diversos tipos de informação possibilitaram novas formas de organização do espaço e do tempo, 

assim como novas mudanças nas relações e organização do trabalho, nas qualificações e 

competências, nas novas configurações e perfis de trabalhadores e trabalhadoras. 

 É importante destacar que, embora essas tecnologias tenham desempenhado papel 

fundamental intensificando as mudanças organizacionais, pautadas na flexibilização da 

produção e do trabalho constituídas a partir de 1970, não é possível atribuir apenas ao 

desenvolvimento tecnológico a responsabilidade por tais mudanças, as decisões empresariais, 

políticas e econômicas são centrais para compreendê-las (BIANCHETTI, 2001; CASTELLS, 

2003; GAUDEMAR, 1991; HARVEY, 2013; MARGLIN, 1989). 

Ainda que exista convergência entre as tecnologias da informação e da comunicação, 

faz-se necessário diferenciar os serviços de tecnologia da informação e os serviços habilitados 

pelas tecnologias da informação. Eischen (2003) que analisou as práticas de outsourcing e 

offshoring na indústria de software a partir do caso indiano, considera serviços de TI aqueles 

relacionados ao desenvolvimento, aplicação e manutenção de softwares. Já os serviços 

habilitados pela TI relacionam-se a serviços que vão desde o processamento de dados ao 

trabalho nas centrais de teleatendimento (call centers).  

Em outro trabalho Eischen (2000) destaca a importância do software para o 

desenvolvimento econômico e social na atualidade e o avalia como essencial para o pleno 

funcionamento do computador e também da internet. Software é definido como  

o meio pelo qual ambos, conhecimento e ferramentas, que processam a informação 

são estruturados, transformados e transmitidos. Isto implica que processos de software 

são uma forma central potencial, ambas dentro da TI e da sociedade em geral, de 

transformação e estruturação do conhecimento social em produtos comerciais e 

autoridade (2000, p. 5).  

A autora relaciona o software ao processo de construção civil em que o "software são 

os tijolos e os programadores os pedreiros da sociedade em rede" (Ibid, p. 24) e enfatiza a 
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dificuldade de racionalização de processos de desenvolvimento de software o que culmina com 

a necessidade de mão de obra qualificada e conhecedora de distintas linguagens de 

programação:  

Em primeiro lugar, a programação, referindo-se genericamente ao amplo processo de 

elaboração, codificação e testes de programas de software, é um processo trabalhoso 

que requer habilidades especializadas. O trabalho deve ser especificamente treinado 

em idiomas (i.e. HTML, Java, C++, Perl) e conceito de desenvolvimento de software. 

(ou seja, arquiteturas de software, as estruturas matemáticas). (Ibid, p. 28). 

Além disso, compara o trabalho de desenvolvedores(as) ao trabalho artístico, pois ainda 

que haja regras nos processos de desenvolvimento e na construção das linguagens "aquelas não 

são leis físicas universais para definir todo o desenvolvimento de software. Isso também 

significa que ela é difícil de quantificar processos de software e produtos (e então pessoas) 

contra um padrão universal de eficiência." (2000, p. 29). A criatividade e a alta qualificação 

aparecem como elementos fundamentais para o desenvolvimento do software.  

Por fim, a tecnologia da informação é o processo de conversão do conhecimento social 

e práticas dentro de formas digitais, que podem ser "manipuladas, disseminadas e controladas 

dentro de uma arquitetura de código binário". A autora enfatiza a relação entre o 

desenvolvimento do software e as relações sociais; assim, "software é a maneira pela qual o 

conhecimento ou informação é dada de forma em um mundo digital, como tal, incorpora o 

conhecimento social. Isto significa que, antes da sua aplicação pela sociedade, o software já 

está estruturando as formas que as interações sociais podem tomar." (EISCHEN, 2000, p. 63). 

Tais discussões apresentam algumas características das ocupações que estão inseridas 

na terminologia tecnologias da informação, qual seja trabalhos que envolvem o processo de 

programação e codificação de informações para o desenvolvimento de softwares. 

No Brasil, a informática foi introduzida na década de 1950 pela IBM a partir de 

computadores mainframes52
 que até a década de 1970 dominou o mercado, influenciando toda 

uma geração de profissionais, estudantes e executivos da área. Na década de 1970 tal domínio 

é abalado por uma política de reserva de mercado criada em 1972, sob a responsabilidade da 

Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE). A partir da 

década de 1990 há um processo de liberalização e quebra das reservas de mercado para a 

indústria da informática. Os fatores que impulsionaram esse movimento relacionam-se tanto a 

liberalização dos mercados, a pressões externas, quanto ao enfraquecimento de grupos internos, 

                                                 
52 Mainframes consistem em computadores de grande porte destinados a armazenar grandes volumes de dados. 
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a embates políticos de grupos que apoiavam e rechaçavam tal política (MARQUES, 2003; 

TAPIA, 1995).  

Atualmente, conforme informações da Associação para Promoção da Excelência do 

Software Brasileiro (Softex) a indústria brasileira de software e serviços de TI (IBSS) cresce de 

modo contínuo e em números superiores ao PIB nacional. Segundo a Softex a indústria de 

software atua em diversos segmentos e setores da economia como finanças, agronegócio, 

educação, entretenimento e outros. Além disso, comporta cerca de 70 mil empresas e possui 

receita líquida de US$ 40 bilhões de dólares e "fornecem trabalho para 604 mil pessoas, entre 

sócios e assalariados" (dados fornecidos pelo site).  

Objetivou-se aqui realizar um breve histórico sobre o surgimento das tecnologias da 

informação, sua definição, assim como a origem da indústria de software que passa a ter grande 

importância na estruturação da “sociedade em rede”. A difusão dos computadores e seu 

desenvolvimento a partir da microeletrônica, sua relação com as telecomunicações e em 

diversas esferas da sociedade, sobretudo, a econômica possibilitou mudanças no processo de 

reorganização da produção e do trabalho, o surgimento de novas ocupações, assim como a 

resignificação de outras com novas demandas qualificacionais. Tudo isso não decorre apenas 

devido ao desenvolvimento tecnológico, mas, sobretudo, a partir de decisões políticas e 

econômicas. Nesse contexto, os/as desenvolvedores(as) de software ou programadores(as) 

surgem como uma das novas ocupações e a literatura enfatiza a importância da criatividade e 

da qualificação para o desempenho desses trabalhos. A próxima parte será dedicada a uma 

discussão sobre as características do trabalho de profissionais envolvidos no processo de 

desenvolvimento de software. 

 

3.3 O QUE AS PESQUISAS SOBRE O TRABALHO DE PESSOAS EMPENHADAS NO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOS INFORMAM? 

Na parte anterior vimos que a indústria de software torna-se cada vez mais importante 

na contemporaneidade e o desenvolvimento de software enquanto processador e codificador da 

informação passa a ser utilizado em larga escala nas empresas para diversas finalidades desde 

a integração de sistemas e controle de estoques e mercadoria, passando pelas vendas, até a maior 

facilidade de controle sobre o trabalho e os trabalhadores. Mas e a pessoa que desenvolve essas 

atividades? Quais são as características do seu trabalho? 
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Ao analisar o trabalho de desenvolvedores de software personalizado a partir do 

conceito de trabalho não clássico53 Enrique de La Garza (2010), o considera como um trabalho 

cognitivo e simbólico e que destoa da clássica relação empregado-empregador, pois o cliente 

torna-se peça fundamental no processo de desenvolvimento do software. Outras características 

desse trabalho apresentam suas diferenças quanto às formas clássicas; o processo de 

programação, por exemplo, requer não apenas profundos conhecimentos em linguagens de 

programação especializadas, mas envolve significados, sentidos, sentimentos, conhecimentos 

ocultos no trabalho e decisões individuais para documentar o processo, para explicar a lógica 

cognitiva nos algoritmos complexos. 

Essas características apresentam certa autonomia do programador no processo de 

trabalho, além de requerer elevados conhecimentos e qualificação. Por outro lado, o autor 

apresenta um quadro no qual a origem de áreas como a engenharia de software surgem para 

padronizar o trabalho, reduzir os erros e o conhecimento oculto. Essas áreas, contudo, não 

conseguiram, ainda, reduzir todos os erros ou construir formas únicas de programação e há 

formas de resistência como a não resolução de um problema conforme a explicação dos 

documentos. 

O processo de trabalho no desenvolvimento de um software é definido a partir da ideia 

de “atividade cognitiva”. Nesse aspecto, as matérias-primas do trabalho são símbólicas e 

compreendem quatro atividades cognitivas: 1) conceituação - consiste no projeto-conceito em 

que por meio de várias entrevistas com o usuário constrói-se os requisitos demandados pelo 

cliente e que devem ser desenvolvidos. 2) Formalização - consiste no processo pelo qual as 

necessidades são estudadas e modificadas pelo "analista, arquiteto ou o desenvolvedor mais 

hábil" (2010, p.25) 3) processamento de dados - consiste na transformação dos requisitos em 

um conjunto de algorítimos (símbolos) a partir de uma linguagem de programação específica; 

4) Implementação, que consiste na instalação do software para o cliente. Conforme o autor há 

empresas que realizam acordos após a venda e determinados trabalhadores empenhados no 

processo de desenvolvimento de software podem ser designados para essa tarefa. 

La Garza (2010) sustenta que essa divisão de organização do processo de trabalho de 

desenvolvimento de software não consiste em uma estrutura rígida sendo que em um projeto, 

por exemplo, um trabalhador pode ser analista e, em outro, programador. Há uma flexibilidade 

cognitiva entre os postos de trabalho que "parece ser relacionada com a experiência, as 

                                                 
53 Trabalho não clássico refere-se a todos os trabalhos que não se encaixam na definição de trabalho operário seja 

do período taylorista, fordista ou toyotista. Conforme De La Garza, esses trabalhos sempre existiram, mas foram 

pouco estudos ou considerados como trabalho.  
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habilidades que você possui para determinado projeto" (2010, p. 26). Além disso, considera que 

esse grupo de trabalhadores(as) desenvolvem interação constante durante todo o processo de 

desenvolvimento do software. A codificação do software, por exemplo, além de requerer 

conhecimentos em linguagens de programação especializadas, exige decisões individuais no 

processo de programação, revelando que as formas de programar não são únicas e são 

diferenciadas conforme o conhecimento do programador. Dentre as principais características 

desse trabalho está a importância de um aprendizado constante, dada a rápida mudança 

tecnológica.  

Maicon Macedo (2011), que analisou a inserção profissional de desenvolvedores de 

software no mercado de trabalho, compreende essa ocupação como representacional das novas 

demandas e exigências do mercado de trabalho. Isso porque a maior escolaridade e o trabalho 

em equipe, além da importância do aprendizado constante são características dessas atividades 

e espelham algumas das exigências atuais do mercado de trabalho. Sua análise recai sobre os 

desenvolvedores de software, isto é, os trabalhadores empenhados no desenvolvimento de 

programas que podem estar direcionados à própria empresa na qual trabalham ou a "empresas 

clientes que solicitam o desenvolvimento de software personalizado" (2011, p. 11). Dentre as 

competências e qualificações necessárias para o desenvolvimento de software estão a 

"criatividade, capacidade de abstrair e um maior grau de instrução". É importante dizer que o 

maior nível de instrução não está relacionado à formação tradicional por meio do Ensino 

Superior, mas a outras formas que incluem tanto o aprendizado informal quanto o aprendizado 

por meio de cursos de certificação.  

O trabalho de desenvolvedores de software configura o início da carreira na área de 

tecnologia da informação, assim, há outros grupos de trabalhadores que compõem o processo 

de trabalho, como os cargos de projetista, analista, gerente de projetos, gerente de TI, gerente 

sênior e gerente executivo. Essa descrição em torno da estrutura de organização das atividades 

de software é apresentada com base no estudo de Thays Mossi (2012). O curso superior não 

aparece como um dos elementos mais importantes para a conquista de um emprego, mas sim o 

saber fazer, isso não quer dizer que a formação não seja importante, mas que para esse 

segmento, para além do curso superior, torna-se fundamental cursos de certificação, assim 

como o aprendizado "por conta própria". A universidade aparece como importante porta de 

entrada para determinados postos de trabalho a partir do vínculo de estágio. Outra característica 

refere-se à alta mobilidade de trabalhadores entre empresas em busca de "desafios" e melhores 

remunerações.  
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Ao contrário de Macedo que analisou a inserção no mercado de trabalho dos quadros 

inferiores de TI, Thays Mossi (2012) analisou a dimensão moral dos quadros superiores de TI, 

designados na literatura francesa como Cadres. No Brasil, correspondem aos gerentes 

executivos ou, nos termos da autora, quadros superiores. A posição ocupada por esses é de 

intermediação entre "empresa, equipe e cliente, interpretando regras e traduzindo informações 

aos trabalhadores de execução" (2012, p. 71). Para Mossi, constituem o exemplo emblemático 

das justificações do novo capitalismo54 em cujo ideal de bom trabalho relaciona-se à autonomia, 

à busca por desafios, liberdade, flexibilidade que terminam por construir a responsabilização 

individual pelo sucesso, pelo trabalho e carreira, instituindo o "fortalecimento do 'eu'" (Ibid., p. 

71).  

Tais características representam a “justificação por projetos” que, como o próprio nome 

evidencia, relaciona-se à capacidade de construir e inserir-se em projetos caracterizados por 

tempo determinado. Assim, a flexibilidade, a instabilidade a capacidade de engajar-se e 

desengajar-se são características de uma organização de trabalho oposta à justificativa industrial 

pautada na eficiência, na busca por poder e na construção de uma carreira estável em uma 

grande empresa organizada de forma hierárquica. Na justificação industrial, a ideia de bom 

trabalho está associada à possibilidade de se integrar de forma eficiente e útil a uma grande 

empresa ou organização. Aqui, a estabilidade é exaltada e necessária, pois "propicia à previsão 

através de procedimentos de estabilização da produção pela estocagem, operações de 

padronização, o que permite ver o mundo de forma objetiva" (2012, p. 77).  

Desse modo, evidencia-se a oposição entre a justificação por projetos e a justificação 

industrial e Mossi analisa justamente os momentos críticos caracterizados por situações reais 

em que os problemas relacionados à dimensão moral do trabalho são acionados e objetos de 

reflexão. Nesses momentos, a adesão à justificação por projetos, característica da fala desse 

grupo, modifica-se e a justificação industrial é acionada. Tal situação é percebida nas trajetórias 

dos quadros superiores de TI. A título de exemplo, é possível destacar o percurso laboral de um 

trabalhador entrevistado pela autora, o qual decide trocar a flexibilidade de uma empresa 

                                                 
54 A autora considera que um dos pilares sustentadores do capitalismo refere-se aos processos de justificação. 

Esses não são os mesmos ao longo do surgimento do capitalismo e se modificaram conforme as críticas e as 

mudanças que ocorrem nesse processo. A autora parte do referencial conceitual de Boltanski e Chiapello, pautado 

na compreensão segundo a qual o capitalismo se sustenta não apenas com base em fins econômicos, mas a partir 

de "um conjunto de representações e motivações legítimas" denominado espírito do capitalismo modificado 

conforme as críticas recebidas. Assim, a cada período específico do capitalismo corresponde uma configuração do 

espírito do capitalismo, primeiro o espírito do capitalismo burguês, a seguir, o espírito do capitalismo do quadro 

assalariado da grande empresa e, por fim, que se mantém na atualidade: o novo espírito do capitalismo "que são 

características o mundo em rede, o manager e o coach" (2012, p. 32). É com base no espírito do capitalismo que 

as pessoas engajam-se no trabalho.  
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pequena pelo trabalho fragmentado em uma grande empresa. Este é o momento crítico que o 

trabalhador passa da justificativa por projetos para a justificativa industrial. Assim, "o ator 

estabelece um recuo crítico frente à justificação por projetos, sobretudo em relação à 

flexibilidade e polivalência por ela demandada, engajando-se à justificação industrial através 

do trabalho fragmentado em uma empresa de grande porte, que aqui remetem à organização." 

(2012, p. 106).  

A autora conclui que, embora os quadros superiores de TI sejam símbolos 

representativos da justificação por projetos, quando os ideais dessa justificação não se realizam, 

por exemplo, quando a "aventura" e a busca por novos desafios tornam-se sinônimo de 

instabilidade havendo frustração quanto a tais ideais, há um engajamento a justificativa 

industrial. Tal configuração revela a complexidade da vivência laboral desses(as) 

trabalhadores(as) e os processos de reflexão e crítica em momentos situacionais que não 

correspondem a seus ideais. 

Em outra perspectiva, Bárbara Castro (2013) analisou as relações de trabalho e gênero 

no setor de TI, especificamente os trabalhos flexibilizados e constata que boa parte dos 

trabalhadores e trabalhadoras constroem suas carreiras a partir de formas contratuais de trabalho 

distintas do emprego formal: como cooperados e cooperadas, pessoas jurídicas, pseudo-sócios 

ou sem contratos representados por freelancers, autônomos e informais. Essas formas 

contratuais, associadas às características do trabalho por projetos permitem a formação de um 

ethos que naturaliza tais condições de trabalho e são justificadas por falas que remetem a ganhos 

mais altos em curto prazo, a ideologia empreendedora e que permite a legitimação e 

naturalização dessas formas de trabalho como positivas.  

Para a autora, esses trabalhos estão inseridos em formas precárias de contrato 

observadas nas formas contratuais flexíveis, na intensa carga horária de trabalho superior às 44 

horas semanais permitidas pela lei, na impossibilidade de tirar férias. Assim, a despeito da 

maior remuneração e qualificação característica dessa categoria não "estão imunes a relações 

trabalhistas precárias."(2013, p. 306). Outra questão importante discutida pela autora refere-se 

às relações de gênero no campo de TI. As mulheres constituem minoria nos postos de trabalho, 

tal situação não pode ser vinculada apenas a decisões individuais, mas sim ao modo como as 

concepções de gênero organizam os processos de trabalho a partir de construções sociais e 

culturais em torno do feminino e do masculino. 

Uma das características do trabalho em TI são as extensas jornadas de trabalho e a 

necessidade de deslocamento constante a fim de contatar clientes; essas condições tendem a 

afastar as mulheres tanto por meio de empregadores que possuem concepções tradicionais de 
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gênero quanto pelas próprias mulheres que não concebem tais atividades como adequadas à 

medida que são difíceis de conciliar com a responsabilidade do trabalho doméstico 

tradicionalmente atribuído às mulheres. 

 No que se refere aos postos de trabalho ocupados conforme o sexo, a autora constatou 

que as mulheres encontram-se nos cargos relacionados à gerência e que exigem maior interação, 

já os homens localizam-se no núcleo hard relacionado à programação. Esta disposição é 

justificada pelas entrevistadas a partir de concepções naturalizadas sobre o feminino, segundo 

as quais as mulheres são naturalmente propensas à interação, resolução de conflitos e os homens 

desenvolvem melhor suas habilidades técnicas. Além disso, como a área de TI é um "mundo" 

dominado pelo ambiente masculino, as mulheres muitas vezes precisavam apagar suas 

"características femininas" a fim de se manterem no ambiente. 

Essas características podem ser verificadas em pesquisa exploratória que realizei com 

uma administradora de redes. Segundo a interlocutora, ela é a única mulher da empresa que 

trabalha especificamente com desenvolvimento de software, todas as outras são testadoras; 

além disso, considera que após inserir-se em um ambiente de trabalho majoritariamente 

masculino passou a mudar tanto no que se refere a sentimentos quanto no que respeita a 

características físicas,  

Por exemplo, já aconteceu de gritar comigo no serviço, antigamente eu iria chorar 

como uma menininha, mas a gente acostuma, as brincadeiras são mais pesadas e a 

gente começa a não apelar mais e levar mais para o lado pessoal e eu acho que muda 

sim. Até eu mesmo passei a usar roupas mais confortáveis, não preocupar mais com 

a aparência na hora do serviço, mas claro, isso no ambiente de serviço, mas na hora 

que eu vou sair as coisas mudam (risos) até parece que sou outra pessoa. Uma coisa 

que pega também é muita xavecada então você deixa de se arrumar pra ver se diminui. 

(Clara, 27 anos, administradora de redes de uma empresa de desenvolvimento de 

software na cidade de Goiânia) 

 A entrevista acima permite compreender melhor os obstáculos enfrentados pelas 

mulheres quando inseridas em postos de trabalho masculinizados. Assim também a segregação 

no interior da carreira, por meio da divisão sexual do trabalho, tende a confinar homens e 

mulheres a determinados espaços. Tais características podem ajudar a compreender o baixo 

número de mulheres em áreas tecnológicas.  

Os dados estatísticos também são importantes ferramentas para compreender o perfil 

geral de um determinado fenômeno. A tarefa agora é realizar uma análise do perfil dos/das 

trabalhadores(as) em serviços de TI que incorporará a análise do trabalho e de marcadores como 

gênero, raça e idade. 
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3.3.1 O perfil dos/das “profissionais de TI”: uma análise do Censo 2010 

O Censo demográfico realizado pelo IBGE refere-se à maior operação estatístico-

demográfica desenvolvida no país, em que são coletados dados populacionais e domiciliares de 

todos os municípios do território nacional. A importância do censo é atribuída a sua 

especificidade, à medida em que é a única fonte que apresenta dados referentes as características 

da população de todo um país. Os dados do Censo são fonte de informações secundárias para 

diversos estudos nas ciências sociais, pois possui questões relacionadas à natalidade e 

mortalidade, migração, trabalho, dentre outras. 

A análise aqui recai sobre o trabalho com a finalidade de compreender o perfil dos 

trabalhadores e trabalhadoras em TI, para isso, analisa-se a distribuição ocupacional por gênero 

e raça/cor, escolaridade, rendimentos, posição na ocupação, que nos ajudam a traçar um perfil 

geral das pessoas inseridas nesse campo. Selecionamos as ocupações que estão diretamente 

relacionadas ao processamento e codificação de dados: analistas de sistemas, 

desenvolvedores(as) de programas e aplicativos, desenvolvedores de páginas da internet, 

programadores de aplicações, desenhistas e administradores de bases de dados, administradores 

de sistemas, profissionais em redes de computadores, dirigentes de serviços de tecnologia da 

informação e comunicações.  

O agrupamento TI é composto por 429.082 pessoas, das quais, 78,7% são homens e 

21,3% mulheres. A distribuição por raça/cor e sexo também segue uma composição desigual 

em que 78,5% das pessoas são brancas (61,7% homens e 16,9% mulheres) e 20,6% das pessoas 

são negras55 (17,1% homens e 4,4% mulheres). Tal distribuição indica que o agrupamento é 

composto majoritariamente por homens e pessoas brancas. 

A ocupação que compreende o maior número de pessoas é Analista de Sistemas e as 

ocupações com menor quantitativo referem-se a profissionais em redes de computadores e 

desenhistas e administradores de bases de dados. Quanto a ocupação analista de sistemas são 

239.160 (duzentos e trinta e nove mil cento e sessenta) ocupados(as) o que corresponde a 56% 

do total de pessoas do agrupamento. Destas, 43,1% são homens e 12,9% mulheres. A seguir 

está a ocupação dirigentes de serviços de tecnologia da informação e comunicações com 80.835 

(oitenta mil, oitocentos e trinta e cinco) pessoas, corresponde a 18,9% de ocupados(as), dos 

quais, 14,5% são homens e 4,4% mulheres. Logo após está a ocupação desenvolvedores de 

                                                 
55 A categoria negros é constituída pelo agrupamento de pretos e pardos.  
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programas e aplicativos com 21.117 (vinte e um mil, cento e dezessete) trabalhadores(as), o 

correspondente a 4,9% do total, destes, 4,1% são homens e 0,8% mulheres. 

A ocupação programadores de aplicações possui 53.986 (cinquenta e três mil, 

novecentos e oitenta e seis) trabalhadores(as) refere-se a 12,6% do total, destes, 10,9% são 

homens e 1,7%, mulheres. A ocupação administradores de sistemas possui 20.237  

(vinte mil, duzentos e trinta e sete) ocupados ou 4,7%, destes, 3,9% são homens e 0,8% 

mulheres. Por fim, estão as ocupações com menor quantitativo de pessoas: “desenvolvedores 

de páginas da internet e multimídia” (1,1%), desenhistas e administradores de bases de dados 

(0,9%), profissionais em redes de computadores (0,9%), que apresentam, como nas demais 

ocupações, majoritária presença masculina.  

 No que se refere aos rendimentos, constata-se que a média em número de salários 

mínimos para o agrupamento ocupacional TI é de 7,44 para homens e 6,49 para as mulheres. 

Embora seja uma diferença significativa, não é tão elevada como quando se realiza articulação 

entre gênero e cor/raça. Essa articulação revela que os homens da cor branca recebem a maior 

média salarial, 7,86 s.m., seguido pelas mulheres da cor branca 6,97. Logo após, está o homem 

negro com a média salarial de 5,91 s.m. seguida pelas mulheres negras com média 4,60 s.m. 

(Vide tabela).  

 

Tabela 1- Rendimento em número de salários mínimos segundo sexo e cor/raça – Agrupamento TI– Censo 2010 

– Brasil 

Fonte: construída pela autora com base nos microdados do Censo 2010.  

 

 A articulação entre marcadores de gênero e raça revela-se importante para compreender 

desigualdades presentes no mercado de trabalho em TI, à medida em que o grupo que percebe 

a menor remuneração não se constitui apenas por mulheres, mas por mulheres negras. A 

diferença entre a remuneração de homens brancos e mulheres negras é a mais significativa, vale 

investigar se a escolaridade influencia essa disposição.  

Ao analisar a relação entre nível de instrução e rendimentos constata-se percentual maior 

de mulheres que possuem nível superior completo (64,3%) que os homens (59%), mesmo 

assim, elas recebem menores rendimentos. Esta configuração coaduna com estudos e pesquisas 

da área que revelam que a escolaridade não é o único elemento a contar no processo de ascensão 

Homem branco  Mulher branca Homem negro  Mulher negra  

Média Média Média Média 

7,86 6,97 5,91 4,60 
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econômica e profissional no mercado de trabalho e características adscritas como o gênero 

contam nesse processo (LIMA, 2003).  

A tabela indica também que a maior parte das pessoas que compõem o agrupamento 

possuem o ensino superior completo (60,1%) ou entre o ensino médio incompleto e o superior 

incompleto (32,2%), o que indica alto índice de pessoas que possuem os níveis mais altos de 

qualificação formal.  

 

Tabela 2 - Nível de instrução conforme o sexo – Agrupamento TI – Censo 2010 – Brasil  

Nível de instrução Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n.

  

% n. % n. % 

Sem instrução e fundamental 

incompleto 

10389 3,1 3213 3,5 13603 3,2 

Fundamental completo e 

médio incompleto 

14526 4,3 4696 5,2 19222 4,5 

Médio completo e superior 

incompleto 

113226 33,6 24512 27,0 137738 32,2 

Superior completo 198909 59,0 58470 64,3 257378 60,1 

Fonte: construída pela autora com base nos microdados do Censo 2010.  

 

A análise do nível de instrução por cor/raça e sexo permite constatar situação de 

desigualdade semelhante. As mulheres brancas e mulheres negras concentram-se em maior 

número na faixa nível superior completo que seus pares homens brancos e homens negros. 

Assim, mulheres brancas e mulheres negras percebem menores remunerações que seus pares 

nos segmentos, embora possuam maior escolaridade. (Vide tabela).  

 

Tabela 3 - Nível de instrução conforme o sexo e a cor – Agrupamento TI – Censo 2010 – Brasil 

Nível de instrução Homem branco Homem negro Mulher branca Mulher negra  

 n. % n. % n. % n. % 

Sem instrução e 

fundamental 

incompleto 

6639 2,5 3750 5,1 1979 2,7 123

4 

6,6 

Fundamental completo 

e médio incompleto 

10034 3,8 4492 6,2 3293 4,6 140

3 

7,5 

Médio completo e 

superior incompleto 

84156 31,

9 

2907

0 

39,

8 

1783

6 

24,7 667

6 

35,6 

Superior completo 163185 61,

8 

3572

4 

48,

9 

4905

7 

68,0 941

3 

50,3 

Fonte: construída pela autora com base nos microdados do Censo 2010.  

 

 Outra questão importante para compreender o perfil das pessoas inseridas no 

agrupamento de TI refere-se à idade. A média de idade neste agrupamento é de 34 anos. 

Homens e mulheres brancas tem média de idade similar, 35 anos, assim como homens e 
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mulheres negras, 33 anos. Tanto os homens quanto as mulheres concentram-se na faixa 27 a 31 

anos, mas vale destacar que nas faixas etárias superiores aos 32 anos evidencia-se um percentual 

mais alto de mulheres se comparada aos homens. Enquanto 55,9% das mulheres concentram-

se nas faixas superiores aos 32 nos, 51,5% dos homens estão nessa faixa etária, sugerindo menor 

concentração de mulheres nas faixas etárias mais jovens se comparada aos homens.  

  
Quadro 1 – Idade calculada em número de anos conforme o sexo – Agrupamento TI – Brasil – Censo 2010  

Idade  Sexo 

Masculino Feminino 

n. % n. % 

10-16 768 0,2 383 0,4 

17 - 21 18106 5,4 4826 5,3 

22 - 26 61732 18,3 14794 16,2 

27-31 83438 24,7 20165 22,1 

32 -36 56773 16,8 16947 18,6 

37-41 40106 11,9 11507 12,6 

42-46 30214 8,9 8665 9,5 

47-51 21555 6,4 7976 8,7 

52 -56 14123 4,2 3770 4,1 

57-61 6762 2,0 1492 1,6 

Acima de 62 4270 1,3 706 0,8 

Fonte: construída pela autora com base nos microdados do Censo 2010.  

 

Sobre a posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal constatou-se 

a concentração de trabalhadoras e trabalhadores nas posições dotadas de maior proteção, ainda 

que haja grau significativo em outras posições em que 45,9% ocupam a posição “Empregados 

com carteira de trabalho assinada”. A próxima posição na ocupação com maior número de 

trabalhadores(as) refere-se a militares e funcionários públicos estatutários com 33,5% de 

pessoas ocupadas. A seguir está a posição na ocupação conta própria que possui 11,9%  e 

empregados sem carteira de trabalho assinada contabilizam 4,4% e possuem quantidade similar 

à anterior, 4,1%. A categoria “não remunerados” possui apenas 0,1% do total de 

trabalhadores(as).  

É interessante perceber que as mulheres concentram-se nos postos de trabalho 

formalizados56. Dos 21, 2% de mulheres, 17,3% estão nos referidos contratos, enquanto, 2,4% 

estão na categoria conta própria, 0,7% sem carteira de trabalho assinada e 0,8% empregadores. 

                                                 
56 Conforme Baltar, Krein e Leone (2009) emprego formalizado refere-se aquele que respeita as leis trabalhistas 

do país, "explicitadas na CLT ou no Estatuto do Servidor público" (2009, p. 36) 
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Já os homens, dos 78,8%, 62,2% estão nas categorias mais tradicionais, 9,5% na categoria conta 

própria, 3,4% empregados sem carteira de trabalho assinada e 3,6% empregadores. 

Em outro trabalho realizado em parceria com Fraga (2013) no qual o foco de análise era 

o segmento TICs que compreendia além das ocupações no agrupamento TI, os/as técnicos em 

manutenção em TIC e os/as trabalhadores(as) das centrais de atendimento, constatou-se que o 

agregado ocupacional que apresentou maior número de trabalhadores(as) fora do contrato 

formal de trabalho foi justamente o agrupamento de TI. Assim, se por um lado o agregado de 

TI caracteriza-se por alto índice de formalização, quando comparado a outros segmentos das 

TICs, apresenta o maior percentual de pessoas no segmento por conta própria. Compreender 

essa dinâmica torna-se importante.  

A partir das variáveis supracitadas é possível dizer que o grupo ocupacional de TI, é 

majoritariamente masculino e branco e possui alta média de remuneração, se comparada à 

média nacional57. No que tange as mulheres, minoria neste grupo, têm menores rendimentos, 

sobretudo, as mulheres negras. Sobre a posição na ocupação, a maior parte das pessoas ocupam 

as posições que englobam contratos de trabalho formais, ainda que se evidencie percentual 

significativo de trabalhadores(as) fora dessa modalidade contratual, sobretudo, no segmento 

conta própria.  

As reflexões realizadas revelaram algumas das principais características do 

agrupamento TI. Foi possível constatar, no que se refere à qualificação e competências dos 

trabalhadores e trabalhadoras em serviços de TI que para além do alto nível de instrução 

verificado nas bases de dados estatísticas, há outros conhecimentos formais e informais que 

podem ser adquiridos a partir de cursos de certificação, aprendizados por conta própria ou 

mesmo comunidades virtuais. A flexibilidade é outra característica, sobretudo, quando 

comparada a outras ocupações no agrupamento de TICs e está relacionada tanto às formas de 

contrato de trabalho, a jornada de trabalho como a organização do processo de trabalho como 

a literatura revelou. Para além dessas questões, há as diferenças e desigualdades de gênero e 

raça, em que as atividades de TI se revelaram como um agrupamento majoritariamente 

masculino, branco e apresentando desigualdades de rendimentos conforme tais marcadores de 

diferença. O próximo capítulo é dedicado a análise do discurso das revistas e matérias do site.  

 

                                                 
57 Conforme os dados do IBGE com base no Censo 2010, o Brasil é marcado pela concentração de renda em que 

46,34% das pessoas com mais de 10 anos de idade recebia até 2 salários mínimos. Por outro lado, apenas 5,26% 

das pessoas na mesma faixa de idade recebia naquele ano mais de 5 salários mínimos. Dados disponíveis em: < 

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/trabalho-e-rendimento.html > 

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/trabalho-e-rendimento.html


95 

 

4 O “BOM PROFISSIONAL”: DISCURSO, TRABALHO E PRODUÇÃO DE 

IDENTIDADES EM TI 

Compreende-se que os textos não constituem somente ideias ou concepções de 

indivíduos particulares, mas podem representar crenças, concepções ideológicas, sociais, 

políticas que incidem em representações, imagens e identidades sociais. No campo do trabalho, 

diversas teorias revelam como as transformações nas formas de gestão e produção não são 

apenas de base tecnológica, mas comportam um conjunto de crenças e ideologias que 

direcionam as relações de trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009; DUBAR, 2005, 2006; 

HARVEY, 2013; SENNET, 2006).  

Face as transformações nas formas de organização da produção e do trabalho que 

ocorrem desde a década de 1970, em países de capitalismo avançado, Dubar (2006) afirma que 

algumas abordagens se tornaram importantes para identificar as mudanças em processo que 

incidem sobre a constituição de identidades pessoais e profissionais; dentre elas estão “as 

exigências que os empregadores e os decisores políticos alegam para recrutar, formar ou gerir 

os ‘recursos humanos’ e a maneira como os assalariados lhes reagem” (2006, p.94). 

O objetivo desta parte é analisar o discurso sobre carreira, trabalho e profissão veiculado 

em matérias de revistas e um site direcionadas à área de tecnologia da informação, a fim de 

compreender como as representações em torno da identidade do/da profissional da área de 

tecnologia de informação são veiculadas e construídas pela mídia. As reflexões que tangenciam 

e completam essa análise como a questão da profissionalização e das imagens de gênero e raça 

também serão contempladas neste capítulo.  

 

4.1.1 O profissional de informática: o discurso da valorização  

As matérias analisadas do período entre 1984 e 1990, em ambas as revistas, 

direcionavam-se, principalmente, à apresentação da aplicabilidade da informática pelas 

empresas e profissionais liberais com a finalidade de aumentar a competitividade e facilitar a 

reestruturação das empresas. Nessa perspectiva, o conteúdo das matérias buscava exibir as 

facilidades e as possibilidades de otimizar, racionalizar e automatizar tarefas, reduzindo assim 

o tempo gasto nas atividades e, sobretudo, o custo, tanto nas empresas privadas quanto públicas. 
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O excerto abaixo, extraído da Revista Info, retrata as temáticas discutidas nas primeiras matérias 

analisadas e versa sobre a possibilidade de uso dos processadores de textos por advogados:  

 

Com o processador de textos, é possível guardar na memória da máquina o modelo 

básico dos contratos, transformando em operação de poucos segundos o processo 

frequente de alteração ou acréscimo de dados. Para isso, basta indicar à máquina onde 

devem ser incluídas as alterações e a impressora se encarrega de imprimir o novo 

texto. A eliminação de tarefas repetitivas como esta abre espaço para concentrar 

esforços em outras atividades de maior importância. A redução de tempo gasto em 

áreas que envolvem texto é incrível, aumentando a capacidade de trabalho do 

escritório. (Processando..., 1986, p. 10) 

 

O conteúdo das revistas nesse período alinha-se com o momento histórico de 

desenvolvimento da informática no Brasil. Se entre a década de 1950 e 1970 a informática 

orientava-se para computadores mainframes e minicomputadores, a partir da década de 1980 

os microcomputadores tornaram-se uma realidade, possibilitando o acesso não apenas das 

grandes empresas, mas das pequenas empresas e de profissionais liberais aos computadores 

(MARQUES, 2003). Esse fato pode explicar o porquê de grande parte das matérias, nas 

publicações analisadas, voltarem-se para apresentar o potencial dessas máquinas. Por outro 

lado, é importante destacar o fato de que os computadores são apresentados, naquele momento, 

como uma ferramenta potencial para a reestruturação das empresas, o que revela a importância 

desse período para as transformações nas formas de organização da produção e do trabalho que 

se seguiram na década subsequente.  

No que diz respeito às questões específicas acerca do trabalho, carreira e profissão, entre 

1984 e 1990, identificamos um número pequeno, mas importante, de matérias que abordaram 

temáticas relativas à demanda por profissionais da área, à valorização profissional, ao perfil 

profissional e sobre problemas que envolviam a questão da formação na área de informática. A 

seção recursos humanos, em ambas as revistas, constitui a área que acolhe grande parte das 

matérias, assim como matérias de capa.  

A elevada demanda por profissionais na área constituiu um tema recorrente nas 

publicações analisadas no período, e é apresentada como um dos motivos para o cenário 

positivo do mercado de trabalho em informática, caracterizado como uma área promissora, 

altamente valorizada e dotada de boas oportunidades de carreira.  

Tal discurso pode ser verificado na matéria de capa produzida pela Revista Tema, 

publicada no ano de 1984, intitulada “A Universidade em discussão”. Um dos subtítulos da 

matéria é “Há trabalho. Para todos” e apresenta um panorama, no qual, o setor de informática 
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constitui uma das poucas áreas nas quais o/a profissional “nunca vai ficar sem emprego” (Há 

trabalho..., 1984, p. 4). Em outra matéria, publicada pela Revista Info, três anos mais tarde, a 

mesma construção discursiva é constatada e afirmada pelo elevado índice de propostas  de 

emprego recebidas por discentes ainda em processo de formação "quatro ou cinco propostas de 

emprego bem antes de sua diplomação – ao contrário de cinco anos atrás, quando o setor de 

informática absorvia apenas um quinto da fornada de profissionais recém-formados". (Os 

jovens..., 1987, p.19). 

Na matéria “Os jovens prodígios do mito a vida real” (agosto, 1987) a falta de 

profissionais na área é destacada e aparece como uma justificativa para a alta valorização da 

profissão evidenciada no alto investimento das empresas em funcionários(as) por meio dos altos 

salários e cursos custeados pelas próprias empresas.  

Nessa matéria, há também uma tentativa de traçar o perfil de profissionais da área de 

informática, os/as profissionais foram definidos como jovens, entre 20 e 30 anos, criativos 

“inteligentes e curiosos, sim – porém, nem sempre gênios. Determinados e um tanto 

deslumbrados com seu trabalho, é verdade, mas pouco carreiristas” (Os jovens..., 1987, p. 16). 

A entrevista com alguns profissionais da área permitiu a identificação daqueles(as) que 

desejavam abrir o próprio negócio e de inserir-se em novos projetos, o que permitiu a atribuição 

do título “pouco carreiristas”.  

O texto reitera que a diferença da carreira desses(as) jovens para outros refere-se à 

valorização desses(as) profissionais por parte de empresas e universidades: "Mas, no fundo, são 

jovens como tantos outros em início de carreira. Com a única diferença de que essa é uma 

carreira em que empresas e universidades valorizam profissionais bem qualificados e criativos" 

(Os jovens..., 1987, p. 18).  

Embora os textos tratem da valorização de profissionais “bem qualificados e criativos”, 

não encontramos publicações que abordaram temáticas específicas sobre o perfil profissional 

exigido pelas empresas. O discurso gira em torno da apresentação de uma profissão altamente 

qualificada e valorizada, mas não há referências a requisitos que descrevam como se tornar 

um(a) profissional qualificado(a) ou o significado de ser um(a) profissional qualificado. A 

discussão em torno do currículo das universidades talvez apresente a direção do conteúdo das 

matérias, na qual a qualificação estaria, ainda, relacionada à educação superior.  

A matéria intitulada “A temporada de caça” (fevereiro, 1987) retrata a dificuldade que 

as empresas enfrentavam para preencher vagas na área de informática. O principal problema 

estaria relacionado ao baixo índice de “mão de obra” formada para os segmentos que exigiam 

maior qualificação como programadores(as), analistas e outros. O trecho abaixo evidencia a 
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necessidade de profissionais e as estratégias utilizadas por uma empresa a fim de retê-los(las), 

em que a:  

empresa chegou até a criar o cargo de analista consultor, para resolver o problema de 

turnover no topo da carreira de analista. Por ser uma carreira técnica, o profissional, 

embora altamente qualificado, chegava a um ponto em que não podia ter mais 

promoções, para que não ultrapasse o salário dos gerentes. Então, mudava de 

emprego. Hoje, um consultor da Itautec começa ganhando cerca de 20 mil cruzados 

e, mais tarde, pode chegar à faixa da gerência: mais de 30 mil cruzados. (A 

temporada..., 1987, p. 22) 

Além da questão da valorização do trabalho, apresentada no trecho, importa atentar para 

a forma como a carreira do/da profissional de informática é tratada nesse período. Ao discorrer 

sobre o modo como a grande empresa do ramo estaria enfrentando a carência de mão de obra, 

o diretor da empresa entrevistado apresenta as diferenças entre a área de gerência e as profissões 

de informática qualificadas como uma área técnica.  

A diferenciação entre carreira técnica e gerencial sugere uma característica não apenas 

dos/das profissionais da informática, mas do modo como o trabalho se organizava naquele 

período histórico. Tal distinção comporta características das formas de organização do trabalho 

pautadas no fordismo. Embora os trabalhos na área de tecnologia da informação sejam 

geralmente associados, automaticamente, ao toyotismo e as novas formas de organização do 

trabalho é possível verificar, no discurso, que as profissões de informática, a princípio, 

possuíam uma forma de organização do trabalho com delimitações claras em relação a outras 

áreas como a gerência. Tais dados trazem elementos para pensar um processo de transição da 

“profissão de informática” para os/as profissionais de TI e as mudanças nas exigências 

qualificacionais. 

Em relação ao setor de informática e às formas de organização do trabalho, as revistas 

analisadas, a partir de meados da década de 1980, apresentam um discurso no qual a informática 

aparece como meio de racionalização do trabalho. As publicações, sobretudo dos anos finais, 

aliam a informática as práticas associadas ao modelo toyotista de produção.  

 Em uma matéria veiculada na Revista Tema, por exemplo, sobre a privatização de 

determinados setores da empresa e a formação de cooperativas, a adoção de práticas como a 

privatização é justificada pela necessidade de redução do tamanho da empresa com a finalidade 

de "evitar a tendência ao gigantismo" (Cooperativas..., 1989, p. 25), uma perspectiva exposta 

como modernizadora. Além de processos de privatização, a adoção de práticas como os CCQs58 

                                                 
58 Os círculo de controle de qualidade (CCQs) são caracterizados pela reunião de trabalhadores(as) que buscam 

discutir o trabalho a fim de aprimorar a produtividade, identificar e apresentar alternativas para resolução de 

problemas. 
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apareceram com frequência nas matérias, especialmente, nos anos finais de 1980 e foram 

apresentadas como um programa que busca a valorização e a “evolução do homem. Com esta 

filosofia pode ser adotado por uma nação inteira, como também pode fazer parte da sua estrutura 

de vida familiar”. 

O discurso construído faz parte das estratégias de gestão pautadas no modelo toyotista 

de produção. Como apontou Maria Elizabeth Lima (1996) este modelo de gestão se afasta do 

modelo taylorista pelo fato de buscar a “absorção máxima das energias e dos talentos dos 

indivíduos” (1996, p. 37). Consiste em novas estratégias de sedução na empresa, distintas do 

autoritarismo vigente em modelos anteriores e caracterizados pela utilização da subjetividade 

em que a busca do consentimento se dá pela aproximação dos valores da empresa aos valores 

do/da funcionário(a). A utilização do termo filosofia e não formas de gestão do trabalho 

constitui um mecanismo capaz de mascarar os motivos reais de tais políticas, nessa perspectiva, 

a filosofia é utilizada não como uma “via de emancipação do homem, mas um instrumento de 

dominação” (1996, p. 41) 

Foi possível constatar um discurso, sobre trabalho e carreira na área de informática, 

voltado para um mercado em ascensão e valorizado. A representação dos/das profissionais nas 

publicações converge para a ideia de que são jovens, com carreiras promissoras, inteligentes e 

inseridos em um mercado caracterizado pela alta demanda de profissionais, planos de carreira 

atrativos, altos salários e que incentivam o aprimoramento profissional. Nessa perspectiva, 

atribui-se uma identidade positiva, na qual, o/a profissional está inserido em uma profissão 

altamente qualificada e valorizada.  

Sobre a valorização a partir da remuneração, a análise de Márcio Pochmann (2005) 

acerca da evolução das ocupações no Brasil59 pode iluminar a caracterização desse período. 

Dentre as diversas ocupações que apresentaram crescimento entre os períodos de 1980 a 1990 

está a ocupação analista de sistemas. Esta, apresentava, em números absolutos, no período de 

1986/1989, 12.584 ocupados, já entre 1989/97 eram 16.899 ocupados, assim, a variação 

absoluta foi de 39,3% e a variação relativa 37,9%. O crescimento dos postos de trabalho veio 

                                                 
59 A partir dos dados sobre das ocupações profissionais Pochmann apresenta um quadro que diverge das 

perspectivas otimistas sobre as novas formas de trabalho e os novos conteúdos do trabalho caracterizados por 

postos de trabalho mais qualificados. O autor revela que os postos de trabalho que mais cresceram na variação de 

1986/89 a 1989/97 foram os serviços de menor qualificação o que invalidaria a tese de que as novas formas de 

organização do trabalho, associadas as novas tecnologias demandariam serviços com maior qualificação 

profissional. “Em síntese, observa-se que o perfil das ofertas profissionais em alta no país não está necessariamente 

associado às exigências de maior qualificação profissional. Dado o tipo de demanda de trabalho que mais cresceu 

nos anos 90 no Brasil, parecem falsas tanto as hipóteses que sustentam existir mudanças generalizadas no conteúdo 

de trabalho como os argumentos que apontam para a existência de emprego motivada por uma oferta de trabalho 

inadequada aos requisitos da contratação empresarial” (POCHMANN, 2005) 
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acompanhado de uma mudança no rendimento, conforme a tabela do autor, o rendimento médio 

em salários mínimos para a ocupação de analista de sistemas era, em 1986, de 17,12, já em 

1995, 10,65 s.m. Assim, houve um decréscimo e a variação negativa foi de 37,8%. Os dados 

demonstram tanto uma valorização significativa para o ano de 1986, o que coaduna com o 

discurso veiculado nas revistas, quanto apresenta um processo de redução dos rendimentos na 

década seguinte. A próxima parte contempla, justamente, análise do discurso das publicações 

no período em que há uma redução da remuneração. Veremos se tal fenômeno reflete-se no 

conteúdo discursivo do período e se uma nova identidade é atribuída.  

 

4.1.2 Discurso a partir dos anos 1990: a constituição de uma identidade empreendedora 

A partir de 1991 constata-se mudança no discurso sobre a profissão de informática e 

uma intensificação de temas relativos às novas formas de organização do trabalho. Nas 

publicações, evidencia-se a construção de um discurso de integração entre a informática e as 

novas formas de gestão do trabalho, pautadas, em grande medida, no chamado toyotismo. Nesse 

contexto, o próprio conteúdo das atividades de informática é remodelado, um novo perfil é 

demandado e os requisitos para uma nova identidade são apresentados. Tais mudanças 

incidiram, inclusive, na forma de denominação da profissão, na qual o termo informática passa 

a ser substituído, gradativamente, pelo termo tecnologia da informação.  

As primeiras publicações que apresentam temáticas relativas às mudanças no conteúdo 

da profissão de informática foram identificadas já em 1991. A matéria publicada na Revista 

Tema, denominada “Analistas, o fim do isolamento” discorre sobre a constituição de um novo 

perfil de profissional da informática, que já não necessitaria ter conhecimentos profundos do 

computador ou do sistema operacional, devido ao desenvolvimento das novas tecnologias, mas 

“conhecer bem as modernas metodologias e ferramentas de desenvolvimento de sistemas e, 

principalmente, deve saber desenvolver as soluções em conjunto com os usuários. No moderno 

conceito de CI (Centro de Informações), cabe ao usuário, com o suporte do analista, 

desenvolver suas próprias aplicações” (Analistas...1991, p. 31).  

A matéria de capa da Revista Info cujo título é “como o uso correto da informática pode 

fazer seus negócios renderem mais, com menos gente e maior rapidez” (É hora..., março, 1994) 

trata não apenas da importância da informática para as empresas, mas de processos voltados 

para as mudanças organizacionais e da integração entre estas e a informática e das novas 

características do/da profissional da informática. Michael Hammer, co-autor do livro 
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“Reengenharia – Revolucionando a Empresa”, é referenciado a fim de definir o significado da 

reengenharia. Citado como um best-seller, o que permite construir um efeito de maior 

credibilidade, o livro é apresentado como um “manifesto em defesa das mudanças radicais na 

empresa” (é hora..., março, 1994, p. 65). A finalidade é mostrar as empresas que o modelo 

administrativo daquele período necessitava ser revisto e reconstruído. Se na década de 1980 a 

informática era apresentada como uma possibilidade importante para reestruturação das 

empresas, os dados da década de 1990 mostravam que os ganhos obtidos com a adoção da 

informática não eram os esperados. Tal fato era atribuído ao fosso existente entre os princípios 

administrativos e a informática. 

Nesse contexto, a divisão entre área de informática e área de negócios é questionada e 

a solução apresentada consiste na adoção de novos princípios administrativos com a finalidade 

de reorganizar a empresa. Tais mudanças afetaram o conteúdo das tarefas do/da profissional da 

informática. Se antes a informática era tratada como uma área técnica da empresa, na qual, de 

um lado, situava-se técnicos(as) do CPD, e, de outro, os negócios da empresa, com a 

reengenharia um novo lugar é proposto para a área de informática que se materializa em duas 

mudanças: ”a primeira é a efetiva integração ao organograma. A outra, mais importante ainda, 

parte da constatação de que é imprescindível contar com a tecnologia da informação para 

implantar os novos conceitos de gerência” (É hora..., março, 1994, p. 66). 

O aumento da produtividade, o aperfeiçoamento dos processos decisórios, a rapidez nas 

solicitações do mercado, as mudanças nas formas de realizar negócios e o aprimoramento de 

serviços de atendimento ao cliente apresentam-se como as metas que a informática ou a 

tecnologia da informação deve alcançar. A fim de colocar em prática o processo de 

reengenharia, diversas possibilidades de utilização da informática são apresentadas como, por 

exemplo, a substituição de computadores mainframes por microcomputadores ou a combinação 

destes, a utilização da computação distribuída, dentre outras.  

Um sistema de informação implementado por uma empresa é exibido como um exemplo 

de sucesso. Com o objetivo de reorganizar e aperfeiçoar os departamentos de informática das 

unidades da empresa situadas em diferentes países, uma pesquisa foi realizada para identificar 

as principais reclamações sobre o departamento de informática. Os resultados alcançados 

propiciaram a redução de 30% de profissionais da informática e a diminuição da quantidade 

“de centros de processamento de dados espalhados pelo mundo de 108 para apenas quatro. O 

tratamento de informações das unidades da América Latina, antes realizado em doze diferentes 

locais, hoje está totalmente concentrado num único CPD, no Brasil” (É hora..., março, 1994, p. 

70). 
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Interessa perceber como o setor de informática não foi apenas um propulsor das 

transformações organizacionais e tecnológicas, mas sofreu tais mudanças. O processo de 

reorganização desse setor, a partir das novas formas de gestão e organização do trabalho, 

possibilitou a centralização de dados, a partir da distribuição em rede, e a redução de postos de 

trabalho. O perfil do/da profissional de informática requisitado também se modificou: o 

conhecimento técnico não é valorizado se não estiver alinhado e integrado a visão de negócios 

das empresas. Acredita-se que dois fenômenos contribuíram para esse movimento: o 

desenvolvimento tecnológico e as novas formas de gestão e organização do trabalho. 

Simone Wolff (2009), ao analisar o chamado “trabalho informacional”, considera que o 

processo de informatização afeta os trabalhos que demandam alta qualificação como 

profissionais de informática e gestores. Isso porque o processo de desenvolvimento de software 

refere-se à transformação de dados, informações e conhecimento em um sistema digital. Ao 

contrário do que ocorre na automatização de atividades manuais, há incorporação do 

conhecimento tácito de gestores e trabalhadores. Se por um lado, exige-se alta qualificação para 

transformar esse conhecimento em linguagem digital, a partir do momento em que isso ocorre 

constitui-se um processo de simplificação de trabalhos como os realizados pela gerência. 

Além da dimensão tecnológica, é importante ressaltar que a própria forma como o 

software é desenvolvido e estruturado incorpora formas sociais de conceber e processar o 

conhecimento. Como aponta Eischein (2000) há uma relação entre o desenvolvimento do 

software e as relações sociais, assim, "software é a maneira pela qual o conhecimento ou 

informação é dada de forma em um mundo digital, como tal, incorpora o conhecimento social. 

Isto significa que, antes da sua aplicação pela sociedade, o software já está estruturando as 

formas que as interações sociais podem tomar" (2000, p. 63). 

A Revista Tema, em uma matéria de capa intitulada “Informática: novo perfil para o 

profissional”, (1994) também apresenta tais mudanças. Duas seções são dedicadas a tratar o 

tema: a seção opinião e a seção mercado.  

A constituição de um novo perfil de profissional da informática é acompanhada da 

adesão a um novo modelo organizacional direcionado aos negócios em que, conforme a matéria 

publicada pela Revista Tema, o novo modelo de profissional “reúne em sua performance 

pretendida, atributos que possam garantir uma relação harmoniosa entre conhecimentos 

especializados e o alvo de uma prestação de serviços” (A ênfase...1994, p.5). Nesse sentido, a 

tecnologia da informação, “que disponibiliza insumos decisórios, deve ser encarada pelo novo 

profissional que sustenta a organização no seu dia-a-dia, como elemento interfaceador da 

mediação cliente/usuário e empresa prestadora de serviço” (A ênfase...1994, p.5). 
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Nota-se que o termo informática, largamente utilizado nos textos analisados na década 

anterior, ainda é empregado, mas passa a ser substituído ou mesclado com o termo tecnologia 

da informação. Conforme Bretton (1991) a informática refere-se ao processamento da 

informação sem a interferência humana, ou seja, constitui um processo de automatização da 

informação. Nesse sentido, difere-se da tecnologia da informação caracterizada, no texto, por 

“disponibilizar insumos decisórios”. Esta característica, na qual o fornecimento de informações 

para a tomada de decisão é central, torna-se importante na identificação das mudanças no 

conteúdo das atividades do/da profissional e das profissões de TI. A afirmação de que o 

processo de formação deve se modificar e constituir um currículo voltado para a área de 

negócios vigora.  

Na mesma revista, na seção mercado, a matéria intitulada “Ao final do século os 

profissionais de informática devem ser tão velozes quanto equipamentos de quarta geração” 

informa as mudanças no perfil do profissional da área. Constrói-se a ideia de que o perfil ideal 

de profissional da informática seria compatível com o/a chamado “generalista” em detrimento 

do/da especialista. É a primeira matéria na qual o termo empreendedor é referenciado nas 

revistas que aparecerá de modo recorrente na definição do profissional desejado. 

Nessa matéria, um dos entrevistados é o presidente do sindicado da indústria da 

informática do Distrito Federal, que informa o perfil de profissional requisitado pelas empresas: 

“O profissional que nos interessa tem que ter visão empreendedora, não no sentido de se tornar 

empresário, mas tem que ser dinâmico naquilo que faz” (Ao final do século...1994, p.7). Isto 

significa que independente da área na qual o/a profissional esteja alocado, pública ou privada, 

ou da sua posição, empregador(a) ou empregado(a), a ideia de que ele deve ser um 

empreendedor, ter uma visão genérica e atrelada aos negócios da empresa, vigora. 

Se as publicações veiculadas nos anos 1980 tratavam da valorização do/da profissional 

de informática, mesmo em um período de crise no país, aqui, a situação é apresentada de forma 

distinta, sob o risco de desaparecimento: “o profissional da informática está em extinção. Não 

tenho dúvida de que muito em breve isso ocorrerá, principalmente com o programador e o 

analista de sistema, aquele que se contrata para fazer um programinha para uso próprio, que te 

ensina a operar o equipamento” (Ao final do século... 1994, p.7). Ao mesmo tempo que a 

extinção da profissão é indicada, as características dos/das “sobreviventes” são apresentadas, 

em que permanecerá “o mais versátil, que sabe um pouco de cada coisa e que está preparado 

para desenvolver produtos viáveis comercialmente. Por isso, é que precisamos reformular o 

ensino, para que a juventude saia um pouco mais aculturada” (Ao final do século... 1994, p.7). 
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A utilização do termo “aculturada” para definir o que se espera dos/das jovens 

trabalhadores(as) não parece casual. Em antropologia, aculturação refere-se a um processo de 

mudança social “sob a influência de uma cultura e de uma sociedade dominantes com as quais 

ele entra em contato” (FROST, HOEBEL 2006, p. 49). Ao definir o novo perfil de profissional 

demandado pelas empresas, explicita-se a defesa pela “nova cultura do capitalismo”, 

caracterizadas, nas palavras de Sennett (2006) pela ênfase numa concepção de tempo em que o 

prazo curto e a mudança constante são características. Nessa nova cultura o talento relaciona-

se à construção de novas habilidades, não mais à ideia de realizar algo com perfeição e na ideia 

de estar em constante mudança: de emprego, de capacitação, de habilidades. Solicitar que os/as 

jovens se aculturem é requerer que adiram a essa nova cultura pautada na flexibilidade, no risco, 

num aprendizado constante e efêmero e, sobretudo, na orientação para o mercado, para a busca 

do lucro.  

Vale ressaltar que outras “vozes” estão presentes na matéria e tem o poder de contrastar 

e/ou reforçar o discurso do presidente do sindicato. Um professor, chefe do Departamento de 

Ciência da Computação da UNB, rebate as críticas realizadas pelo presidente do sindicato das 

empresas, destaca a relevância do currículo constituído pela instituição e considera que 

conceber que “um profissional recém-formado tem condições de entrar numa empresa e no dia 

seguinte estar produzindo é no mínimo estar equivocado. No campo de aplicação da informática 

existem tantos produtos que não se tem como dar ao aluno um perfil de super-homem” (Ao 

final do século... 1994, p. 8). Critica-se a ideia de que a universidade deve formar alunos para 

atender as necessidades específicas e imediatas do mercado e a percepção de que o profissional 

deve obter um amplo conhecimento, encontrado não em pessoas comuns, mas em “super-

humanos”.  

Apesar das críticas, o professor considera que o profissional de informática do futuro 

será um “consultor” e fornece um exemplo de um discente da universidade: aluno aplicado, que 

buscou estudar não apenas as áreas técnicas, mas também pesquisa e a área organizacional, 

além de realizar estágios na área de Marketing. O aluno fundou, ao lado do pai, uma empresa 

de consultoria voltada para redes, mainframes e microcomputadores. Nesse aspecto, apesar das 

críticas realizadas pelo professor, o perfil traçado é muito semelhante ao do presidente do 

sindicato: conhecimento técnico aliado ao conhecimento de marketing e organizacional.  

Ao longo da década de 1990 e da primeira década do século XX constatamos que o 

perfil do/da profissional de TI se configurou o mesmo nas três publicações analisadas. Os textos 

apresentam não apenas as exigências qualificacionais, mas constroem um ideal de profissional 
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e do não profissional. Usa-se a imagem do nerd, aquele que estuda muito, programa sozinho e 

tem pouca habilidade comunicacional, para dizer o que o profissional não deve ser:  

Em primeiro lugar, registre: aquele sujeito taciturno que passa 11 horas por dia na 

frente de uma tela verde cheia de caracteres, num aquário a 22 graus centígrados, 

posando de gênio que não pode ser incomodado, é imagem do passado. (Revista Info. 

Assim..., 1998, p. 29). 

 

Há muito, o profissional da área de TI deixou de ser sinônimo de alienado, aquele 

sujeito com problemas de relacionamento pessoal, vulgarmente conhecido como nerd. 

Há até um sitcom na TV “The B TV “The Big Bang Theory”, que trata bem o universo 

daqueles ligados em tecnologia (Publicação do site. O mercado..., 2010) 

Por outro lado, a imagem do “empreendedor”, “homem de negócios”, “autônomo e 

flexível”, faz o contraponto com o que o profissional deve ser. Exige-se um(a) profissional 

capaz de gerar lucros diretos às empresas e que use a tecnologia para este fim. A fala de uma 

headhunter (caça-talentos) que relaciona as transformações nas formas de organização da 

empresa às mudanças no perfil de profissional demandado é representativa desse cenário ao 

considerar que o “‘técnico dos anos 90 precisa ter uma visão clara, claríssima, de como a 

informática pode gerar ganhos, alavancar o negócio da empresa’”. (Assim..., 1998, p. 29). A 

publicação veiculada no site intitulada “Tenha ideias… Faça dinheiro… Seja o sucesso!”, 

apresenta as características valorizadas no mercado atual e a importância do profissional gerar 

ganho para as empresas: 

Nos anos oitenta, quem tinha um curso superior, tinha emprego garantido. Hoje, 

mesmo com pós-graduação, domínio de um segundo idioma e certificações... muitos 

profissionais estão amargando longos períodos na geladeira, se recolocando somente 

após uma indicação, então, a resposta para se colocar e recolocar no mercado não são 

a formação ou habilidades e técnicas, mas duas palavrinhas apenas: Dinheiro e 

Clientes! Bill Gates e Steve Jobs (in memoriam) que o digam. (Tenha...novembro, 

2013). 

É interessante perceber como o autor alude aos anos 1980 para demarcar o período atual. 

Se nesse período bastava ter um curso superior ou conhecimentos centrais para a área, agora, o 

profissional deve além de ter uma diversidade de conhecimentos e habilidades gerar lucro para 

as empresas. Para esse autor, estamos em um sistema capitalista e a busca pelo lucro, pelo 

dinheiro, deve estar em primeiro lugar. Assim, “empregados bons” são aqueles que trazem 

dinheiro para a “sua empresa”. São várias as lições, que esse gerente de projetos fornece para 

que profissionais da área de TI alcancem o sucesso, dentre elas estão a dedicação total à empresa 

e a busca por lucro de forma incessante: 

Trabalhe bastante para ajudar sua empresa a ganhar dinheiro, mas tenha ideias, e 

descubra de que forma sua mente consegue produzir mais ideias. Pode ser um 
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determinado período do dia, pode ser uma fonte de inspiração, uma memória muito 

feliz ou uma motivação. Descubra isso logo, pois você pode estar perdendo tempo e 

dinheiro! 

Lógico que, para ter boas ideias durante o expediente, você vai precisar deixar de lado 

algumas coisas, tais como: Facebook, fofocas, distrações, problemas pessoais, 

questões pessoais, descrença, ceticismo, reclamações e coisas não relacionadas ao 

processo em que trabalha, etc. Até mesmo algumas pessoas e seus hábitos preguiçosos 

ou negativos podem te atrapalhar. Um bom profissional não se abala com críticas, mas 

aprende com elas. Um bom profissional não desanima, mas sabe como se auto-

motivar! Um bom profissional adora a competição salutar! (Tenha...novembro, 2013). 

O estímulo a competitividade, a busca pelo sucesso como algo inatingível, ao 

aprendizado e atualização constante foram se apresentando nas publicações analisadas de forma 

cada vez mais incisiva:  

[...]Depois que você conseguir seus objetivos, então relaxe um pouco, curta seu 

sucesso, o dinheiro e prestígio que você conseguiu, e depois, vá em busca do próximo 

desafio, suba o próximo degrau e chegue onde ninguém mais conseguiu ou 

conseguirá. Perceba que o sucesso é feito de pequenos sucessos, e o fracasso, de 

pequenos fracassos. (Publicação do site. Tenha...novembro, 2013). 

 

Além de ter que atualizar constantemente seus conhecimentos técnicos, ter um nível 

de inglês avançado e acompanhar quais serão as tendências que demandarão novas 

competências no futuro próximo, o desenvolvedor moderno precisa saber trabalhar 

em equipe e ter habilidades comportamentais que facilitem integrar um time. Para 

Ricardo Jucá, a capacidade de se relacionar e comunicar são imprescindíveis. (Revista 

Tema. Desenvolvimento..., 2011, p. 41) 

O discurso presente nos textos analisados exige um(a) profissional antenado com a área 

de negócios, dedicado(a) à empresa, competitivo, que esteja atualizado(a) e aprendendo 

constantemente, que conheça diferentes linguagens de programação, que saiba outras línguas e 

trabalhar em equipe e tenha inteligência emocional, isto é, saiba se comportar, sobretudo, face 

a situações de estresses ocasionados pelo trabalho. Além disso, não se acomodar apresenta-se 

como uma característica que deve ser desenvolvida e encarada, desse modo, ter, ao menos, a 

sensação de estagnação apresenta-se como um motivo para a mudança de emprego:  

Já ficou bem para trás o tempo em que as corporações eram as principais responsáveis 

pelo crescimento de seus funcionários. O que elas oferecem hoje são chances que 

devem, em primeiro lugar, ser percebidas (e isso só os mais atentos e dispostos a 

evoluir conseguem fazer com clareza) e, em segundo, ser laçadas com a mesma 

disposição de quem caça um elefante. Se você entende que sua empresa não lhe 

oferece esse tipo de chance, se há uma ausência de tarefas empolgantes ou a pura e 

simples vontade de fazer outra coisa, pense se não está na hora de fazer um balanço e 

partir para um upgrade na carreira. Encare a possibilidade de mudar de emprego como 

uma coisa absolutamente natural da vida. (Revista info. Onde estão..., 1999 p.32). 

O ideal de emprego também não pode estar relacionado a um trabalho com horário 

regular e benefícios sociais “bons salários e um pacote atraente de benefícios, por si sós, não 

são mais sinônimo de um bom emprego. Horário certinho, das 9 às 6? Muito menos” (Onde 
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estão..., 1999 p.32), desse modo, estar em um emprego em que se possa ser valorizado(a) e 

reconhecido(a) e não se sinta “estagnado(a)” torna-se importante.  

A insatisfação no trabalho é apresentada não como motivo de reivindicação ou de 

construção de um coletivo que permita mudar a situação, mas como um sinal para deixar o 

emprego, a fim de não se “acomodar”. Aliás, a palavra acomodação é cada vez mais utilizada 

no sentido negativo para representar aquelas pessoas que não estão dispostas a mudar de 

emprego, de carreira ou não estão em um processo de aprendizado constante, isto é, no ritmo 

desejado pela empresa. Permanecer “mais de oito anos na mesma empresa pode sinalizar uma 

acomodação perigosa. Indica que o sujeito chegou ao topo de sua competência e que não tem 

mais para onde crescer’, diz Gerson Correia, diretor da empresa de recolocação de executivos 

DBM” (Onde estão..., 1999 p.33).  

Nesse aspecto, cria-se uma ideia de que permanecer por muito tempo na empresa torna-

se sinônimo de acomodação. O bom, o ideal, é a pessoa que está em constante movimento, 

buscando crescimento e reconhecimento. A ideia de crescimento aparece como ilimitada, assim 

o/a profissional ideal deve realizar uma busca infindável de seu próprio crescimento.  

Os discursos nas publicações apresentam um conjunto de argumentos utilizados para 

mobilizar e atribuir sentido ao trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Se por um lado, 

a referência a recrutadores de executivos na construção dos textos poderia revelar-se confusa e 

contraditória, à medida em que muitos exemplos apresentados são de funcionários que não 

ocupam tal posição. Por outro, poder-se-ia dizer que tais referências e construções contribuem 

para a construção da ideia de que um/a bom profissional deve ter características de um 

executivo ou empreendedor. 

 Em matéria veiculada pela Revista Info, a concepção acerca das exigências 

qualificacionais é semelhante para os diversos cargos, conforme o gerente de tecnologia de uma 

consultoria: “Há muita carência de gente qualificada, bilíngue em TI, que conheça tecnologia 

pura, tipo microinformática, banco de dados e linguagens de programação e negócios”, diz 

Paiva. Só uma competência não basta, seja o profissional candidato a analista, vendedor, 

gerente de projeto ou CIO” (Temos..., 2005, p. 69). No trecho abaixo, evidencia-se a construção 

e exigência de um profissional completo ou “global”, independente do estágio da carreira, isto 

é, se está iniciando ou terminando:  

Não basta, portanto, apenas falar inglês – requisito primordial, mas não único – mas 

dominar fluentemente sua própria língua, ter sólidos conhecimentos em tecnologia, 

boa visão de negócios, saber trabalhar em times, comunicação verbal adequada, ética 

profissional e estar antenado com os acontecimentos no país e no mundo. Sem falar 

nos aspectos psicológicos, já que depois da descoberta da inteligência emocional a 
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sensibilidade também passou a ser considerada. Hoje as empresas querem saber como 

este futuro funcionário vai reagir diante de situações críticas, que podem até colocar 

em risco a sobrevivência do negócio. O conjunto dessas habilidades podem indicar a 

taxa de empregabilidade de um candidato a emprego seja ele apenas um estagiário em 

início de carreira ou um veterano que já passou por inúmeros empregos. 

(ZANDONADI, 2005, p. 69)  

O risco é, novamente, considerado uma característica das novas profissões, em que ao 

mesmo tempo que demandam características tão diferenciadas e exige-se um profissional tão 

“versátil, criativo e receptivo a quebra de paradigmas” também é uma área caracterizada por 

intensas mudanças e, assim “é uma carreira de riscos, uma vez que exige permanente 

atualização, mas – como tudo na TI – está sujeita a mudanças rápidas que podem destruir 

funções ou até mesmo profissões com uma velocidade impressionante” (Profissionais..., 1999, 

p. 44). Além disso, o setor de informática comporta “jovens prodígios” que podem fazer carreira 

e dinheiro muito cedo “garotos prodígios que mal saíram da adolescência, mas são símbolos de 

sucesso. Edgard Nogueira, criador do Aonde, um dos sites de busca mais popular do país, tem 

apenas 16 anos, criou o site aos 13, e hoje fatura mensalmente cerca de R$ 6 mil”. 

(Profissionais..., 1999, p. 45) 

O ganho rápido e aparentemente “fácil” por meio de um site ou aplicativo apresenta-se 

como uma característica das novas possibilidades, não de emprego, mas de empreender. Desse 

modo, comporta jovens prodígios, ainda adolescentes, mas que simbolizam o sucesso como é 

o caso mencionado anteriormente. As condições nas quais um adolescente de 16 anos conseguiu 

construir o site, os contatos que possuía, o conhecimento precoce sobre a internet ou outras 

áreas, não são discutidos, apresentados ou objeto de reflexão. Afinal, se houve um crescimento 

do acesso à internet no Brasil e a computadores, o mesmo não se pode falar do conhecimento 

relativo ao modo como tais tecnologias são produzidas.  

Nesta matéria a intertextualidade, isto é, a capacidade de utilizar outros textos na 

construção do texto é evidente. A fonte da matéria, especialmente, da parte sobre os empregos 

do futuro são as Revistas Info, Exame on line e a Revista Internet BR. Ainda que a Revista Tema 

seja destinada a um público mais específico, funcionários(as) da empresa pública, o discurso 

sobre o novo perfil de profissional é semelhante ao da Revista Info e, em determinados 

momentos, como este, é possível constatar o mesmo conteúdo. Isto revela a dimensão do 

discurso sobre quem é o/a profissional da área de tecnologia da informação e quais conteúdos 

deve dominar. Esse(a) profissional, é o mesmo, independente da publicação analisada: se é de 

uma empresa pública ou de uma revista vinculada à área empresarial ou de um site dedicado a 

profissionais da área.  
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Muitas publicações atribuíram ao desenvolvimento tecnológico as transformações nas 

profissões em TI. Ainda que tal fenômeno seja importante para pensar tais mudanças, constata-

se que o conhecimento técnico continua importante, mas agora, aliado à conhecimentos 

gerenciais e de negócios, habilidades comportamentais, dentre outras competências. Assim, o  

currículo fica musculoso quando, além do curso superior e do domínio de inglês e 

português, a pessoa persegue MBA, certificações, especializações e atividades 

extracurriculares diversificadas. A boa postura na hora da entrevista, claro, não 

atrapalha. A ideia é ser autêntico e fugir da tentativa de parecer seguro demais só para 

impressionar. Isso pode ser entendido como arrogância. “É preciso ser combativo e 

saber ouvir o que não gosta”, diz André Rapoport, diretor de RH da Oracle. (Temos..., 

2005, p. 69). 

Os dizeres em torno das exigências qualificacionais, que compreendem desde 

conhecimento tecnológico e de negócios às atitudes comportamentais tornam-se vagos não 

apenas porque o discurso não é direcionado a atividades específicas, mas porque o 

conhecimento exigido é plural e incerto. Embora tenham sido apresentadas uma diversidade de 

qualificações no trecho anterior, estas são apresentadas como importantes, mas não asseguram 

uma vaga de emprego, assim, não basta ter todos os conhecimentos exigidos se o/a profissional 

não construir o network, isto é, uma rede de relacionamentos profissionais “Cultive colegas no 

mercado. Só para ter uma ideia, das 2 mil empresas entrevistadas no estudo da consultoria 

Manager, 46% dizem que o meio favorito para recrutar candidatos é a indicação interna, o tal 

do QI, o ‘quem indica’” (Temos..., 2005, p. 69). 

Os requisitos, tipos e modos de ser exigidos direcionam para a constituição de um/a 

profissional empreendedor(a) seja na sua carreira ou no seu ambiente de trabalho, seja para 

conseguir outros empregos ou para buscar lucros para a empresa, assim, o/a profissional de TI 

deve ser acima de tudo “um empreendedor...Ele precisa aprender a desenvolver a curiosidade, 

somada a uma boa capacidade de concentração e ter seu foco na resolução de problemas com 

espírito inventivo e humildade (O mercado..., 2010). 

A construção da identidade do/da profissional de TI, após a década de 1990, associa-se 

ao ideal de “empreendedor” tanto nas revistas quanto nas publicações do site. A mudança no 

conteúdo do trabalho do profissional, ora de informática, ora de tecnologia da informação foi 

atribuída, em muitos momentos, as transformações tecnológicas. É certo que o advento dos 

microcomputadores, o crescimento dos pacotes de software, as mudanças do sistema analógico 

para o digital são elementos importantes para pensar tais mudanças, no entanto, a percepção de 

que a informática deve ser aplicada, cada vez mais, às áreas de negócios, que o trabalho deve 
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absorver cada vez mais habilidades, conhecimentos e capacidades, consistem em orientações e 

decisões políticas, pautadas nas novas formas de gestão da produção e do trabalho. 

Constata-se que a ideia de um profissional alinhado com a área de negócios, mas que 

detém conhecimentos técnicos, conhecimento em língua estrangeira, inteligência emocional, 

capacidade de trabalhar em equipe e de aprender constantemente, correr riscos, ser competitivo, 

crescer ilimitadamente e construir soluções individuais para seus problemas, em que a 

insatisfação no trabalho, por exemplo, deve ser resolvida por meio da demissão, são elementos 

que constroem a identidade do/da profissional de TI, veiculada nas publicações analisadas.  

Ao lado dessa construção discursiva, verifica-se a redução da remuneração nas 

ocupações que integram esse grupo. Os resultados de Márcio Pochmann, apresentados no 

discurso dos anos 1980, já indicavam redução da remuneração entre os anos de 1986 e 1997. 

Estudos mais recentes como o de Josmária Oliveira (2012) que desenvolveu uma pesquisa 

comparativa entre três profissões que tem na informação a base para a construção de sua 

jurisdição: bibliotecários, contadores e analistas de sistemas, apresenta um quadro de maior 

vulnerabilidade para a ocupação analistas de sistemas. Com base nos dados da PNAD entre os 

anos de 2002 e 2006 a autora constatou decréscimo do número de profissionais de TI em faixas 

salariais superiores mais altas e crescimento nas faixas salariais mais baixas:  

Ao longo dos anos, tem sido decrescente o percentual de profissionais de TI com 

salário superior a 15 salários mínimos no setor informal. Em 2002, 63% apresentavam 

tal rendimento, mas nos anos seguintes observa-se acentuada redução, sendo 59,4% 

em 2004, 34,3% em 2006 e 23,2% em 2008. Observa-se, ainda, que aumentou o 

percentual de profissionais informais nas faixas salariais mais baixas, como a de 5 a 

7 salários mínimos, que era 2,1% em 2002 e chegou a 14,3% em 2006 (2012, p. 187). 

A redução do percentual de profissionais nas faixas salariais mais altas no setor informal 

não foi acompanhada de aumento salarial no setor formal. A autora também analisou a evolução 

salarial das três ocupações com base nos dados da relação anual de informações sociais (RAIS), 

entre 1999 e 2009 e, no conjunto das profissões analisadas, a ocupação analista de TI foi a única 

que registrou redução significativa e contínua da remuneração. 

A informática passou a ser utilizada para desenvolver soluções para o mercado, não 

apenas no campo da automação, mas de áreas gerenciais. Mais do que automatizar processos, 

necessita-se das tecnologias da informação que fornecem informações para tomada de decisões 

e ganhos lucrativos. O/A profissional da informática passa a ser denominado “Profissional de 

TI” e ao lado dessa nova denominação exige-se novas características comportamentais e 

qualificacionais. Esses(as) profissionais devem aderir a uma nova identidade pautada no 

empreendedorismo, na gestão de si, na autonomia, no gosto pela mudança e pelo risco.  
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O discurso constrói uma identidade do/da profissional ideal: empreendedor(a); 

considera-se aqui, que trata-se de uma identidade atribuída ou virtual (DUBAR, 2005; 

GOFFMAN, 1975), uma identidade empresarial, à medida em que se constitui com a finalidade 

de atender as demandas e se integrar as novas formas de gestão do trabalho e a constituição de 

uma nova cultura que contribui para a produção de um ideal de profissional, de uma identidade 

pautada não em conhecimentos existentes e palpáveis, como o conhecimento técnico, mas no 

potencial de uso do conhecimento e em sua utilidade à capacidade de gerar lucro (SENNET, 

2006). Além das exigências qualificacionais e da identidade profissional construída por meio 

do discurso analisado constatou-se o crescimento da ênfase no trabalho por conta própria. A 

próxima parte é dedicada a análise do discurso sobre a relação entre o profissional de TI e as 

possibilidades do trabalho autônomo.  

4.1.3 “Demita-se!”: trabalho autônomo como saída para insatisfação no trabalho  

Foi possível perceber, ao longo do período analisado, a intensificação do discurso acerca 

do empreendedorismo e da autonomia, especialmente, nas publicações da Revista Info pós-1998 

e do site analisadas a partir de 2008. O chamado “empreendedorismo digital” ou 

“empreendedorismo high-tech” (GUIMARÃES; AZAMBUJA, 2010) é apresentado nas 

matérias não apenas como possibilidades de negócio, mas como oportunidades de carreira, na 

qual o emprego em uma empresa não é característico. Essa configuração pode ser percebida 

inclusive nas mudanças na forma de nomeação das seções da Revista Info que passam a ser 

denominadas inovação ou ideias, em lugar de carreira.com, carreira inovação, como já haviam 

sido nomeadas.  

A possibilidade de fazer fortuna rápida, com um aplicativo, site, ou algo do gênero, isto 

é, de tornar-se verdadeiramente um empreendedor por meio da criação de startups, de muita 

inovação e ideias geniais consistem em conteúdos frequentes das publicações. A publicação, na 

Revista Info, denominada “Que tal ser seu próprio patrão?” (Que.., fevereiro,1998), apresenta a 

atividade de consultoria como um “bom negócio” e alternativa de trabalho em um período em 

que “carteira de trabalho vai se tornando um artigo escasso, trabalhar por sua própria conta e 

risco, como faz Sá, atrai um número cada vez maior de profissionais de comunicação” (Que 

tal..., 1998, p. 82). Sá é o primeiro exemplo da matéria, um gerente de desenvolvimento 

corporativo que trabalhou por vinte anos em uma indústria farmacêutica e foi “uma das vítimas 

do processo de reengenharia e achatamento de níveis hierárquicos” (Ibid., p. 82). É interessante 

que ao mesmo tempo em que o profissional é considerado uma das vítimas do processo de 
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reengenharia, diz-se que ele decidiu “largar a companhia e usar sua experiência para trabalhar 

por conta própria: há três anos, Sá é um consultor de informática especializado em desenvolver 

aplicativos para pequenas e médias empresas” (Que tal..., 1998, p. 82).  

A palavra decisão remete à escolha, no entanto, o período é apresentado como escasso 

para quem deseja trabalho formal. Na mesma frase, as palavras escolha e escassez são 

utilizadas. A primeira palavra permite apresentar um panorama no qual os/as profissionais 

podem decidir sobre as modalidades de emprego e de contratos nas quais desejam trabalhar, 

mas essa decisão não possui muitas alternativas quando o trabalho formal se torna escasso.  

Outros exemplos são apresentados e um professor de uma universidade particular que 

também é consultor exibe as características desse(a) profissional que deve ter uma ampla rede 

de contatos. Assim, diz o professor, “o consultor deve ser um marqueteiro, um super vendedor 

de si próprio e do que faz. Ele precisa se expressar bem, saber escrever e divulgar o seu trabalho 

o tempo inteiro” (Que tal..., 1998, p. 82). Nessa perspectiva, a atividade de consultoria não 

aparece como uma boa solução para jovens em início de carreira, à medida em que uma boa 

rede de contatos, construída ao longo da carreira, seria um elemento importante para o exercício 

da atividade. Além disso, exige atenção constante a tudo que ocorre em volta, não podendo o 

profissional atribuir toda a sua atenção ao trabalho que está sendo executado; é preciso “saber 

conciliar o trabalho atual com o marketing do próximo. Isso exige muita disciplina. Não dá para 

mergulhar num projeto e esquecer do mundo’, diz Ferreira. A razão para a preocupação é 

simples. Quando um projeto chega ao fim, o free lance [sic] já deve ter outro engatilhado para 

não ficar vendo os rendimentos minguarem.” (Que tal..., 1998, p. 83). 

Em outra matéria, do mesmo ano, em cuja a chamada na capa é “Demita-se!”, os/as 

profissionais são convocados a tornarem-se empreendedores(a) e donos(as) do próprio negócio. 

Após ordenar aos trabalhadores que se demitam, apresenta “10 grandes ideias de bons 

negócios”, a matéria é destinada a pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho: 

Se você já cansou de receber ordens, libere sua alma de nerd empreendedor. Demita-

se e monte seu próprio negócio! Não vai ser fácil, mas pode ser recompensador. 

Quanto maior o seu conhecimento de computação, melhor. Investir num negócio 

próprio na área de tecnologia é como tentar adivinhar o futuro. No mundo volátil dos 

bits, o que é certo hoje, agora, pode estar totalmente ultrapassado daqui a dois ou três 

anos. Para que um negócio floresça e se torne um sucesso é preciso que aponte na 

direção certa, que reflita uma necessidade real de mercado e responda ela com 

qualidade e preços certos. Um negócio próprio significa uma virada e tanto na carreira, 

além da possibilidade de representar muito dinheiro. Mas atenção: o mercado é duro 

com os amadores. Especialização é o requisito número 1. Cair de para-quedas numa 

área técnica é fria – das maiores em que alguém pode se meter. (10 grandes..., 1998, 

p.27) 
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No trecho, a solução para quem está insatisfeito no trabalho é apenas uma: a demissão. 

Para quem está cansado de receber ordens a ordem dada é “Demita-se e monte seu próprio 

negócio!”, aliada a tal atitude a matéria, assinada por Katia Militello, alerta ao/à leitor(a) que o 

risco é alto e o que importa é se preparar, conhecer a área e assumir o risco que poderá trazer 

ganhos monetários. O restante da matéria é dedicado a apresentar, conforme prometido, as dez 

áreas mais promissoras para se trabalhar com computação; as seleções das áreas foram 

realizadas por trinta empresários e executivos.  

O incentivo ao empreendedorismo apareceu de forma mais patente na Revista Info, 

embora o site apresente publicações voltadas para esta área em que publicações como “Como 

ser um consultor ou consultora”, “como se dar bem no trabalho de freelancer”, são 

características. A distinção entre as publicações é que a primeira apresenta não apenas as 

possibilidades e informações sobre como realizar um bom trabalho como freelancer, como 

organizar o trabalho ou em que consiste o trabalho, mas também incentivar o 

empreendedorismo. Isso fica evidente numa matéria de capa, cuja chamada denomina-se 

“Adeus chefe” e que apresenta o percurso para se obter um negócio de sucesso, por meio da 

utilização do computador e do celular. Os temas versam sobre o que se faz para ter uma empresa 

de sucesso e criar um app e apresenta exemplos de pessoas que tiveram êxito.  

É interessante que a matéria é muito parecida com outras já apresentadas aqui: convida-

se ou ordena-se os/as profissionais a deixarem seus empregos e, assim, são apresentadas as 

ideias de negócios. A diferença é que as “ideias” apresentadas nas publicações mais atuais não 

estão relacionadas à banda larga, a criação de redes de internet, como em 1998, mas a criação 

de aplicativos de celulares, apresentada como a nova onda dos negócios. 

A matéria “Você é o dono” apresenta uma construção muito parecida com as anteriores: 

a insatisfação com o trabalho na empresa como impulso para tornar-se empreendedor(a) 

“Cansado de seu cubículo na empresa? Esta é a hora de mudar. A fórmula que ajudou a 

transformar pequenas startups em gigantes como o Facebook começa a se consolidar no Brasil. 

E uma dessas empresas iniciantes pode ser a sua”.  

Exemplos de sucesso são utilizados para exibir a fórmula para se conquistar um lugar 

no mercado; o foco são as startups; O primeiro exemplo é de três amigos que trabalhavam em 

uma empresa e constataram dificuldades para controlar as finanças do escritório on line. 

Desenvolveram um programa de gestão de qualidade que foi adquirido por outras empresas 

“‘Quando percebemos o potencial do produto decidimos nos dedicar a ele’, diz Roveda. Surgiu 

assim a Conta azul, startup que fez treinamento no Vale do Silício, obteve investimento e já se 
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prepara para expandir. A história dos três colegas é o melhor exemplo de como surgem as boas 

ideias: a partir de um problema” (Você..., 2012, p. 50). 

As imagens na matéria são um elemento importante que se conjugam ao discurso para 

enfatizar e integrar o conteúdo que se deseja informar: não ser um empregado. As imagens são 

de um escritório em chamas, o que busca confirmar e intensificar a ideia de se dar “Adeus ao 

chefe”. 

Além de definir bem o modelo de negócios, verificar se a ideia possui um campo de 

mercado, obter investimento, divulgar o negócio nas redes sociais. Dentre outras informações 

sobre a arte de obter um negócio de sucesso, está a característica que vem se conformando 

desde o discurso analisado a partir de 1991: o profissional ideal deve obter “experiências técnica 

e em negócios” (Você..., 2012, p. 50). Mas aqui se sugere que haja pessoas com os dois tipos 

de especialidade, especialista em tecnologia e em administração, por exemplo. 

A trajetória de empreendedores que com pouco dinheiro ou com carreira promissora em 

grandes companhias conquistaram o sucesso trabalhando por conta própria integra muitos 

exemplos das matérias analisadas. O caminho para o sucesso é apresentado: “Boas ideias, 

determinação e trabalho duro”, em que a possibilidade de se tornar um(a) empreendedor(a) de 

sucesso depende da capacidade de se arriscar, isto é, de ganhar ou perder o que se tem.  

Apesar da Revista Info ser destinada à área de informática, os exemplos de 

empreendedores(a) de sucesso são variados. Em uma das matérias, intituladas, “Você é o chefe” 

um dos primeiros exemplos de empreendedores de sucesso na matéria, refere-se a um 

empreendedor que não tinha curso superior, nem capital, filho de mãe solteira e morador da 

favela, um rapaz que após alguns fracassos montou, com os amigos, uma startup na área de 

marketing. Outro exemplo é de dois irmãos, um com curso em engenharia mecatrônica e 

experiência de trabalho na empresa Google e o outro com curso em publicidade, também 

empreendedores na área de marketing digital.  

Os exemplos indicam as características do/da empreendedor(a) e da ideia de 

empreendedorismo como carreira, na qual correr riscos, ter ideias inovadoras, trabalhar 

intensamente, persistir, ter conhecimento técnico, são características valorizadas. Nesse 

discurso, valoriza-se não apenas o/a profissional com o perfil empreendedor, como nos textos 

que tratam de carreira, mas o empreendedor em si, aquele(a) que rejeita ser empregado e ter 

certa estabilidade no emprego, cumprir horários determinados e remunerações fixas e valoriza-

se o/a profissional que sabe correr riscos, dotado de alto conhecimento técnico e que saiba 

empreender. 
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O discurso encontrado nas revistas analisadas constrói uma identidade representativa do 

empreendedor high tech identificado por Sônia Guimarães e Lucas Rodrigues Azambuja (2010) 

em artigo sobre o perfil e a cultura de empreendedores no campo da tecnologia da informação 

que tocavam seus empreendimentos em incubadoras. Conforme a autora e o autor,  

Primeiro, observa-se uma ação voltada para o trabalho árduo e competitivo, que se 

reflete na dedicação à empresa, que abrange muitas horas do dia; todos declaram 

trabalhar mais de oito horas; alguns declararam trabalhar “o dia inteiro”, inclusive de 

madrugada, visto que além das horas na empresa, levam trabalho para casa; alguns 

afirmam a necessidade de trabalhar, de vez em quando, durante os finais de semana. 

Entretanto, não há manifestação de insatisfação com o número de horas trabalhadas; 

alguns veem vantagem no fato de desfrutarem o que chamam “grau de liberdade” – 

podem escolher como distribuir o trabalho. (GUIMARÃES; AZAMBUJA, 2010, p. 

113). 

É importante salientar que o grupo selecionado pela autora e autor no artigo em questão 

é muito específico, empreendedores60 que tem empresas inseridas em incubadoras de 

universidades. Não se trata de trabalhadores(as) da área de tecnologia que exercem suas 

atividades por conta própria na qualidade de freelancers, consultores(as) ou pessoas jurídicas 

(PJs). Mas constitui-se um nicho da área de tecnologia que deve ser estudado e que parece 

assimilar de forma positiva o discurso sobre o ideal de empreendedor high tech, que assume 

riscos, gosta da flexibilidade e da criatividade e que prefere esta forma de trabalho ao emprego 

convencional em uma empresa.  

Foi possível constatar que o discurso veiculado nas revistas e nas publicações do site 

são convergentes. A partir de 1991 constrói-se uma nova identidade para o profissional de 

informática, chamado agora, de Profissional de TI. Esse profissional deve possuir, além dos 

conhecimentos técnicos, conhecimentos nas áreas gerenciais e de negócios. Ao profissional não 

é mais requisitado apenas realizar a automatização das informações, mas pensar como as 

informações podem ser utilizadas e empregadas nos processos decisórios, nas áreas de gerência 

e organizacional. Como nos estudos que versam sobre a polivalência exigida no trabalho fabril 

(ANTUNES, 2002; DRUCK, 1999; GOUNET, 1999), constata-se que na área de serviços e, 

especificamente, na área de informática houve uma transformação das exigências e requisitos 

difundidas por recrutadores(as) que culminou, inclusive, na mudança na forma de nomeação 

profissional: “O profissional de TI”.  

Apesar da área de tecnologia da informação ser ampla e contemplar desde profissionais 

dedicados a biotecnologia até aplicativos de celulares, o discurso apresenta uma imagem na 

                                                 
60 Utilizo o termo empreendedores, por que o perfil dos entrevistados é de homens e jovens, conforme a autora e 

o autor, não houve mulheres entrevistadas. 
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qual os requisitos para a formação da identidade desse profissional são os mesmos: uma gama 

de conhecimentos, habilidades, comportamentos, que de tão amplos tornam-se vazios. Talvez 

por isso, em muitas publicações, após a apresentação de um conjunto de requisitos 

(conhecimento técnico, inteligência emocional, capacidade de trabalhar em equipe, 

conhecimento na área de negócios, domínio de outras línguas estrangeiras), diz-se que ter todos 

esses requisitos não seriam garantidores de uma vaga no mercado. Nesse sentido, ter uma rede 

de contatos torna-se fundamental, à medida em que a prática das empresas é recrutar a partir de 

indicações. Assim, o discurso da objetividade e das competências também é um discurso da 

subjetividade, afetividade e carisma. O profissional precisa, cada vez mais, se mostrar, ser 

lembrado, estar conectado. Talvez por isso as publicações no site sejam realizadas por gerentes 

de projetos, coaches, diretores, profissionais que, em maior ou menor medida, ao publicarem 

seus textos reforçando o discurso da competência, do empreendedorismo, do individualismo e 

da responsabilização individual, buscam também construir suas redes e serem visibilizados.  

Já discutimos as novas exigências e perfil dos profissionais, agora, denominados 

“Profissionais de TI”, tratamos de como essa identidade se relaciona e se constitui a partir da 

concepção de empreendedor. Ao profissional é solicitado ser um empreendedor tanto no interior 

das empresas, como por conta própria, sobretudo, no discurso mais recente apresentado pela 

Revista Info. Outra questão que se conforma à noção de empreendedor é a exigência de um 

profissional resiliente e a seguir analisamos como o conceito de resiliência é assimilado nos 

discursos e exigido como requisito profissional. 

 

4.1.4 Resiliência: o trabalho como ambiente de pressão e o/a trabalhador(a) como 

responsável pelo gerenciamento de si 

O discurso presente nas publicações analisadas remete, como já dissemos, à construção 

de uma identidade profissional na qual o empreendedorismo é uma característica. O/A 

profissional deve buscar sua valorização e reconhecimento, por meio do esforço, da 

competição, do desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. A busca pelo 

sucesso, sinônimo, em muitos casos, de geração de lucro é uma constante. Nesse sentido, 

suportar a pressão: de chefes, de supervisores, do fracasso, apresenta-se como uma das 

competências valorizadas no discurso que chamamos aqui de empresarial. Empresarial porque 

constrói uma identidade do profissional de TI a partir de determinadas concepções e visões de 

mundo, na qual as regras do mercado capitalista imperam.  
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Exemplo de profissionais “fracassados” como o personagem Dilbert, que realiza uma 

crítica ao universo empresarial, são rechaçados e apresentados, nas publicações analisadas, 

como arquétipos do que “não se deve ser” na área de TI. Percebe-se a constituição de um 

discurso no qual se representa os ideais de “bom” e “mau” profissional. O primeiro “realiza 

críticas”, “reclama”, “acomoda-se”, enfrenta dificuldades para trabalhar em equipe, como os 

Nerds ou Dilbert; já o segundo é “senhor de si”, não reclama ou realiza críticas, resolve seus 

problemas sozinho e supera. 

Os arquétipos de “bons” profissionais são constituídos a partir de modelos de 

empresários que tiveram sucesso como Bill Gates e Esteve Jobs. Não se dedica tempo a reflexão 

sobre o momento histórico, no qual tais empresas foram erguidas, ou sobre as pessoas que 

contribuíram para o sucesso desses magnatas da área de TI, ou para discutir se exemplos 

particulares de empresários de sucesso devem ser utilizados para tratar de profissionais que 

trabalham para as empresas ou de empreendedores que estão em realidades tão distantes 

daquelas vivenciadas por tais modelos. 

Em temas já discutidos de forma sistemática nas partes anteriores, revelamos como a 

insatisfação no trabalho é tratada como um problema que exige resolução individual. O 

descontentamento com o modo como o/a superior(a) hierárquico(a) trata o/a profissional e 

outros tipos de insatisfação no trabalho deve orientar-se para saídas únicas como demitir-se, 

mudar de emprego ou tornar-se um(a) empreendedor(a). Assim, exige-se um(a) profissional 

que saiba lidar com problemas no trabalho de forma individualizada, não há saída para soluções 

coletivas.  

A seguir realiza-se uma reflexão em torno de um conceito constatado nas publicações 

mais recentes da área, sobretudo, do site e que atribui um nome a um dos comportamentos 

emocionais esperados dos/das profissionais de TI: a resiliência.  

A publicação intitulada Angatuba Boy faz referência não apenas a todas as exigências 

que contribuem para a construção da identidade do/da profissional de TI, veiculada nas 

publicações anteriores, mas se destaca por utilizar um termo específico da psicologia, cada vez 

mais utilizado no discurso de recrutadores e coaches, qual seja, o conceito de resiliência.  

A fim de apresentar a importância de que profissionais de TI sejam resilientes, isto é, 

suportem as pressões e controvérsias do trabalho de modo positivo, conta-se a história de um 

estudante de TI candidato a uma vaga de emprego. Escrita por um recrutador, a publicação 

inicia-se com a seguinte frase: “O responsável pelo sucesso de alguém é, sempre, o próprio 

alguém” (Angatuba...,2014) e segue com a apresentação do objetivo do texto “mostraremos 
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como um jovem estudante de TI abriu seu caminho para o sucesso a machadadas. Isso mesmo: 

a machadadas. E não é metáfora” (Angatuba..., 2014).  

O artigo faz parte de uma sequência de publicações, uma trilogia, constituída pelo 

mesmo autor, que discute temáticas relativas ao esforço e competência individual, meritocracia, 

valorização e desvalorização profissional. Em Angatuba boy, conta-se a história de um 

estudante de TI, candidato a uma vaga de emprego, que durante a entrevista apresenta duas 

atitudes caracterizadas como esforço acima da média e exibidas como a saída para obtenção de 

valorização e reconhecimento profissional e exemplo de que o “esforço extra é a marca dos que 

desejam vencer” (Angatuba...).  

O primeiro exemplo refere-se à capacidade de iniciativa, apresentada como um dos 

elementos que contribuem para que um profissional seja reconhecido. O candidato à vaga torna-

se um exemplo quando, em seu currículo, revela que realizou o aprimoramento de um módulo 

de sistema ERP embora não fosse sua atribuição “desejando o aprimoramento da ferramenta 

em uso, Angatuba Boy vai lá e programa ele mesmo um módulo alternativo (coisa de macho)” 

(Angatuba.., 21 de maio de 2014).  

Além da capacidade de iniciativa e da realização de atividades extras, isto é, que não 

sejam da atribuição ou devidamente pagas, serem apresentadas como um exemplo positivo a 

ser seguido pelos profissionais, na construção discursiva fica evidente a associação de uma 

capacidade que pode ser de homens e mulheres, a iniciativa, exclusivamente ao masculino. Tal 

associação naturaliza capacidades que são humanas ao sexo masculino, reforçando estereótipos 

e essencializando tais características61.  

O segundo exemplo é intitulado “sai da frente do meu sinal” e refere-se à construção de 

um sinal de internet, via rádio, realizada pelo candidato a entrevista, a partir da abertura de uma 

clareira na mata. Isso ocorreu porque o candidato não morava apenas em uma cidade pequena, 

Angatuba, mais em um sitio:  

O que você precisa saber é que ele praticamente construiu seu acesso ao poderoso link 

de rádio. Sim, porque, inicialmente, nenhum sinal chegava até lá devido a uma 

barreira de vegetação no entorno de sua residência, o que não foi barreira suficiente 

para o nosso semi-ecológico herói que, munido de um machado, abriu uma clareira, 

por onde o sinal pôde, finalmente, despejar sua fartura. (Angatuba.., 21 de maio de 

2014). 

                                                 
61 A categoria gênero é utilizada para a análise e interpretação dos textos. Não aprofunda-se a discussão nesta parte 

destina-se um capítulo específico para tratar das representações de gênero, imagens de gênero presentes no 

discurso analisado. 
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O exemplo é construído a fim de valorizar o esforço pessoal, a capacidade de iniciativa, 

a responsabilidade individual pelo sucesso, e, assim, de que profissionais devem enfrentar 

problemas e adversidades no trabalho sem “reclamar”: “Que o ímpeto desbravador de Angatuba 

Boy nos sirva como inspiração para enfrentarmos com mais resiliência as dificuldades do dia a 

dia com os nossos links de 50 mega via fibra ótica.” (Angatuba...).  

Como apontam Garcia-Dia et al (2013) a origem etimológica da palavra resiliência é 

latina e refere-se à recuperação. Os primeiros teóricos estavam preocupados em compreender 

os motivos que permitiam que alguns pacientes passassem por situações de estresses e traumas 

e se recuperassem e outros não. Nesse momento, a discussão estava mais relacionada à fatores 

biológicos e psicossociais e não a fatores externos. Análises subsequentes passaram a pesquisar 

o conceito de resiliência, enfocando tanto fatores internos quanto externos. Buscava-se verificar 

se a resposta positiva a exposição a situações de vida desfavoráveis, como pobreza, alcoolismo, 

divórcio, doenças mentais, estavam relacionadas às figuras de apoio estáveis como família, 

avós, irmãos, tios ou grupos religiosos e outros. 

Assim, o termo resiliência surge da tentativa de compreender como pessoas expostas a 

situações e eventos pós-traumáticos ou estressantes como um ataque terrorista ou o anúncio de 

que se tem uma doença terminal, conseguem suportar esses eventos e sintomas e conseguir ter 

uma vida "normal". Se a resiliência se refere à capacidade de adaptação e ajustamento a 

condições e eventos pós-traumáticos, impossíveis ou difíceis de serem controlados pelas 

próprias pessoas, por que ela passa a ser utilizada, cobrada e a fazer parte do discurso de 

recrutadores?  

Em muitos textos analisados, embora o termo resiliência não seja usado, o foco é 

mesmo: sobre a importância de resistir as “broncas” e críticas dos superiores, de não reclamar 

dos salários e das condições de trabalho. Os textos que tratam de inteligência emocional 

inserem-se no discurso da resiliência.  

A inteligência emocional é apresentada na publicação “Inteligência Emocional no 

Gerenciamento de projetos: o que dizer” como o processo de reconhecer a si mesmo com a 

finalidade de se adaptar a situações de estresse e pressão e parte de duas premissas: reconhecer 

e regular a si próprio e reconhecer e regular o ambiente social. Realizar um reconhecimento 

próprio refere-se à capacidade de “identificar o que te agrada, o que não te agrada, o que te faz 

perder a paciência rapidamente, em quais situações você se destaca, como você lida com o 

stress e pressão. Resumindo, quais são seus pontos fracos e seus pontos fortes” (Inteligência... 

17 de junho de 2014). Regular a si próprio, refere-se ao processo por meio do qual após 

reconhecer “seus pontos fracos e seus pontos fortes, você deve trabalha-los para extrair o 
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melhor de si próprio” [...]. A seguir está o processo no qual importa reconhecer o ambiente 

social que consiste em conhecer o que as pessoas pensam, os pontos positivos e negativos de 

cada uma delas assim como da organização. Por fim, está o processo de regular o ambiente 

social que consiste em 

Ter habilidade social. Uma vez seus próprios sentimentos reconhecidos e gerenciados, 

um profundo entendimento do ambiente que te cerca, é hora de colocar seus pontos 

fortes em prática visando extrair os pontos fortes das pessoas e da organização que te 

cercam. É o momento onde um grande líder aparece, motivando, inspirando e guiando 

todos para um único objetivo (Inteligência... 17 de junho de 2014).  

Apesar da publicação possuir um direcionamento específico, isto é, estar voltada para 

gerentes de projetos e para a constituição de líderes e não de chefes, toda a concepção de 

inteligência emocional apresentada está relacionada à ação individual. Deve-se conhecer os 

seus problemas, aprender a regulá-los, conhecer os problemas do ambiente em que está e 

aprender a regulá-los. Tal postura aproxima-se do conceito de resiliência, à medida em que o 

processo de autoconhecimento e conhecimento da instituição não se constitui como finalidade 

de transformar a organização, de modificar processos que sejam danosos às pessoas e às 

organizações, mas sobretudo de mudar a forma como as pessoas enfrentam determinadas 

situações.  

Apesar do termo resiliência, em psicologia, chamar a atenção para a importância dos 

fatores externos os textos da área gerencial voltados para a tecnologia da informação, em sua 

maioria, apenas responsabilizam o/a trabalhador(a), não tratando de temas relativos a questões 

organizacionais da empresa, à sua cultura e aos valores que podem desencadear situações de 

estresse e pressão que não precisariam ser constituídas, caso a dimensão de prazos, horários, 

tarefas fossem reorganizadas. 

Esse discurso da resiliência, da inteligência emocional, da importância do 

gerenciamento de si, de saber se comportar e enfrentar problemas e adversidades terminam por 

atribuir ao indivíduo a responsabilidade por ser reconhecido e valorizado no trabalho, um 

reconhecimento não apenas dos pares e chefes (DEJOURS, 1997), mas também pela 

remuneração percebida.  
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4.2 PROFISSIONALIZAÇÃO: DEBATES, DILEMAS E UM CAMPO DE PESQUISA 

EMERGENTE 

Embora as ocupações na área de tecnologia da informação sejam referenciadas no 

discurso empresarial, acadêmico e midiático como profissões: “O profissional de TI” ou “As 

profissões em TI”, a atividade não é regulamentada. As tentativas de profissionalização da área 

no Brasil remontam a 1970 e os debates sobre a regulamentação da profissão estão presentes 

em textos publicados em sites da internet, inclusive, no site selecionado para análise nesta tese.  

Nesta parte realiza-se uma reconstrução teórica sobre as teorias das profissões, em 

seguida, analisa-se o discurso de publicações favoráveis e contrárias à regulamentação. Por fim, 

apresenta-se a percepção dos/das profissionais vinculados ao agrupamento da empresa pública 

pesquisada e ao agrupamento de profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho ou 

empreendedores (doravante PROFLEM) sobre a temática.  

A análise empírica do discurso nas publicações e das respostas no questionário revela 

um campo profícuo de debates em torno da profissionalização e regulamentação no campo das 

profissões em TI que se apresenta ora como mecanismo de reconhecimento e valorização, ora 

como forma de constituir uma reserva de mercado e valorizar profissionais não qualificados. 

 

4.2.1 Profissionalização e reconhecimento: uma breve incursão nas teorias das 

profissões 

Ao realizar uma análise sobre a concepção de que as ocupações estavam tornando-se, 

com frequência, “profissões”, Harold L. Wilensky (1964) define profissão e destaca a 

emergência de novas formas estruturais de ocupação que não se enquadram em profissões nos 

termos estabelecidos. Nesse sentido, o conceito de profissão estaria baseado na construção de 

uma base técnica, na jurisdição sobre processos de formação padrão, no comprometimento com 

um serviço ideal em prol do cliente e na legitimidade da opinião pública sobre a importância 

dos serviços. A ideia de que o profissional incorpora um conjunto de normas profissionais e 

morais também integra as características que conferem êxito na reivindicação ao status de 

profissão. Não basta ter um conhecimento técnico exclusivo, é importante a crença em um 

serviço ideal no qual o profissional segue normas comportamentais baseadas na “devoção aos 

interesses dos clientes mais que pessoal ou lucro comercial deve guiar as decisões quando os 

dois estão em conflito” (1964, p. 140). 
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Ao analisar o processo de profissionalização de ocupações, Wilensky identificou 

elementos que integram uma sequência de procedimentos que influenciam o alcance ao status 

de profissão por uma ocupação. Primeiro, o trabalho passa a ser realizado em tempo integral e 

inicia-se um processo de demarcação jurisdicional; em seguida, constitui-se uma preocupação 

com a técnica e os padrões de treinamento e prática conduzem à constituição de escolas de 

formação que ou realizam-se na universidade, desde o início, ou constroem uma forte conexão 

com estas. Em subsequência, o corpo educacional e ativistas conquistam uma organização mais 

eficaz, primeiro em nível local e, posteriormente, em nível nacional. A seguir conforma-se a 

proteção legal e a constituição de um código de ética.  

Entretanto, o processo de profissionalização pode não seguir esses passos devido às lutas 

entre ocupações e no interior das ocupações, que podem prejudicar e desviar tal sequência. Há 

um conjunto de barreiras a profissionalização “contextos organizacionais que ameaçam a 

autonomia e o serviço ideal, e bases de conhecimento que ameaçam a jurisdição exclusiva. O 

futuro do profissionalismo depende da evolução na organização do trabalho e do conhecimento” 

(WILENSKY, 1964, p. 146) 

Elliot Freidson (1996) ao desenvolver uma teoria para a análise das profissões apresenta 

um quadro de referência que permite diferenciar ocupações de profissões, mas, ao contrário de 

Wilensky, parte de uma construção típico-ideal. Os elementos que caracterizam a profissão 

aludem a) à ocupação que concentra um conjunto específico de conhecimentos, qualificações e 

teorias abstratas, exercida no mercado de trabalho formal e dotada de alto status oficial e 

público. b) à jurisdição “sobre um corpo especializado de conhecimentos e qualificações, em 

uma divisão do trabalho específica, organizada e controlada pelas ocupações participantes” 

(1996, p. 8); c) ao controle do exercício ocupacional por meio de uma reserva às pessoas 

credenciadas e habilitadas para a execução das tarefas. d) à composição de um processo de 

formação desvinculado do mercado de trabalho e realizado em universidades. Nesse sentido, o 

“currículo de ensino é estabelecido, controlado e transmitido por membros da profissão que 

agem como corpo docente em tempo integral atuando pouco ou nada no mercado de trabalho 

cotidiano. O corpo docente serve como classe cognitiva da profissão.” (FREIDSON, 1996, p. 

8). 

Esses elementos, como já dito, constituem uma forma típico ideal à medida em que 

haverá profissões que não possuem todos os requisitos. A maior ou menor aproximação a tais 

elementos deriva do modo de organização de um conjunto de instituições, grupos e das 

ideologias que adotam. A influência das ideologias adotadas pelo Estado, capital privado e pelas 

próprias profissões, assim como, o conhecimento científico e a autoridade moral e cultural que 
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estas possuem apresentam-se como elementos importantes a serem analisados no estudo das 

profissões. O conceito de “profissionais” relaciona-se à ideia de criação e aplicação de 

conteúdos relativos a disciplinas e campos de atuação delimitados em áreas de conhecimento e 

qualificação. “Esse é seu trabalho, que não pode ser desempenhado sem instituições que lhes 

garantam apoio econômico, poder e organização” (FREIDSON, 1996, p. 8).  

Claude Dubar (2005) ao analisar a construção das identidades sociais e profissionais 

considera que a crise instaurada na década de 1960 em países de capitalismo avançado, que 

teve como uma das consequências o crescimento do desemprego, sobretudo entre jovens, 

contribuiu para o deslocamento das atenções das análises do trabalho e das profissões para o 

mercado de trabalho. Assim, as reflexões realizadas pela sociologia das profissões em torno do 

que define a profissão e de quais indivíduos são profissionais tornar-se-iam de importância 

marginal e o objeto central das preocupações dos sociólogos do trabalho se deslocaria para as 

“transformações do acesso ao emprego como as reestruturações dos planos de carreira que 

implicam exclusões duradouras da esfera das atividades reconhecidas” (DUBAR, 2005, p. 220).  

Nesta tese, considera-se que as reflexões em torno da conceituação de profissão e 

profissionalização são importantes para compreender as relações entre o discurso veiculado 

pelas publicações analisadas sobre a definição de profissional e a forma como os/as 

“profissionais da área” se consideram, se reconhecem e constroem identidades nesse contexto. 

Além da discussão sobre profissão e profissionalização, torna-se necessário trazer para o debate 

o discurso sobre o profissionalismo (EVETTS, 2005), cada vez mais utilizado, assim como as 

disputas e conflitos interprofissões e as mudanças tecnológicas e organizacionais que podem 

influenciar na constituição e nas jurisdições profissionais (ABBOTT, 1988).  

Julia Evetts (2005) não empreende sua análise acerca do conceito de profissão e 

profissionalização, mas sobre o modo como o discurso do profissionalismo é mobilizado pela 

literatura gerencial e por grupos profissionais. Nesse sentido, o discurso do profissionalismo 

está sendo utilizado para promover mudanças e controle ocupacional  

em campanhas de recrutamento ocupacional, nas declarações de missão e nos 

objetivos de companhias organizacionais para motivar funcionários. O discurso de 

profissionalismo entrou na literatura gerencial e foi incorporado em manuais de 

treinamento. Mesmo o controle (ambas as formas internas e externas) e regulação 

ocupacional agora são explicadas e justificadas como meio de melhorar o 

profissionalismo no trabalho (2005, p. 3).  

O discurso do profissionalismo se diferencia entre os grupos profissionais e a 

profissionalização pode ser realizada pelo próprio grupo profissional, “from within” e permitir 

uma forma de manipulação exitosa do mercado pelo grupo ou pode ser realizada por forças 
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exteriores ao grupo, “from above, utilizada para exercer o controle sobre os/as profissionais. 

No primeiro caso, o discurso é utilizado para proteger o grupo ocupacional e, em alguns casos, 

a sociedade. No segundo caso, o discurso origina-se “de cima” a partir de gerentes e 

empregadores(as) e estão direcionados para promover mudanças organizacionais e 

ocupacionais a partir de processos de racionalização e/ou como “mecanismo disciplinar sujeitos 

autônomos exercendo condutas apropriadas” (EVETTS, 2005, p. 8).  

As formas apresentadas constituem um tipo ideal e são nomeadas de profissionalismo 

organizacional e profissionalismo ocupacional. O primeiro refere-se ao “discourse of control” 

utilizado por gerentes em organizações de trabalho pautado em base racional-legal referente a 

relações de autoridade, hierarquia, responsabilidade e “tomada de decisão. Ele envolve o 

crescimento padronizado de procedimentos de trabalho e práticas de controle gerencial. Ele se 

baseia em formas exteriorizadas de medidas de regulação e de prestação de contas, como a 

definição de metas e avaliação de desempenho” (2005, p. 8).  

 Já o profissionalismo ocupacional refere-se ao discurso constituído pelos próprios 

grupos ocupacionais e incorpora a “autoridade colegiada” (collegial authority). Integra relações 

de confiança profissional entre empregadores e clientes e pauta-se na autonomia e avaliação 

dos/das profissionais em casos de maior complexidade. A educação e formação profissional, o 

controle dos/das próprios(as) profissionais a partir de códigos de ética e associações e o 

“desenvolvimento de fortes identidades ocupacionais e culturas de trabalho” (2005, p. 9) 

integram as características desse tipo ideal.  

A próxima seção busca evidenciar em quais dos tipos ideais o discurso analisado nas 

publicações e o discurso dos/das profissionais se aproximam. Antes disso, faremos uma breve 

discussão sobre a teoria dos sistemas profissionais de Andrew Abbot e suas contribuições para 

nossa análise.  

Andrew Abbott (1988) constrói uma teoria baseada na relação entre a profissão e o 

trabalho, essa ligação denomina-se jurisdição. A jurisdição refere-se à reivindicação exclusiva 

sobre determinadas atividades. Compreender como ocupações ou profissões inseridas em 

trabalhos comuns, isto é, em atividades semelhantes interagem, competem e constroem 

jurisdições apresenta-se como elementos centrais para pensar o desenvolvimento das 

profissões. Para o autor, a análise do desenvolvimento profissional deve partir “da análise de 

como esta ligação é criada no trabalho, como ela é ancorada pelas estruturas formais e 

informais, e como a interação da ligação jurisdicional entre profissões determinam a história 

das próprias profissões individuais” (1988, p. 20). 
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A disputa jurisdicional entre profissões pode influenciar o processo de 

profissionalização, fortalecendo uma profissão, transformando uma ocupação em profissão ou 

dissolvendo-a. Isso posto, as profissões, inseridas em grupos de trabalho semelhantes, 

relacionam-se a partir do conteúdo das tarefas e das jurisdições relativas a cada profissão 

específica e estão em contínuo movimento. Sua história e desenvolvimento devem ser 

analisados em relação às demais ocupações e profissões que compõem o sistema, mas podem 

ser afetadas por  

eventos externos, que podem levar à criação, abolição ou remodelagem de suas tarefas 

componentes, conduzindo a um reajuste no próprio sistema. As reivindicações 

jurisdicionais, por sua vez, podem se efetivar em vários planos, como no próprio 

sistema jurídico-legal, que confere o controle formal do trabalho, na opinião pública, 

por meio de representações ou discursos construídos pelos profissionais e que 

pressionam o sistema legal, mas também no próprio ambiente de trabalho. (NUNES 

et al, 2014).  

Há um conjunto de ocupações e profissões que tem a informação como campo de 

atuação e trabalho: bibliotecários, contabilistas, jornalistas, estatísticos, analistas de sistemas, 

dentre outras. Abbott (1988) distingue as tarefas em qualitativas e quantitativas e apresenta um 

quadro histórico no qual competições, disputas e retóricas entre profissões da informação se 

orientam para a constituição de uma jurisdição conjunta, mas que ainda não se completou.  

No campo das profissões da informação que correspondem as tarefas qualitativas a 

biblioteconomia apresenta-se como a principal profissão que deu origem as atuais “profissões 

da informação”. A biblioteconomia e a profissão de bibliotecário se constituiram por meio de 

disputas, primeiro, entre bibliotecas acadêmicas e especializadas “em que as atividades de 

educação e extensão à comunidade foram substituídas pelas tarefas técnicas de catalogação da 

bibliografia, referência e recuperação, estabelecendo a profissão na função de acesso” 

(NUNES; GUIMARÃES; SOUZA, 2015, p. 5). Autoras como Cristina Ortega (2004, 2009) 

consideram que a ciência da informação se origina da biblioteconomia.  

As bibliotecas que historicamente tiveram sua atuação em organizações públicas, 

passam, na contemporaneidade, a ampliar o mercado para o setor privado deslocando suas 

tarefas do paradigma do acervo para o paradigma da informação e tem na modificação da forma 

de nomear os cursos superiores, de Biblioteconomia para Ciência da Informação, e a profissão, 

de bibliotecário para profissional da informação62, a representação central da mudança 

(OLIVEIRA, 2012). 

                                                 
62 A classificação brasileira de ocupações (CBO) passou por uma atualização em 2002 e reclassificou a ocupações 

de bibliotecários que passaram a integrar a família “Profissionais da informação”, além da profissão de 

bibliotecário, compreende, as profissões de documentalista e analista de informações. 
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Conforme Danielle Ferreira (2003), a emergência de um novo mercado para o 

profissional da informação se distingue do tradicional pelo campo de atuação: empresas 

privadas. Neste, os/as profissionais competem com trabalhadores(as) provenientes de outras 

áreas como engenharia, informática e administração de empresas. Esta configuração evidencia 

como as mudanças nas jurisdições tradicionais da área implicam disputas.  

No campo das informações quantitativas tem-se como profissão principal os/as 

contadores que disputam e constroem jurisdições com um conjunto de ocupações como 

estatísticos(as), engenheiros(as), economistas, pesquisadores(as) de operações, dentre outras. A 

constituição da profissão de contador(a) conformou-se a partir de disputas internas e externas e 

o desenvolvimento tecnológico aliado a demandas organizacionais afetou a área. Conforme 

Abbott (1988) ocorreu uma transformação importante entre os anos 1940 e 1945 que modificou 

os/as profissionais da informação quantitativa. O crescimento da demanda por informações 

quantitativas direcionou-se para a utilização de computadores, além disso, os/as profissionais 

viram a criação de técnicas que poderiam revolucionar o uso das informações 

quantitativas na área de negócios compilado e figuras abstratas, que foram então 

usadas pelos gestores para tomar decisões em suas próprias áreas. A guerra produziu 

técnicas para fazer as próprias decisões, dando aos profissionais da informação uma 

oportunidade para novamente invadir a gestão do negócio em si, desta vez não só com 

uma ideologia científica, mas também com algumas técnicas poderosas. (ABBOT, 

1988). 

As disputas jurisdicionais interprofissionais podem ser encerradas pela fusão e divisão. 

As profissões da informação são um exemplo de tais disputas que não se completaram ainda. 

De um lado, tem-se a ciência da informação moderna “como um todo coerente, envolvendo 

informações quantitativas e qualitativas” (ABBOTT, 1988, p. 52). De outro, estavam os grupos 

que integravam as informações quantitativas “matemática aplicada, estatísticos e outros grupos 

na informação quantitativa” (Ibid,1988, p.52.). Por fim, tem-se os/as profissionais que 

desenvolveram as tecnologias da computação, que apesar de ter sua origem vinculada a eventos 

externos ao processo de profissionalização das atividades informacionais, interferiu tanto nas 

áreas quantitativas como qualitativas e inseriu-se nas disputas em torno da detenção da 

jurisdição da informação. 

Como já foi dito, o computador permitiu acelerar tratamentos de dados informacionais 

tanto no que tange a esfera quantitativa, cálculos, contabilidade, estatística, quanto na esfera 

qualitativa, armazenamento e busca de informações. Abbott (1988) considera que o computador 

consiste no elemento central para pensar o processo de unificação de profissões da informação 

quantitativas e qualitativas. Muitas ocupações buscaram tal finalidade, dentre elas, os/as 



127 

 

especialistas em computação e as áreas que à ajudaram a construir como a engenharia elétrica. 

Essas áreas, embora tenham tentado, não conseguiram realizar tal fusão:  

Os especialistas em computação viram o problema da unificação em termos de 

hardware e software estruturas-arquivos, variáveis, tipos. Mas estes mudaram 

rapidamente através do desenvolvimento e da mercantilização. Além disso, como já 

observei em situações semelhantes, aquisições de competência profissional por 

substituição da tratamento por si só raramente são bem-sucedidas; tratamento não é o 

coração da jurisdição. (ABBOTT, 1988, p. 59) 

Para o autor, haveria dois fortes pretendentes para constituir a jurisdição da informação 

unificada pautada em computadores: “por um lado os cientistas da informação e do outro, os 

contadores públicos e outros consultores especializados em sistemas de negócios” (Ibid, 1988, 

p. 59). Embora o autor aponte para tais áreas, nosso objetivo é mostrar, como, no Brasil, as 

áreas relativas a computação, específicamente, densenvolvimento de software estão 

reivindicando o reconhecimento da profissão, sendo assim, importante para pensar as disputas 

jurisdicionais no campo das profissões da informação. A próxima parte é dedicada à análise do 

discurso sobre a questão da regulamentação profissional no campo da TI a partir das 

publicações selecionadas.  

  

4.2.2 Desenvolvimento profissional: disputas interprofissionais e ideológicas  

Nas publicações analisadas, as ocupações são nomeadas como profissões e a concepção 

de profissional relaciona-se a um conjunto de competências e habilidades cognitivas, técnicas 

e emocionais que permitam gerar ganhos para as empresas. Essa concepção encaixa-se no 

conceito de profissionalismo organizacional apresentado por Júlia Evetts (2005), no qual o 

discurso do profissionalismo “vem de cima” e é utilizado pela gerência a fim de manter o 

controle sobre os/as profissionais e, como vimos, na construção de uma identidade profissional 

alinhada com os objetivos do mercado.  

Esse discurso organizacional encontrado nas publicações analisadas pode ser 

representativo do que Andrew Abbot (1988) denomina de interferências externas no 

desenvolvimento profissional. A ideologia do profissionalismo, pautada na construção de uma 

identidade profissional autônoma, empreendedora e livre de regulamentações parece 

compreender tal discurso. Para além desta interferência, há o desenvolvimento tecnológico e as 

competições interprofissões. 



128 

 

Como vimos no trabalho de Abbott, (1988) as fronteiras entre as profissões da 

informação e as chamadas, atualmente, de profissões de tecnologia da informação sempre foram 

cinzentas. No Brasil, essa dificuldade de delimitação pôde ser evidenciada em temas das 

publicações analisadas. A Revista Tema, do ano de 1996, discutiu o tema na publicação 

intitulada “Uma profissão com muitos donos” que buscou responder as seguintes perguntas 

“Qual o perfil do profissional da informação? Aqueles que trabalham com informática acham 

que o assunto é com eles. Já os documentalistas e bibliotecários contestam a afirmação 

reivindicando a denominação para a categoria. Afinal quem tem razão”.  

A revista inicia-se com dados de uma pesquisa norte-americana que informa que havia 

cerca de 1.500 designações ocupacionais, isto é, formas de nomeação utilizadas para 

caracterizar as profissões da informação. O perfil desses(as) profissionais indicava que “30% 

trabalhavam com informática, 10% eram bibliotecários e o restante tinha as mais diversas 

formações, qualificações e atribuições” (1996, p. 96).  

Embora exista registros que algumas profissões que integram as chamadas “profissões 

em TI”, como analista de sistemas, tenham sido regulamentadas no Brasil (OLIVEIRA, 2012), 

isto não procede, até o momento do término desta tese. As tentativas de regulamentação da 

profissão na área de tecnologia da informação são muitas. O projeto PL 607/2007, que dispunha 

sobre a regulamentação do exercício da profissão de Analista de Sistemas e suas correlatas, tramitou 

e foi aprovado em diversas instâncias, mas no final de 2014 a matéria foi arquivada devido ao final 

da legislatura do deputado proponente. Desse modo, a profissão não foi regulamentada. 

A maioria dos projetos de lei63, como o PL607/2007, objetivaram regulamentar as 

profissões de informática, especificamente, analistas de sistemas e técnicos de informática64. O 

conteúdo dos projetos era semelhante: delimitar os cursos e os/as profissionais habilitados para 

o exercício da profissão, criar conselhos, definir carga horária, nesse sentido, as diferenças entre 

os projetos estavam relacionadas ora ao período em que foram apresentados e ora aos cursos 

que habilitariam os/as profissionais.  

Diferente dos projetos referenciados acima, o projeto PL 1561/2003 dispunha sobre a 

liberdade do “exercício de qualquer atividade econômica, ofício ou profissão relacionada com 

a informática, independente de curso superior, comprovação de educação formal ou registro em 

conselhos de profissão”. O objetivo do projeto era garantir a liberdade do exercício das 

profissões de informática por qualquer pessoa, sem restrições ou exigências de habilitação 

profissional ou formação em área específica.  

                                                 
63 PL 5758/1978; PL 815/1995; PL 2194/1996; PL981/1999; PL 6639/2002; PL 607/2007. 
64 As mais antigas dispunham parágrafos sobre ocupações já quase extintas como os digitadores. 
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O projeto tinha por objetivo não apenas garantir a liberdade do exercício profissional, 

mas resguardar a área da jurisdição de outras profissões, à medida em que conselhos 

profissionais na área de administração (CFA), engenharia elétrica e agronomia (CONFEA) já 

haviam construído normativas que restringiam o exercício de atividades relativas à computação. 

É o caso da resolução nº 418, de 27 de março de 1998, na qual as atividades “de projeto e 

fabricação de equipamentos de informática, computadores e periféricos deverão ser executadas 

por pessoa jurídica ou pessoa física devidamente registrada no CREA, sob a responsabilidade 

técnica de um Engenheiro Eletricista.” (§ 1º). Nesse sentido, dentre as competências dos/das 

engenheiros(as) eletricistas estaria a “Instalação e suporte de software aplicativos tecnológicos 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia” (CREA, 1998,). 

 Esta resolução foi suspensa, mas é representativa das disputas jurisdicionais em torno 

das atividades de computação. Na contemporaneidade, é possível perceber que as atividades 

relativas ao processamento da informação estão em disputa não apenas com áreas como a 

contabilidade e a biblioteconomia, mas também com áreas como a administração e a engenharia 

elétrica, esta última já era mencionada na teoria de Abbot (1988).  

A discussão que nos parece importante refere-se ao discurso em torno da liberdade das 

atividades que contraria a constituição de uma jurisdição profissional para a área de informática, 

pensada nos moldes das profissões clássicas. Ao mesmo tempo, constata-se que ao longo dos 

últimos 30 anos várias foram as tentativas de regulamentação das profissões na área de 

informática no Brasil. Assim, existe um embate sobre a temática no interior da profissão.  

Utilizamos a seguir, como base empírica, tanto publicações específicas da área da 

regulamentação e que tratam do tema de forma tangencial quanto as respostas das questões 

abertas do survey aplicado aos profissionais vinculados à empresa pública e ao agrupamento 

PROFLEM.  

4.2.3 “Ser profissional é ser competente”: O discurso contrário a regulamentação 

profissional  

O discurso de que ser profissional é ser competente e de que essa competência não é 

adquirida pelo acesso a formação profissional tradicional ou pelos cursos de certificação 

realizados, mas por meio do desempenho e mérito já foram descritos de forma sistemática no 

capítulo anterior. Agora o objetivo é verificar como esse discurso se apresenta no debate sobre 

a regulamentação das profissões na área. Os textos analisados que se contrapõem a 
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regulamentação, tal qual o projeto de lei PL 1561/200365, partem de premissas nas quais a 

regulamentação atenta contra os princípios de liberdade e responsabilidade individual e que 

características específicas da área não coadunam com qualquer regulação.  

Ao realizar análise do discurso dos textos que apresentaram argumentos contrários à 

regulamentação foi possível perceber semelhanças na construção discursiva. Assim, constatou-

se que os textos utilizam argumentos de dois grupos principais: a SBC (Sociedade Brasileira de 

Computação) e de um grupo denominado “Foco liberal”66. Os textos foram publicados em 

jornais, sites, inclusive, o site escolhido para nossa análise, e nas próprias páginas dos grupos 

referidos.  

Os argumentos encontrados orientam-se por três dimensões: a dimensão econômica, na 

qual a regulamentação acarretaria prejuízo às empresas; a dimensão jurisdicional, na qual o 

processo de formação e as características da área não seriam compatíveis com a construção de 

uma jurisdição; a dimensão moral, na qual a liberdade constitui um direito fundamental e a 

regulamentação fere esse direito. 

No que compete à dimensão econômica os argumentos contrários consideram que a 

regulamentação da profissão acarretaria redução da competitividade das empresas. Por outro 

lado a contratação de profissionais com a devida qualificação e, portanto, atendendo aos 

padrões de remuneração mais altos e nivelados, acarretaria custos que reduziriam a 

competitividade do Brasil face a outros países como a China e a Índia:  

O Brasil já tem dificuldade para competir com outros países na hora de vender 

produtos e serviços de tecnologia da informação por causa da burocracia, dos 

impostos e da barreira do idioma. Coloque mais uma coisa para dificultar, como a 

regulamentação da profissão de analista de sistemas, e veja investidores começando a 

olhar para a Irlanda, China ou Polônia como opções mais lucrativas que o Brasil. Pior, 

começa a valer muito mais a pena para as empresas brasileiras contratar serviços de 

outros países, como a Índia. A regulamentação no Brasil não vai criar e nem proteger 

empregos. Ela vai fazer os empregos migrarem. E fiquem ligados, pois isso já está 

acontecendo. (14 motivos..., 2013)  

Apesar da profissão ainda não ter sido regulamentada, afirma-se no texto que a prática 

de recorrer a profissionais em outras partes do mundo já ocorre. Não se leva em consideração 

processos que se relacionam diretamente a tais práticas como o processo de reestruturação 

produtiva e a mundialização do capital.  

                                                 
65 PL 1561/2003 – “Dispõe sobre a regulamentação das profissões na área de informática e suas correlatas e 

assegura ampla liberdade para o respectivo exercício profissional”.  
66 Foco liberal consiste em um site que, conforme esse, foi “criado para divulgar a liberdade, seja ela o mais puro 

livre-mercado capitalista livre de amarras estatais bem como as liberdades individuais".  
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A dimensão jurisdicional é caracterizada pela crítica ao diploma universitário como 

meio de aferir conhecimento e atribuir reconhecimento. A reserva de mercado permitiria uma 

valorização imerecida dos/das profissionais, pois, o diploma teria mais valor que o 

conhecimento real. A regulamentação seria um incentivo à mediocridade, pois os "maus 

profissionais" que possuem o diploma seriam beneficiados. Conforme o argumento, se há 

trabalhadores(as) fora do mercado de trabalho ou ocupando postos de trabalho precários, é 

porque não possuem conhecimento e competência. Nesse caso, os "bons profissionais" não 

necessitariam de regulamentação, pois já mantém um diferencial e não enfrentam dificuldades 

para se posicionarem no mercado de trabalho e em postos bem remunerados, mas apenas os/as 

"medíocres". 

O argumento é construído com base no conceito de mérito, a partir do qual o 

reconhecimento deve ser realizado conforme as capacidades individuais. Conforme Sennett 

(2006) o conceito de meritocracia, remetia, a princípio, ao fato de recompensar alguém com 

base no trabalho executado e não, como tradicionalmente ocorria nas corporações de ofício, em 

parâmetros subjetivos e hierárquicos como a herança e a sucessão. O talento apresentava-se 

como o elemento que deveria ser recompensado, este passou a ser associado a ideia de mérito 

que trata não apenas do talento, mas da legitimação do fracasso.  

Uma apresentação sobre a questão da regulamentação no Congresso Brasileiro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, assinada por Everaldo Artur Grahl67, destaca 

justamente a relação entre competência e fracasso. Após explicar a história da regulamentação 

em TI e se posicionar contrário a regulamentação nos termos “tradicionais” conclui com a 

seguinte frase “Só os competentes vão sobreviver”.  

Como vimos no capítulo anterior, a ideia de “bom profissional” de tecnologia da 

informação não está relacionada à posse de um diploma, ou à quantidade de certificações, ou 

ao domínio da língua estrangeira, ou aos comportamentos emocionais, isto é, o discurso sobre 

as habilidades que formam o/a bom/boa profissional contempla tais requisitos, mas não os 

coloca como definidores no processo de atribuição e reconhecimento. É justamente esta 

ausência de normas, esta fluidez, que levam Sennett (2006), que estudou os/as programadores 

de Software, a considerar a ideia de talento e, assim, de mérito prejudicial no contexto das 

formas flexíveis de trabalho. Como pensar na ideia de que “apenas os competentes 

sobreviverão” se o conceito de competência é incerto e cinzento? Esse discurso contribui para 

a construção de uma responsabilização individual pelo fracasso e pelo sucesso e dificulta a 

                                                 
67 Professor da Universidade Regional de Blumenau e membro da SBC - Sociedade Brasileira de Computação 
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organização coletiva, ao passo que os/as merecedores(as) já seriam devidamente 

recompensados pelo mercado.  

Outro elemento que comporta a dimensão jurisdicional refere-se justificativas em torno 

de que grupos podem ter uma profissão regulamentada. O argumento de que as profissões são 

regulamentadas a fim de proteger a sociedade e, assim, apenas devem ser alvo de regulação 

aquelas nas quais há uma relação direta entre prestador(a) de serviço e cliente é utilizado:  

é interessante lembrar que a regulamentação de uma profissão, e a criação de um 

conselho de profissão, devem ser feitas com o intuito único de proteger a sociedade. 

A missão de um conselho de profissão é normatizar a atividade profissional na área, 

pela fiscalização da atuação dos profissionais, pelo julgamento de possíveis desvios 

de conduta, e se necessário pela aplicação das punições cabíveis – eventualmente 

suspendendo ou até mesmo impedindo para sempre o exercício da atividade por maus 

profissionais. (Regulamentação..., 2008) 

O fato de que grande parte das atividades de software é destinada às empresas e não a 

clientes configura o argumento utilizado para a não regulamentação das atividades. Assim, “não 

há justificativas para se criar conselhos de profissão para proteger empresas, por que além de 

estarmos afastando-nos dos princípios de funcionamento dos conselhos de profissão, que é a 

proteção da Sociedade” (PL1561/2003). Esse mesmo argumento será utilizado no discurso 

favorável a regulamentação com o objetivo de evidenciar como os softwares realizados de 

forma inapropriada poderiam causar danos às pessoas.  

A dimensão moral parte do princípio de que a liberdade é um direito fundamental, assim 

como a propriedade de si. A regulamentação aparece como um elemento que fere o direito sobre 

si mesmo, o direito à liberdade de trabalhar e do indivíduo ser responsável pela sua trajetória, seja 

ela de sucessos ou fracassos. Abaixo está uma parte da justificação: 

Pense comigo: de quem é a propriedade e o direito exclusivo sobre o seu próprio 

corpo, sua mente e suas habilidades? Espero que você tenha respondido em alto e bom 

som “EU!”, pois qualquer outra resposta o equipararia a um simples fantoche. E o que 

significa “propriedade”? É o direito de dispor de um recurso com poder de decisão 

sobre o mesmo, o que inclui o direito de repelir, quando necessário, outros do usufruto 

e ocupação deste recurso. Portanto, propriedade sobre si mesmo é o direito de agir 

livremente com o seu corpo, desde que não se viole o direito de terceiros, e de não 

permitir que outros indivíduos violem a autoridade sobre seu corpo. Desta forma, 

como permitir que terceiros, sem o seu consentimento, impeçam você ou qualquer 

outra pessoa de utilizar seus maiores e mais poderosos recursos - seu corpo, sua mente, 

suas habilidades - de trabalhar? ....Consegue perceber que ser contra esse princípio 

moral de propriedade sobre si próprio, abrir mão da sua mente, das suas habilidades e 

sobre o resultado do seu trabalho o torna um escravo ? (Quatorze motivos ...2013) 

A liberdade e a responsabilidade individual aparecem como elementos fundamentais 

para garantir o bom e justo funcionamento da sociedade. Assim, recorrem ao Estado as pessoas 

ou grupos que não possuem competência adequada para resolver seus problemas e questões e 
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em "muitos casos, segmentos da sociedade brasileira, por dificuldades em se organizar 

adequadamente de forma independente, preferem delegar ao Estado a tarefa de regular uma 

determinada atividade" (Regulamentação da profissão..., 1997). 

Essa perspectiva que exalta a liberdade, as práticas e as responsabilidades individuais, 

que repudia a intervenção do Estado na regulamentação do trabalho pauta-se na teoria 

neoliberal. Conforme Harvey (2006) o discurso neoliberal se disseminou de tal forma que pode 

ser observado no discurso e nas práticas das pessoas comuns, nas Universidades e demais 

espaços. A teoria neoliberal, consiste, em um conjunto de "práticas político-econômicas que 

propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada 

por sólidos direitos a propriedade privada, livre mercados e livre comércio." (HARVEY, 2006, 

p. 17). 

Nesta perspectiva o papel do Estado limita-se a preservar as estruturas que garantem as 

liberdades individuais e o mercado tem todas as condições de regular e manter a economia e, 

assim, não cabe a ele tratar de questões relativas à regulamentação de uma profissão. A ideia 

de que o mercado consegue regular e selecionar os melhores profissionais, assim como, 

remunerar de forma justa, faz parte dos argumentos propugnados nos textos. As certificações 

privadas, por exemplo, aparecem como uma forma de o próprio mercado aferir a qualidade dos 

profissionais, sem a necessidade de conselhos criados pelo Estado: 

o próprio mercado possui mecanismos para selecionar e certificar os melhores 

profissionais. Dentre eles, temos: RHCE, LPI, VMWare e Citrix para sistemas 

operacionais (SO); CCNA, CCNP e CCIE para redes; CISSP, Check Point e CCNP 

para segurança; ITIL, COBIT e PMP para gestão de projetos e; OCP, OCA, OCE e 

MCP para desenvolvimento de softwares...Como todo processo de mercado, a 

aceitação dessas certificações, tanto por parte dos profissionais quanto pelas 

empresas, é voluntária. Ou seja, nós profissionais podemos conquistá-la ou não e a 

empresa pode considerá-la importante ou não. É desnecessário, pior, é uma agressão 

obrigar qualquer uma das partes a aceitar termos pelos quais elas não concordem. (14 

motivos..., 2013) 

As certificações são formas de validar o conhecimento, a expertise, em alguma 

tecnologia. É importante dizer que embora o autor se atenha à ideia de liberdade de adquirir as 

certificações, não informa como estas são adquiridas. Os custos relativos aos cursos e provas 

podem ser extremamente altos. Para se conseguir uma certificação OCP668, por exemplo, o 

valor estimado que o/a profissional irá gastar ou 'investir' gira em torno de 1.500 a 7.000 reais69. 

Assim, embora a questão da liberdade seja muito defendida, fala-se pouco em como 

                                                 
68 OCP é a sigla para Oracle Certified Professional e que refere-se ao nível profissional para certificações da Oracle. 
69 Os valores podem ser conferidos em www.linhadecodigo.com.br/artigo/451/certificacao-oracle.aspx 
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profissionais terão acesso as certificações e de como a regulação pelo mercado privado não é 

tão livre assim, à medida que muitas certificações privadas têm custos elevados. 

A liberdade é o princípio central nessa construção discursiva; é pelo exercício da 

liberdade que as pessoas podem alcançar o sucesso ou o fracasso. Se a pessoa não alcança o 

sucesso, o mérito é individual, à medida que o princípio primeiro, a liberdade, foi garantido. O 

princípio de justiça também pode ser verificado pela defesa do imperativo moral: 

o princípio ético que deve regular as interações sociais deve se basear na consideração 

de que a sociedade mais justa será aquela que, de maneira mais enérgica, promover a 

liberdade e a criatividade laboral e empresarial de todos os seres humanos que a 

componham (14 motivos ...2013). 

 

A SBC apoia um modelo de regulamentação da profissão em moldes mais condizentes 

com a sociedade moderna e com as especificidades da área, que garanta o real livre 

exercício das profissões de informática, e impeça que outros conselhos de profissões 

existentes tomem para si algumas dessas atribuições, como vem sendo tentado, em 

grande prejuízo para a sociedade. (Regulamentação da profissão..., 1997)  

 Em toda a construção discursiva constitui-se um princípio de justiça pautado na garantia 

da liberdade do exercício da atividade. Esta coaduna com a lógica de justificação da cidade por 

projetos, quando a ordem de grandeza, isto é, o que é valorizado, “o grande” relaciona-se 

aqueles que constroem sua competência de forma individual e são valorizados de forma 

individual; os “pequenos”, “medíocres”, seriam os profissionais favoráveis a regulamentação 

da profissão e, assim, que buscariam o auxílio de instituições para o reconhecimento 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). 

 

4.2.4  “Ser profissional é ser reconhecido”: argumentos favoráveis à regulamentação 

Os argumentos favoráveis à regulamentação profissional também foram divididos em 

três dimensões: a dimensão econômica, na qual a regulamentação seria uma forma de conter a 

desvalorização salarial e profissional da área; a dimensão jurisdicional, na qual a formação é 

reivindicada como meio para habilitar profissionais e distingui-los dos não profissionais 

prevenindo riscos às pessoas e à sociedade e a dimensão identitária, pautada na reivindicação 

de uma identidade profissional. As publicações identificadas originam-se tanto de profissionais 

da área quanto de um grupo denominado CONFEI70 que visa regulamentar a profissão.  

                                                 
70 Consiste em um grupo de profissionais unidos para a formação do Conselho Federal de Informática. Para maiores 

informações é possível acessar o seguinte site: https://confei.wordpress.com/   

https://confei.wordpress.com/
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No que respeita a dimensão econômica, os argumentos relacionam-se à falta de um 

órgão regulador que estabeleça padrões mínimos relativos à remuneração. Tais padrões 

deveriam considerar tanto o conteúdo e a importância que as atividades têm para as empresas e 

a sociedade quanto possibilitar que os/as profissionais se tornem competitivos em um mercado 

global por meio da educação continuada. Esta, apenas seria possível mediante remuneração 

justa a fim de que profissionais pudessem arcar com os custos educacionais: 

[...] quanto vale um curso sério de ITIL, COBIT, PMI, e todas essas siglas com as 

quais estamos convivendo recentemente? Quanto vale uma graduação em Sistemas de 

Informação? Quanto vale uma pós-graduação em Gerência de Projetos de Tecnologia 

da Informação? A resposta você até sabe. Quando o curso é de qualidade, o custo é 

alto [...] Nosso salário consegue arcar com o custo destes cursos sem comprometer o 

nosso orçamento? Não. Certamente o valor mensal de um curso pode superar um mês 

de salário de um profissional, cujo salário é descontado dos impostos e o líquido não 

cobre todas as despesas pessoais somadas ao custo de uma formação tecnológica [...] 

(Em quem não..., 2014). 

Outra questão presente no texto “Em quem não votar nessas eleições”71 que destina uma 

parte a apresentar motivos para a regulamentação e outra para tratar dos políticos que não a 

apoiaram, refere-se à afirmação de que a remuneração na área estaria em declínio “as formações 

andam cada vez mais caras, e notamos nos anúncios de empregos que alguns salários e 

benefícios sofreram redução nos últimos dois anos” (Em quem..., 2014).  

No texto “Analistas de Sistemas, Uni-vos!”, divulgado e assinado pela assessoria de 

imprensa da “Ordem dos informatas”, solicita-se à analistas de sistemas que se unam em prol 

da regulamentação profissional a fim de que lutem não apenas por esta, mas por causas que 

poderiam contribuir para o crescimento de empregos e das empresas como a redução de 

impostos. O teórico liberal Adam Smith é citado para defender a especialização na área, nesse 

sentido, critica-se o profissional polivalente, aquele que deve deter um conhecimento de 

distintas linguagens de programação e de outras áreas:   

Seria muito mais produtivo ao Brasil termos pessoas com conhecimento homogêneo 

e profundo em determinadas tecnologias... A falta de conhecimento sólido em 

algumas teorias, procedimentos e linguagens pode ser desastrosa para algumas 

pessoas, principalmente quando nossa tecnologia atua em sistemas que interagem com 

vidas humanas. Nada impede que os profissionais possam aprender outras coisas. Mas 

acabarmos com a figura do “Faz tudo” (profissional de TI) pode quem sabe aumentar 

a qualidade dos serviços no Brasil. Adam Smith (1723-1790) já dizia no seu livro 

“Uma investigação sobre a natureza e as causas da Riqueza das Nações” que a divisão 

do trabalho trazia vários benefícios já que a especialização melhorava a qualidade e 

                                                 
71 O texto foi publicado em duas páginas, na página do CONFEI (grupo de profissionais de informática unidos 

pela criação do Conselho Federal de Informática e Ordem dos Informatas do Brasil que conforme o site “estimula 

o crescimento e reconhecimento dos seus membros nos domínios científico e profissional, e como entidade 

privada, mantém suas atividades através de um portfólio de serviços, oferecendo soluções diferenciadas”. 
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aumentava a produtividade de um trabalhador, ficando focado em sua atividade 

principal e, por conseguinte, longe de distrações (Analistas..., 2012). 

O trecho acima evidencia a crítica a polivalência exigida ao profissional de TI e, por 

outro lado, ressalta a importância de profissionais especialistas em que seriam valorizados “o 

gênio do C#” ou o “devorador de Cobol”. Essa crítica nos direciona à segunda dimensão do 

argumento favorável à regulamentação, qual seja, a dimensão jurisdicional.  

Nos textos foi possível evidenciar que a ausência de uma definição clara sobre quem 

pode exercer as atividades, associada às elevadas exigências e à baixa remuneração permitiria 

a contratação de “pessoas que fizeram cursinhos” (Analistas..., 2012) e, desse modo, não 

estariam aptas para o exercício da atividade. Além de realizarem as atividades por um valor 

abaixo do que consideram ideal para o desempenho do trabalho, colocariam a segurança das 

pessoas em risco.  

No texto denominado “Como fica a informática sem a regulamentação? Um caos” 

diversos erros em sistemas de instituições distintas como bancos e empresas de informática são 

apresentados. Os erros, em algumas empresas, possibilitaram a exposição de dados pessoais de 

clientes e a falha é atribuída a profissionais “com pouco conhecimento ou formação inadequada, 

o que acarreta em infortúnios como o que vimos esta semana com a falha nos sistemas do Banco 

do Brasil e Bradesco, onde foram expostas informações privadas de milhões de clientes na 

internet72”. O argumento respalda a reivindicação para a regulamentação da profissão além de 

confrontar instituições contrárias ao processo como a SBC:  

Isso demonstra que a falta de regulamentação das profissões pode causar maiores 

transtornos aos cidadãos, já que simplesmente não há uma pessoa, setor ou organismo 

responsável pela falha. Ninguém assume o problema. Ao publicarem dados de pessoas 

a todo tipo de internauta, a segurança destas pessoas fica amplamente comprometida. 

A SBC que se intitula como sociedade de computação defende que a nossa profissão 

não seja regulamentada, e eis aqui uma prova de que a falta de regulamentação vai de 

contra ao progresso, contra a responsabilidade ao abraçar profissionais 

desqualificados e irresponsáveis para exercício da profissão do Informata. (Como..., 

2013). 

Em um texto que apresenta o estado da arte do projeto de lei PL 607/2007 que estava 

em tramitação até 2014, a questão da importância de uma formação específica para o exercício 

das atividades é apresentada e associada a questão da segurança das pessoas e das empresas:  

Como não há uma legislação que exija uma formação mínima para atuar nesta 

profissão, vemos diversos tipos de profissionais não habilitados improvisando 

soluções sem o menor cuidado no planejamento e desenvolvimento de soluções de 

                                                 
72 Grifo do autor.  
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software, que observem os fatores qualidade e segurança. Obviamente qualidade e 

segurança andam na contramão da velocidade de entrega. (CONFEI...,2014) 

 A importância de se realizar um “serviço ideal”, pautada em fundamentos científicos, 

isto é, que seja orientada para a realização do trabalho com perfeição em prol dos/das clientes 

e não seja afetada por prazos curtos dados por empresas e governos também é exibida como 

elemento importante para a constituição jurisdicional:  

Não podemos aceitar que governos, prefeituras, empresas públicas ou privadas por 

questões políticas queiram implantar o sistema sem dar o tempo hábil para análise, 

desenvolvimento e teste, seguindo o processo completo de ciclo de vida estabelecido 

em diversas literaturas para Sistemas de Informação. Da mesma forma existe um 

processo de suporte e apoio técnico ao sistema a fim de oferecer a infraestrutura 

necessária segundo os fundamentos dentro da esfera da Tecnologia de Informação. A 

informática tem em si Sistemas de Informação e Tecnologia de Informação de mãos 

dadas, onde atuam em conjunto informatas das mais diversas especialidades, e por 

isso é importante valorizar os profissionais e conscientizar a nação, setores públicos e 

privados que é necessário obedecer determinados critérios para construção de 

sistemas de informação eficientes e seguros. (O informata ..., 2014). 

 Por um lado, remete-se a um benefício comum, por outro, há um anseio pelo 

reconhecimento profissional e pela possibilidade de se realizar a atividade com base em 

princípios científicos, seguindo normas e formas que concedam maior tempo para o 

desenvolvimento das atividades profissionais. A valorização de um tempo mínimo para realizar 

as atividades com habilidade e precisão parecem remeter ao conceito de perícia (craftsmanship) 

discutido por Sennett (2006) associado a concepção de realizar algo com perfeição, precisão, 

paciência e quase obsessão, mesmo que o resultado não seja eivado por elogios ou recompensas.  

No entanto, tal concepção não coaduna com os ideais do capitalismo flexível, pois a 

preocupação é fazer “bem feito”, mesmo que dure muito tempo, o que não é o caso quando se 

valoriza tarefas e resultados em curto prazo. Programadores de software representam, para 

Sennett (2006) um exemplo de profissionais que gostariam de realizar suas atividades com 

perícia, mas não conseguiam, pois o usual era colocar no mercado softwares incompletos, 

em versões que eram então 'corrigidas' por pressão de queixas e reclamações dos 

consumidores. Apesar de profundamente avessos a sindicatos, esses programadores 

tomavam a frente de um movimento profissional informal para exigir que a empresa 

abrisse mão dessa prática altamente lucrativa mas que implicava baixa qualidade 

(SENNETT, 2006, p. 101). 

Embora o autor esteja falando de profissionais que trabalham nos Estados Unidos é 

possível verificar semelhanças, sobretudo nas reivindicações dos/das trabalhadores(as). Se lá 

havia um movimento informal para a construção de uma prática pautada na busca pela 

qualidade dos serviços de softwares, aqui, a busca pela regulamentação da profissão aparece 
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também como uma forma de modificar o modo como profissionais trabalham, reivindicando 

maior tempo para o exercício da profissão, mas também reconhecimento identitário e 

valorização profissional.  

Os conhecimentos mínimos relativos ao exercício profissional são apresentados no texto 

de forma geral, assim como as diversas especialidades do/da profissional informata: 

desenvolvedor(a) de sistemas, analista de redes, arquiteto(a) de software, analista de banco de 

dados e outras. A cada especialidade correspondem requisitos mínimos, apresentados como 

relativos ao conhecimento que o/a profissional deveria possuir. 

No que respeita à dimensão identitária muitos textos, sobretudo, relacionados ao 

CONFEI, reivindicam uma identidade que se opõe à do/da “profissional de TI” e à ideia de 

“técnico em informática”. No texto "O informata ajuda você a tomar as melhores decisões com 

sistemas de informação" informa-se quem e quais são as atividades exercidas por tais 

profissionais: "Não sou o cara da Informática. Sou o informata que ajuda você a tomar as 

melhores decisões através de Sistemas de informação".  

A recusa irônica de um termo comum e a reivindicação de uma nova designação 

profissional, "Informata" indica a construção de uma identidade e a busca por reconhecimento 

profissional. A importância e a centralidade das atividades relacionadas à profissão aparecem 

como premissas no argumento: 

Nós ajudamos milhões de brasileiros a tomarem as melhores decisões em seus 

negócios e empreendimentos mais variados, em diversos setores. Através de gráficos, 

estatísticas, processamento de dados, nossos sistemas produzem informações que 

auxiliam profissionais de nível tático e estratégico a conduzir da melhor maneira seus 

negócios. Também apoiamos milhões de brasileiros oferecendo sistemas, 

aplicações/aplicativos para setores educacionais, de comunicação, saúde, 

entretenimento, notícias, energia, aeronáutico, bancário, financeiro, entre tantos 

outros. (O informata..., 201) 

A análise dos textos que defendem a regulamentação da profissão permite verificar que 

a identidade do/da profissional de TI e as exigências associadas a esta, veiculada nos discursos 

analisados atrás, não é compartilhada por todos. O discurso aqui parte de organizações de 

profissionais que buscam a regulamentação e reivindicam uma identidade, do informata, uma 

jurisdição, os sistemas de informação, e um status profissional simbolizado pela importância da 

área, mas também por uma remuneração mais alta. 

A análise do discurso sob o enfoque da teoria das profissões e da profissionalização 

permitiu evidenciar como a área de tecnologia da informação compete com outras profissões: 

bibliotecários, contadores, administradores, engenheiros elétricos. Por outro lado, num contexto 

de mundialização e expansão das políticas e valores neoliberais, as tentativas de 
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regulamentação profissional também travam batalhas com o discurso neoliberal pautado no 

livre mercado, na livre iniciativa, na desregulamentação de atividades, na ideia de meritocracia, 

fundamental para pensar o processo de profissionalização, especialmente, em áreas estratégicas 

para a valorização do capital, como é o caso das tecnologias da informação na atualidade. A 

seguir, apresenta-se a percepção dos/das profissionais que responderam ao questionário 

aplicado.  

  

4.2.5 A percepção dos/das pesquisados(as) sobre a regulamentação: uma possibilidade 

de reconhecimento profissional e social? 

Ainda que o questionário direcionado à profissionais empenhados no processo de 

desenvolvimento de software vinculados(as) à empresa pública pesquisada não contenha 

questões específicas sobre a regulamentação da profissão, inclui perguntas que indiretamente 

suscitaram o debate sobre a temática, como sobre o desejo de que os/as filhos(as) sigam a 

mesma profissão e de questões relativas à formação profissional. O agrupamento PROFLEM 

tem as mesmas questões do agrupamento anterior, mas adicionamos uma questão específica 

sobre a posição face à regulamentação profissional.  

A questão da formação é considerada um elemento chave na regulamentação das 

profissões em TI e a obtenção do diploma constitui um dos requisitos pleiteados pela 

regulamentação, como meio de garantir a qualidade e a segurança do serviço. Por outro lado, o 

discurso contrário à regulamentação e presente, em grande medida, nas publicações analisadas 

questiona a importância dessa forma de obtenção de conhecimento. Assim, perguntou-se aos/às 

profissionais o grau de importância das seguintes formas de aprendizado: curso superior, cursos 

de certificação, aprendizado autodidata e cursos oferecidos pela instituição. (Vide tabela) 

 

Tabela 4 - Importância na formação - Funcionários de empresa pública de TI – Brasil - 2014 

Importância na formação Curso 

superior 

% 

Certificação 

% 

Cursos oferecidos pela 

empresa/instituição 

% 

Aprendizado 

autodidata 

% 

Nada importante ,9 14,7 4,1 2,3 

Pouco importante 3,5 18,0 16,9 10,5 

Importante 18,6 31,6 37,2 32,1 

Muito importante 31,0 25,7 31,7 30,9 

Extremamente importante 46,1 10,0 10,2 24,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Fonte: Elaboração da autora, com base em survey realizado. 

 

As respostas indicaram que ao curso superior atribui-se alta importância por parte 

dos/das funcionários(as) da empresa pública, à medida em que apenas 4,4% das pessoas 

consideraram esta forma de obter aprendizado “nada importante" ou "pouco importante" e 

95,7% valorizaram positivamente. Destaca-se o alto percentual de pessoas que atribuíram 

extrema importância ao curso superior (46,1%).  

Por outro lado, a certificação, apresentada em um dos discursos contrários à 

regulamentação como uma das modalidades de obter aprendizado que superavam o curso 

superior, foi considerada pouco importante ou nada importante por uma quantidade expressiva 

de pessoas (32,7%). Destaca-se que um percentual baixo conferiu extrema importância (10%).  

Quanto aos cursos oferecidos pela empresa/instituição na qual se trabalha verificou-se 

que 20,9% das pessoas consideraram "nada importante" e "pouco importante”. A maior parte 

das pessoas, considerou o curso entre importante (37,2%) e muito importante (31,5%), um 

baixo percentual conferiu extrema importância (10%). 

 No que tange ao processo de formação autoditada (fóruns especializados, internet e 

outros meios), apenas 12,8% o considerou pouco ou nada importante, indicando que esta é uma 

forma de aprendizado de alta significação para a área. 

 Tal configuração permite verificar divergências entre os valores deste grupo de 

trabalhadores(as) e os argumentos presentes nos textos contrários ao processo de 

regulamentação. Enquanto os/as funcionários(as) atribuem pouco valor as certificações e alto 

valor ao curso superior e ao aprendizado autodidata, aquelas são consideradas como uma boa 

forma do próprio mercado regular e aferir o conhecimento profissional, por parte dos grupos 

contrários à regulamentação. 

 Outra questão importante para a análise da regulamentação, ainda que indiretamente, 

remete à expectativa em relação a uma trajetória bem sucedida na profissão: “Deseja que os/as 

filhos(as) sigam a carreira na área de tecnologia da informação?”.  

 Das 345 pessoas que responderam à questão 10,3% responderam sim, 25,6% 

responderam não e 64,1% responderam talvez. Dentre as pessoas que assinalaram talvez, 

associaram suas justificativas a liberdade de escolha que os/as filhos(as) possuem para escolher 

a profissão que desejarem e ao fato de se identificarem com a área. Como pode ser observado 

nas seguintes respostas:  

“Vai depender das habilidades e vocações deles” (Analista, 34 anos, casado, homem, 

branco (autodeclarado), Recife-PE).  
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Depende da vocação dele. Prefiro que ele siga carreira na área que mais se identificam 

do que seguirem o(s) pai(s). (Analista, 40 anos, casado, pardo (autodeclaração), 

Salvador-BA).  

 

“Porque é uma área gratificante. Ver seu cliente feliz e realizado com seu trabalho não 

tem preço. Além de ser uma área em constante ascensão e boa remuneração.” 

(Analista, 35 anos, homem, branco, casado, São Paulo) 

 Quanto às pessoas que responderam sim à questão, destacaram a satisfação e à alta 

demanda por profissionais na área. 

“TI está em tudo e ainda mais no futuro” (Analista, 33 anos, homem, casado, pardo 

(autodeclaração), Salvador-BA).  

 

“Sim por ser extremamente gratificante e envolvente” (Analista, 50 anos, homem, 

solteiro, branco (autodeclaração), Porto-Alegre-RS).  

 Os 20,9% dos/das profissionais que assinalaram “não” alegaram baixo reconhecimento 

social e profissional (11,5%), más condições de trabalho (3%), problemas de saúde decorrentes 

do trabalho (3,4%) e a consideração de que há profissões com maior retorno econômico e 

profissional, com 3%. Como pode ser observado abaixo:  

“Não é reconhecida pela sociedade e trabalhamos em escritórios fechados e sentados 

o dia todo.” (Analista, 28 anos, homem, casado, pardo (autodeclaração), Belo 

Horizonte).  

 

“Não. Pois tornou-se um mercado saturado, onde não existe necessidade nem 

exigência de uma formação na área.” (Analista, 34 anos, homem, casado, amarelo 

(autodeclaração), Curitiba-PA).  

“Não desejo porque o mercado, aqui em Salvador, paga muito mal. O que me obrigou 

a tentar o concurso público.” (Analista, 28 anos, homem, solteiro, branco, Salvador-

BA).  

“Mercado não regulamentado. Remuneração já não é mais tão atraente quanto no 

passado. Inchaço na área de atuação devido a pessoas que não são da área atuarem na 

área quando não conseguem emprego em suas respectivas áreas.” (Analista, 37 anos, 

homem, casado, branco (autodeclarado), Brasília-DF).  

 

“Acredito que um ambiente de desenvolvimento de software é mentalmente insalubre. 

Fica-se fechado em um ambiente climatizado, isolado do exterior, resolvendo 

problemas de máquinas. A postura dos gerentes e clientes é a pior possível, acreditam 

que software se faz com produtividade, quanto mais código melhor. Isso estressa o 

desenvolvedor que quer sempre entregar a melhor solução.” (Analista, 42 anos, 

homem, casado, branco (autodeclarado) Belo Horizonte – MG).  

 

Existem profissões com retorno econômico e reconhecimento profissional mais 

atrativos no mercado. (Analista, 35 anos, homem, branco (autodeclarado), casado, 

Florianópolis-SC) 

Tal distribuição indica que, por um lado, o princípio da liberdade como virtude está 

reincorporado nos valores familiares. Por outro, há um número significativo de profissionais 
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descontentes com a profissão e que remetem para a importância do reconhecimento social e da 

regulamentação da profissão. Abaixo, apresenta-se um quadro com a compilação das respostas:  

 

Quadro 2 - Expectativa em relação à profissionalização dos filhos em TI – Funcionários em empresa pública de 

TI – Brasil - 2014 

 

Deseja que os filhos sigam carreira na área de 

tecnologia da informação? Justifique sua 

resposta. 

Deseja que os filhos sigam carreira 

na área de tecnologia da 

informação? 

Total 

Sim         

% 

Não        

% 

Talvez    

% 

% 

Baixo reconhecimento social e profissional 0,00 8,50 3,00 11,50 

Más condições de trabalho 
0,00 2,60 0,40 3,00 

Problemas de saúde decorrentes do trabalho 

0,00 1,70 1,70 3,40 

Associa a escolha à liberdade individual 0,90 6,80 40,60 48,30 

Associa a escolha pela profissão à satisfação e 

alta demanda por profissionais na área 7,30 0,00 3,00 10,30 

Considera que há profissões com maior retorno 

econômico e reconhecimento profissional  

  0,00 2,60 0,4 3,00 

Associa a escolha a identificação com a área 

profissional 1,70 0,90 12,00 14,50 

Há baixa demanda por profissionais no mercado 

de trabalho 0,40 0,00 0,00 0,40 

Indiferente e/ou não tem filhos 0,00 2,60 3,00 5,60 

Total 10,3 25,60 64,10 

100,0

0 
Fonte: Elaboração da autora, com base em survey aplicado ao agrupamento de profissionais vinculados à empresa pública. 

 

No questionário direcionado ao agrupamento PROFLEM analisamos variáveis relativas 

ao processo de conhecimento, ao desejo que os filhos sigam a profissão e à posição quanto a 

regulamentação da profissão na área de tecnologia da informação. O questionário foi 

respondido por 118 pessoas, das quais, 81,4% homens e 17,8% mulheres. A tabela abaixo 

apresenta a importância das diversas formas de aprendizado na área no processo de formação. 

 

Tabela 5 - Importância no processo de formação - PROFLEM – Brasil - 2015 

Importância no 

processo de 

formação 

Curso 

superior 

% 

Certificação 

% 

Cursos 

oferecidos pela 

empresa 

% 

Aprendizad

o autodidata 

% 

Nada importante 5,9 7,6 11,9 1,7 

Pouco importante 7,6 9,3 11 5,9 

Importante 21,2 17,8 28 23,7 

Muito importante 15,3 17,8 12,7 17,8 

Extremamente 

importante 

26,3 
20,3 11% 25,4 

0 23,7 27,1 25,4 25,4 

Total  100,0 100 100,0 100,0 
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Fonte: Elaboração da autora, com base em survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Embora a quantidade de pessoas que conferem nenhuma importância ou pouca 

importância ao curso superior seja significativamente superior as respostas fornecidas por 

funcionários e funcionárias da empresa pública, constata-se que 62,8% desses(as) profissionais 

consideram essa forma de aprendizado entre importante e extremamente importante. 

Com relação aos cursos de certificação, ainda que exista um número considerável de 

autônomos(as) que não o percebem como importante (16,9%), a quantidade de pessoas que 

consideraram este modelo de aprendizado "extremamente importante" é o dobro quando 

comparado ao grupo de profissionais funcionários(as) da empresa pública. 

 Os cursos oferecidos pela instituição/empresa foram considerados importantes por 

51,7% dos/das respondentes, os quais consideraram tais cursos entre importante e 

extremamente importante. No entanto, há um número muito significativo de respondentes que 

atribuíram pouca importância a tal forma de aprendizado (22,9%). 

Quanto ao aprendizado autodidata foi possível constatar que os/as respondentes 

atribuíram valorização positiva, em que 66,9% consideraram esta forma de aprendizado entre 

importante e extremamente importante.  

Importa ressaltar que tanto os/as profissionais vinculados à empresa pública quanto 

os/as profissionais vinculados ao agrupamento PROFLEM, destacaram a importância do 

aprendizado autodidata. Sendo o mais valorizado nos dois grupos, por outro lado, destaca-se 

diferenças como uma percentual maior de profissionais inseridos em formas flexíveis e 

empreendedores(as)que atribuíram valoração positiva das certificações se comparada aos 

funcionários da empresa. O curso superior, foi considerado pela maior parte de ambos os 

agrupamentos como importante, mas destaca-se que o agrupamento PROFLEM, apresentou um 

maior índice de pessoas que conferiram baixa importância que o agrupamento vinculado à 

empresa pública.  

Quanto à questão “Deseja que os/as filhos(as) sigam a profissão” foi possível constatar 

que um alto percentual de profissionais não responderam à questão (43,2%). Ainda que 

apresentando pouca diferença, houve um percentual mais alto de pessoas que assinalaram que 

gostariam que seus/suas filhos(as) seguissem a sua profissão (22,9%) se comparado às pessoas 

que assinalaram “não” para a questão (20,3%). Ao mesmo tempo, houve um baixo percentual 

de pessoas que assinalaram talvez (13,6%).  

Destaca-se que a maior parte das pessoas que assinalaram sim a questão justificaram a 

resposta enfatizando a satisfação no trabalho e a alta demanda por profissionais na área (37%). 
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Além disso destacaram a possibilidade de continuidade do negócio construído. Quanto às 

pessoas que assinalaram não, a maior parte justificou destacando o baixo reconhecimento social 

e profissional (33,3%) e destacando as más condições de trabalho. Vale destacar uma 

justificativa apresentada por um baixo percentual de profissionais, mas que apareceu de forma 

mais presente nesse agrupamento profissional, qual seja, a percepção de que a “área exige alta 

dedicação o que interfere negativamente na vida social” (4,2%). Dentre as pessoas que 

assinalaram talvez, a maior parte justificou associando a escolha pela profissão à liberdade 

individual (68,8¨%). Como pode ser observado no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Deseja que os filhos sigam a profissão – PROFLEM – Brasil - 2015 

Deseja que os filhos 

sigam a carreira - 

Justifique 

12.6 Você deseja que seus filhos sigam carreira na área de tecnologia da 

informação? Por quê? 

 Sim Não Talvez/indifer

ente 

Total 

% % % % % 

Associa a escolha à 

liberdade individual 
0,0 25,9 25,0 68,8 20,3 

Associa a escolha pela 

profissão à satisfação e 

alta demanda por 

profissionais na área 

0,0% 37,0 0,0 6,2 9,3 

Baixo reconhecimento 

social e profissional 
0,0 0,0 33,3 0,0 6,8 

Associa a escolha a 

continuação da empresa 

e projetos construídos 

0,0 14,8 0,0 0,0 3,4 

Más condições de 

trabalho 
0,0 3,7 12,5 0,0 3,4 

Considera que há 

profissões com maior 

retorno econômico e 

profissional 

0,0 0,0 8,3 6,2 2,5 

Associa a escolha a 

identificação com a área 

profissional 

0,0 3,7 0,0 6,2 1,7 

Área promissora para 

criar e desenvolver ideias 
0,0 7,4 0,0 0,0 1,7 

Indiferente/Nãotemfilhos 0,0 0,0 4,2 0,0 0,8 

Área exige alta 

dedicação o que interfere 

negativamente na vida 

social 

0,0 0,0 4,2 0,0 0,8 

0 100,0 7,4 12,5 12,5 49,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, com base em survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Quanto à regulamentação da profissão, foi perguntado: você considera importante a 

regulamentação da sua profissão? Conforme a tabela abaixo pode-se constatar que 61% 
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responderam sim, isto é, consideram importante a regulamentação da profissão, 8,5% assinalou 

não e 5,9% assinalou talvez. Vale destacar que 24,6% das pessoas não responderam a essa 

questão.  

 

 
Tabela 6- Considera importante a regulamentação da sua profissão - PROFLEM – Brasil - 2015 

 Sim 72 61,0% 

Não 10 8,5% 

Talvez 7 5,9% 

0 29 24,6% 

Total 118 100,0% 

  Fonte: Elaboração própria, com base em survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

  

 

Os dados indicam que mesmo entre os/as profissionais que se inserem em formas de 

organização do trabalho flexíveis e mais voltadas ao mercado privado, há um desejo pela 

regulamentação da profissão. O quadro abaixo indica as justificativas em torno das pessoas que 

são contrárias, favoráveis ou estão indecisas em relação a regulamentação. 

 
Quadro 4 – Importância da regulamentação – PROFLEM – Brasil - 2015 

Importância Regulamentação - 

Justifique 

Você considera importante a regulamentação da sua 

profissão? 

Sim % Não % Talvez % Total % 

 25,0 10,0 14,3 41,5 

Forma de fiscalizar e normatizar 

funções, cargos e salários 
20,8 0,0 0,0 12,7 

Forma de reconhecimento e 

valorização profissional 
18,1 0,0 0,0 11,0 

Forma de reduzir a exploração à 

qual os profissionais da área se 

submetem 

8,3 0,0 28,6 6,8 

Forma de evitar profissionais 

desqualificados e possibilitar 

aumento salarial 

9,7 0,0 0,0 5,9 

Regulamentação é associada ao 

status de profissão 
6,9 0,0 0,0 4,2 

Indiferente/Desconhece o 

projeto 
1,4 10,0 28,6 3,4 

Forma de unir a categoria e 

possibilidade de reivindicação 

de direitos 

5,6 0,0 0,0 3,4 

Considera difícil aferir 

conhecimento na área de TI por 

meio de diplomas" 

0,0 30,0 14,3 3,4 

Associa regulamentação à 

ausência de liberdade no 

mercado 

1,4 20,0 0,0 2,5 

Associa a regulamentação a 

proteção da sociedade em geral 
2,8 0,0 0,0 1,7 

Associa liberdade à prosperidade 0,0 20,0 0,0 1,7 

Relaciona remuneração ao gosto 

e pelo trabalho 
0,0 0,0 14,3 0,8 
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Considera que a regulamentação 

não consegue acompanhar a área 

de TI: atualização constante e 

multidisciplinariedade 

0,0 10,0 0,0 0,8 

Associa sucesso profissional a 

competência e regulamentação a 

uma forma de extrair dinheiro 

dos profissionais 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Elaboração própria, com base em survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

 

Quanto às pessoas que assinalaram que a ocupação deve ser regulamentada, pode-se 

constatar que 20,8% das pessoas assinalaram que consiste em uma forma de fiscalizar e 

normatizar funções, cargos e salários. As respostas abaixo exemplificam essa justificativa:  

Sim. Em diversos conceitos um deles é a fiscalização e padronização de cargo, um 

Profissional hoje fica perdido na área. (Analista de processo/Freelancer, 26 anos, 

homem, solteiro, amarelo (autodeclaração), Teresópolis -GO) 

 

Juntar uma base de profissionais para regulamentar os tipos de serviços e evitar a 

prostituição e defasagem de tantos profissionais. Onde as empresas buscam 

profissionais com qualificações absurdas e pagando muito pouco, isso não é de hoje 

e acontece em muitas empresas. (Prestadora de serviço a uma única empresa, 

Especialista em programação mobile, 23 anos, homem, solteiro, pardo 

(autodeclarado), Fortaleza-CE) 

 

Esse é um tema muito importante. Na realidade, não existe o Profissional de 

Informática, o que seria o Informata, que hoje é visto como uma simples atividade 

meio e fim. O que não é verdade. Os Profissionais de Informática utilizam todas as 

suas competências acadêmicas para fornecer soluções aos mais diversos problemas. 

Assim como as demais profissões, porque ainda não foi concretizado a 

regulamentação da nossa profissão? Simples! Não há interesse das empresas de 

tecnologia, e com isso se forma um lobby para minar a ideia da regulamentação do 

Profissional de TI. Pelo receio da normatização de cargos x salários e na melhoria das 

condições de trabalho. Espero que essa questão seja resolvida em breve. (Prestador de 

serviço a diversas empresas e pessoas, 49 anos, homem, casado, branco, 

autodeclaração). 

Um alto percentual de justificativas favoráveis a regulamentação (18,1%) destacaram 

que é uma forma de reconhecimento e valorização profissional, como se observa nas 

justificativas abaixo:  

Importante para maior reconhecimento perante a sociedade. (Engenheiro de software, 

30 anos, homem, casado, pardo (autodeclarado), Videira-SC). 

 

O próximo passo para o reconhecimento profissional. Maior valor aos profissionais. 

Profissionais incapacitados degradam a profissão. (Administrador de servidores, 23 

anos, homem, solteiro, branco (autodeclarado), Porto Alegre - RS ) 

 

Maior valorização dos profissionais de T.I (81) 

 

Porque hoje falta valorização dos profissionais da área de TI (36 anos, casado, branco 

(autodeclarado), Santa Rosa -RS) 
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Em seguida, com 8,3%, estão as pessoas que consideram ser uma forma de reduzir a 

exploração à qual os/as profissionais da área se submetem. As respostas abaixo são exemplares:  

O profissional de TI ainda é muito explorado pela maioria das empresas, e como no 

caso de exemplo de meu trabalho anterior, não haveria a sobrecarga que recebi 

acumulando função que não era de minha responsabilidade, e a equipe poderia crescer 

de acordo com a necessidade do projeto, facilitando até mesmo o cumprimento dos 

prazos de entrega e qualidade do serviço, sem sobrecarregar nenhum profissional. 

(Analista de sistemas, 29 anos, mulher, solteira, branca, Rio Janeiro).  

 

Para regulamentar os salários e cargas horárias, pois não é justo como muitas empresas 

tratam seus funcionários hoje, achando que eles são escravos e devem trabalhar 

24h/dia, 7 dias/semana. (68) 

Mesmo entre as pessoas que assinalaram “sim”, vale destacar que muitos não 

concordam com os projetos existentes:  

 

É importante para coibir alguns abusos e assédios que os profissionais passam. No 

entanto nos referidos projetos a regulamentação só causaria danos a área e aos 

profissionais, além de criar um conselho que não serviria de nada além de comer 

dinheiros de seus profissionais. As duas propostas são ruins. (Engenheiro de software, 

35 anos, homem, preta (autodeclarado), solteiro, Rio de Janeiro-RJ). 

Outra justificativa apresentada entre as pessoas que são favoráveis a regulamentação, 

com 9,7%, refere-se à concepção de que consiste em uma forma de evitar profissionais 

desqualificados e possibilitar aumento salarial.  

Assim, poderíamos exigir salários mais dignos e evitar não profissionais (Trabalha 

com redes, 38 anos, homem, casado, pardo (autodeclaração), SINOP-MT ) 

 

Baniria do mercado vários profissionais despreparados que difamam nossa classe com 

seu serviço porco, além de incentivar o estudo para quem é realmente competente. 

(Arquiteto de infraestrutura, 29 anos, homem, solteiro, amarelo (autodeclaração), 

Goiânia-Goiás). 

Outros, 5,4%, consideram que é uma forma de unir a categoria permitindo a 

reivindicação de direitos. “Como forma de organizar a categoria para que juntos possamos 

alcançar melhores condições de trabalho e remuneração para todos que escolherem a TI” 

(Engenheira da computação, Testadora de software, 35 anos, mulher, casada, preta 

(autodeclaração), Belém -Pará) 

Quanto as às justificativas das pessoas que são contrárias a regulamentação da profissão, 

constata-se que a maior parte (30%) considera que é difícil aferir conhecimento por intermédio 

de diplomas, como pode ser observado a seguir:  
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É possível ser um bom profissional sem necessariamente ter passado por uma 

educação formal. (Especialista em desenvolvimento – Prestador de serviço a uma 

única empresa,35 anos, homem, branco, solteiro, São Paulo-SP). 

 

É uma área muito ampla, que aborda todas ou a maioria de todas as áreas do 

conhecimento, seria muito difícil regulamentar tudo, além do contato com a profissão 

que cada indivíduo entra de uma forma diferente (Programadora - Freelancer, 20 anos, 

solteira, mulher, pardo (autodeclaração), Teresina-PI) 

 Em seguida, com 20% das justificativas, estão as que associam a regulamentação à 

ausência de liberdade no mercado:  

Quanto mais liberdade o mercado tiver, maior a prosperidade (Especialista em 

desenvolvimento, (prestador de serviços a diversas empresas), 32 anos, homem, 

solteiro, branco (autodeclaração), Florianópolis-SC). 

 

Liberdade. O mercado por si próprio elimina aquilo que e ruim. Regulamentar vai 

servir apenas para o governo arrecadar mais um imposto ou mandar no cidadão... 

(Especialista em redes, 34 anos, homem, divorciado, pardo (autodeclaração, São 

Paulo) 

 

Só os bons sobrevivem em TIC. Um conselho só vai servir para arrancar nosso 

dinheiro e criar barreiras de entrada para novos profissionais. Será mais uma cambada 

de inúteis para vampirar o suado dinheiro do trabalhador. Chega de conselhos. Chega 

de sindicatos. Chega de mais impostos. (Especialista em desenvolvimento , Prestador 

de serviço a uma única empresa, 37 anos, casado, pardo (autodeclarado), Taguatinga-

DF) 

A análise da percepção dos/das profissionais permite evidenciar diferenças nas formas 

de atribuir importância à formação entre os grupos vinculados à empresa pública e o 

agrupamento PROFLEM, como é o caso de atribuição de maior valor ao curso superior por 

parte de funcionários vinculados à empresa pública que ao PROFLEM. Mesmo assim, ambos 

os grupos conferem alta importância ao curso superior, assim como o aprendizado autodidata. 

Os cursos de certificação são considerados como importantes por um percentual mais alto do 

agrupamento inserido em formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as), ainda que ambos 

os grupos tenham conferido menor importância a essa forma de adquirir conhecimento.  

Quanto à questão da regulamentação, pode-se perceber que a ideia de que a profissão 

não é reconhecida socialmente indica a importância da regulamentação que pode ser 

evidenciada tanto nas justificativas da questão sobre o desejo de que os/as filhos(as) sigam a 

profissão, no caso das pessoas vinculadas à empresa pública, quanto na questão sobre a 

regulamentação direcionada aos/às profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores(as).  

Cabe destacar que as justificativas apresentadas pelos grupos que são favoráveis à 

regulamentação destacam a falta de reconhecimento, os baixos salários, a exploração 

vivenciada por parte dos/das profissionais, a falta de definição clara de cargos e salários, esteve 
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presente no discurso analisado das publicações. Ao mesmo tempo, as justificativas contrárias à 

regulamentação destacam a questão da liberdade do mercado, da meritocracia, da crítica ao 

Estado, mas também da dificuldade de mensurar o conhecimento nesta área por parte dos 

diplomas. Indicando, assim, confluência entre os discursos e a posição dos/das profissionais.  

4.3 DISCURSO E IMAGENS DE GÊNERO E RAÇA NO CAMPO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Esta parte realiza uma análise das publicações no campo da tecnologia da informação 

com o enfoque de gênero e racial. Realizou-se uma análise quantitativa das imagens buscando 

perceber a distribuição por sexo e cor e também análise semiótica e análise do discurso. 

Algumas questões direcionaram a análise: qual a representatividade de mulheres brancas, 

homens brancos, mulheres negras e de homens negros nas publicações analisadas? Em que 

contextos discursivos suas imagens são apresentadas? Qual o sentido e significado das 

imagens? A construção discursiva direciona-se a um público específico? Como tal configuração 

contribui para a construção de uma identidade do/da profissional ideal da área? 

4.3.1 Quem são representados e em que contextos discursivos? 

A fim de identificar a representatividade de mulheres brancas, homens brancos, 

mulheres negras e de homens negros nas publicações analisadas realizou-se uma quantificação 

das imagens veiculadas nos textos conforme sexo e cor. O software de análise Nvivo foi 

utilizado para a realização do procedimento. Foram analisadas 397 matérias, em que figuravam 

303 imagens de homens brancos, 96 imagens de mulheres brancas, 6 imagens de homens negros 

e quatro imagens de mulheres negras.  

Constatou-se uma espécie de hierarquia na distribuição de imagens segundo sexo e cor, 

na qual a sobrerrepresentação de imagens de homens brancos, a baixa representação de imagens 

de mulheres brancas e a sub-representação de imagens de mulheres negras e homens negros foi 

a característica. (Vide o quadro abaixo). 

 

Quadro 5 - Quantidade de imagens de pessoas conforme sexo e cor nas publicações analisadas 

 

 

 

Quantidade de 

matérias 

Número de 

matérias (Revista 

Info) 

Número de 

matérias (Revista 

Tema) 

Número de 

matérias (site) 

Total 

141  41 174 397 
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Imagem de homens 

brancos 

210 34 59 303 

Imagem de Mulheres 

Brancas 

72 9 14 96 

Imagem de homens 

Negros 

4 2 0 6 

Imagem de Mulheres 

Negras 

0 1 3 4 

Fonte: Elaboração própria.  

 

A análise das 141 matérias73 veiculadas na Revista Info permitiu constatar a presença de 

210 imagens de homens brancos, compondo o grupo de maior representatividade, seguida por 

72 imagens de mulheres brancas e 4 imagens de homens negros. Não identificamos imagens de 

mulheres negras nas matérias selecionadas, o que demonstra a total invisibilidade deste grupo 

e a elevada desigualdade no processo de veiculação das imagens de determinados segmentos 

sociais.  

A análise da Revista Tema permitiu perceber semelhanças e diferenças no que compete 

a distribuição de imagens conforme o sexo e a cor quando comparada a Revista Info. Das 41 

matérias analisadas, 34 possuíam imagens de homens brancos, 9 possuíam imagens de mulheres 

brancas, 2 possuíam imagens de homens negros e 1 apresentava a imagem de uma mulher negra.  

Ainda que esta revista tenha apresentado a imagem de uma mulher negra, não 

evidenciada na revista anterior, não há alteração na distribuição, mantendo-se, assim, 

exacerbada a desigualdade, em que 93,5% das imagens veiculadas são de pessoas brancas e, 

apenas, 6,5% de pessoas negras. As mulheres negras continuam a ser o grupo com a menor 

representação.  

Esta revista se diferencia um pouco da Revista Info e do site por não apresentar uma 

grande quantidade de imagens nos textos e, sobretudo, imagens de pessoas. Há mais imagens 

de objetos relacionados à área ou temática da matéria, tal fato pode estar relacionado ao caráter 

corporativo da revista que termina por possuir um cuidado maior com a utilização de imagens.  

Nas publicações do site constatou-se configuração semelhante à das revistas: 59 

imagens de homens brancos, 15 imagens de mulheres brancas, 2 imagens de homens negros e 

3 imagens de mulheres negras. Nota-se que o site foi a publicação que mais exibiu imagens de 

mulheres negras, três, apresentando, assim, uma igualdade maior na distribuição de imagens de 

homens negros e mulheres negras. Uma igualdade que revela a desigualdade, à medida em que 

93,6% das imagens eram compostas por pessoas brancas. 

                                                 
73 Os dados apresentados referem-se à quantidade de imagens veiculadas nas revistas anteriormente mencionadas. 

Desse modo, a quantidade de imagens pode superar o número de matérias à medida em que muitas matérias 

veicularam imagens de mais de uma pessoa. 
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Uma questão importante na análise das três publicações refere-se à semelhança entre a 

porcentagem de homens brancos veiculada na Revista Info, na Revista Tema e no Site, 

respectivamente, 73,4%, 74% e 74,6%, assim, a inserção das imagens de mulheres negras e 

homens negros não alterou a quantidade de imagens difundidas de homens brancos, mas sim, 

de mulheres brancas que de 25,2% na Revista Info passou para 19,5% na Revista Tema e 19% 

no Site. 

Se há uma baixa representação de mulheres brancas e, sobretudo, de mulheres negras e 

homens negros nas matérias, em que contextos discursivos elas se apresentam? Para responder 

a tal questão selecionamos matérias das três publicações que continham imagens dos grupos 

sub-representados.  

.  

4.3.2 A sub-representação: contexto e discurso das imagens veiculadas 

Selecionamos matérias das três publicações com o objetivo de identificar os contextos 

discursivos nos quais as imagens dos grupos sub-representados são exibidas. É importante 

reiterar que o maior número de matérias selecionadas possuía imagens de mulheres brancas, 

havendo poucas matérias que veicularam imagens de mulheres negras e homens negros.  

A análise que apresenta imagens de grupos sub-representados nas publicações do Site 

permitiu evidenciar que a maior parte das imagens de mulheres em enquadramentos centrais 

reportavam ou a questões nas quais a temática das mulheres era central, como a discriminação, 

ou aos atributos culturalmente conferidos às mulheres como a questão emocional e capacidades 

relacionais. Outras imagens estavam presentes em textos com temáticas mais gerais, relativas 

ao sucesso na carreira, à educação, à ascensão profissional, nestas, as mulheres não ocupavam 

posições centrais.  

No que se refere a questão racial é importante destacar três elementos: a baixa 

representação de mulheres e homens negros, a sua difusão apenas em imagens que 

apresentavam grupo de pessoas e a inexistência de imagens que apresentavam em conjunto 

homens e mulheres negras, como ocorreu com o grupo de homens e mulheres brancas. A seguir 

reproduzimos algumas matérias que ratificam a caracterização realizada.  

A primeira matéria do site analisada intitula-se “Carreiras em TI – Certificações são 

importantes?”, e apresenta um quadro de imagens com homens e mulheres, a maioria da cor 

branca, exceto uma mulher negra. O texto trata da importância ou não das certificações para a 

conquista de uma carreira promissora e discorre sobre a forma como o mercado de trabalho 
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trata “os profissionais de TI”, isto é, sem valorizar as especialidades. A construção discursiva 

constitui-se a partir de referenciais masculinos, à medida em que os vocábulos masculinos são 

utilizados de forma genérica, isto é, para designar homens e mulheres. 

Um mosaico de imagens de pessoas com a expressão de dúvida caracteriza a imagem. 

Em formato de retângulo, há cinco imagens de pessoas na horizontal e três imagens na vertical, 

ao todo, há 15 figuras de pessoas com a expressão de dúvida. Dentre as quinze figuras, sete são 

de homens brancos, sete são de mulheres brancas e uma figura possui uma mulher negra. Desse 

modo, não há imagens de homens negros. (Vide figura) 

 

Figura 1 - Distribuição de imagens por cor e sexo - Publicação do site 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/carreira-em-ti-certificacoes-sao-

importantes/ >. Acesso em: 05 janeiro de 2014. 

 

 

A segunda matéria que exibe imagens dos grupos sub-representados, também apresenta 

uma figura de um grupo de pessoas. O grupo compõe-se por três homens, sendo três homens 

brancos, e cinco mulheres (ruivas, loiras e com cabelos pretos e castanhos, nenhuma mulher 

negra). Com o título “O ‘Novo’ Profissional de Internet”, publicada em 2010, a matéria 

apresenta as novas características “do profissional da internet”, que se baseiam na elegância: 

uma boa oratória, relações pessoais pautadas na confiança, no cumprimento de regras (retorno 

https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/carreira-em-ti-certificacoes-sao-importantes/
https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/carreira-em-ti-certificacoes-sao-importantes/
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de e-mails, cumprimento de horários), na ajuda aos colegas. Ser elegante também perpassa por 

determinadas características físicas “Não usamos óculos fundo de garrafa e nem somos os 

‘desarticulados’ da turma”. (O Novo..., 2010). (Vide figura). 

 

 

 

Figura 2 - Distribuição de imagens por cor e sexo – Publicação do site 

 

 

Fonte: http://www.profissionaisti.com.br/2010/11/o-novo-profissional-de-internet. Acesso em: 21/08/2015. 

 

O texto trata dos princípios e valores a serem seguidos por profissionais de um grupo 

muito específico da área de tecnologia, o e-commerce74, e visa apresentar um código de 

conduta, em que a elegância aparece como princípio norteador do comportamento profissional. 

Além da questão comportamental, o texto exibe as características físicas e psíquicas que se 

adequam ao profissional ideal: não deve usar óculos, não é desarticulado, afastando-o, da figura 

de “nerd”.  

A imagem presente no texto representa as características ideais dos/das profissionais 

nesse ramo: “descolados”, felizes, magros(as), autoconfiantes. Ainda que existam homens e 

mulheres, louros(as), ruivas, não há nenhuma figura que represente a mulher negra e o homem 

negro. Aqui, torna-se evidente a invisibilidade desse segmento social, à medida em que a 

mulher negra e do homem negro não é evidenciada. 

                                                 
74 E-comerce refere-se ao comércio eletrônico.  

http://www.profissionaisti.com.br/2010/11/o-novo-profissional-de-internet
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A matéria intitulada “como ser promovido a gerente?” apresenta os caminhos que 

devem ser trilhados para a conquista da posição de gerente. A matéria possui três imagens, 

dentre as quais, uma exibe a imagem de duas mulheres negras. Ainda que seja a matéria que 

mais exibe mulheres desse grupo, a imagem não está em destaque e concorre com outras mais 

enquadradas e centralizadas.  

A imagem enquadrada e centralizada contém um homem branco no centro, duas 

mulheres brancas à sua esquerda e um homem e uma mulher branca à sua direita, todos sorrindo 

e com trajes sociais. A segunda imagem que aparece no canto inferior esquerdo da matéria é a 

de um homem branco desenhando um organograma, por fim, está a última imagem composta 

por duas mulheres negras, dois homens brancos e duas mulheres brancas, todos estão vestidos 

com trajes sociais. (Vide figura 3) 

Nesta matéria, as habilidades requeridas para se tornar “um gerente” são diversas e 

relacionam-se a habilidades técnicas, subjetivas e pessoais. Incorporar as metas e objetivos da 

empresa, administrar bem a vida pessoal, ser “um líder” e também ser “firme”, aceitar desafios, 

fazem parte do repertório de habilidades e competências que podem levar uma pessoa a 

conquistar o cargo de gerência. As qualidades requeridas para se tornar “um gerente”, nas 

palavras do autor do texto, exigem que o indivíduo seja um “administrador, prudente, 

comunicativo, corajoso e pesquisador”. Nota-se, que as habilidades comunicacionais, 

geralmente, atribuídas às mulheres são exigidas, por outro lado, habilidades como a coragem, 

associada, em nossa cultura ao universo masculino também estão presentes.  

O incentivo à competitividade, à liderança, a crítica a ideia de ser “mediano”, para o 

autor, uma prática aprendida na escola que “prega a ‘mediocridade’ o desejo do ser humano de 

buscar estar na média em tudo, de nivelar tudo e todos, condenando os que estão muito acima 

ou abaixo dessa linha” estão presentes no discurso do gerente de projetos. No texto, as 

denominações dos cargos mais altos na hierarquia como gerente, supervisor e outros são todas 

no masculino. Embora a imagem apresente mulheres e homens e inclusive mulheres negras, o 

homem branco apresenta-se como o líder em todas as figuras. As mulheres brancas e negras 

estão em posições menos centralizadas, sobretudo as mulheres negras. Destaca-se a 

invisibilidade do homem negro nas imagens. Nesta publicação, o conteúdo do texto, juntamente 

com as imagens apresentam o ideal não apenas de profissional, mas do gerente, o homem 

branco, dotado de características subjetivas, pessoais e técnicas.  
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Figura 3 - Distribuição de imagens por cor e sexo – Publicação do site 

 

 

     Fonte: < http://www.profissionaisti.com.br/2011/12/como-ser-promovido-a-gerente >. Acesso em: 

20/08/2015. 

 

 

A publicação denominada “Inteligência emocional no gerenciamento de projetos: o que 

dizer?” é uma das poucas matérias que apresenta a imagem de uma mulher como a figura 

central. O texto fornece o conceito de inteligência emocional: a capacidade de estar ciente das 

emoções no local de trabalho e a apresenta como uma das competências que um/uma gerente 

de projetos ou um líder deve possuir. Nesse sentido, habilidades de relacionamento (soft skills) 

como saber ouvir, saber se relacionar, enfrentar situações de conflito, motivar uma equipe e ter 

capacidade de liderança integram a inteligência emocional e devem ser mobilizadas no 

relacionamento entre líder e equipe de forma não hierárquica e motivadora. Na imagem, há uma 

mulher branca, com o cabelo preso, em uma mão, está a projeção de um cérebro e na outra a 

projeção de um coração. (Vide figura 4). 

 

 

 

http://www.profissionaisti.com.br/2011/12/como-ser-promovido-a-gerente
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Figura 4- Distribuição de imagens por cor e sexo – Publicação do site 

 

Fonte: Disponível em:< https://www.profissionaisti.com.br/2014/06/inteligencia-emocional-no-

gerenciamento-de-projetos-o-que-dizer/ >. Acesso em: 18/08/2015. 

 

A relação entre razão e emoção é um dos significados emitidos pela imagem e busca 

reforçar a mensagem do texto, qual seja, a importância de se utilizar a inteligência emocional 

no processo de liderança de uma equipe. Na imagem, o coração, que representa as capacidades 

emocionais, está levemente acima da razão; o fato de haver centralidade na figura da mulher 

neste texto, não é ocasional, indica a tradicional divisão entre razão, associada ao masculino, e 

emoção, associada ao feminino, reforçando estereótipos acerca do que é ser homem e do que é 

ser mulher que contribuem para definir os espaços e posições sociais ocupados por esses grupos 

(SAFFIOTI, 1987; LEITE, 2015; CASTRO, 2013).  

 Ainda que seja uma dimensão positiva associada às mulheres, em que as habilidades 

requeridas são, frequentemente, adquiridas no processo de socialização das mulheres, podendo 

trazer oportunidades para estas, como já evidenciado por Segnini (1998) no trabalho bancário. 

Nesse contexto, tais imagens reforçam estereótipos que relacionam emoção a ideia de uma 

“natureza feminina” essencializando e naturalizando capacidades que são humanas. 

https://www.profissionaisti.com.br/2014/06/inteligencia-emocional-no-gerenciamento-de-projetos-o-que-dizer/
https://www.profissionaisti.com.br/2014/06/inteligencia-emocional-no-gerenciamento-de-projetos-o-que-dizer/
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Com relação à Revista Tema, foi possível constatar cinco matérias que possuíam 

imagens dos grupos com baixa representação e sub-representação75.  

A primeira matéria que veiculou imagens de homens negros intitula-se “Treinamento é 

o ponto”, publicada em 1989, trata da implantação de um sistema integrado de gestão e aponta 

para a importância do treinamento dos/das funcionários(as), assim como, apresenta projetos de 

inovação tecnológica em processo. Um dos projetos tinha por objetivo a substituição de 

minicomputadores por novos equipamentos, é justamente na foto de apresentação desse projeto 

que há a imagem de funcionários(as) da empresa, destaca-se um homem negro, duas mulheres 

brancas e três homens brancos na fotografia. A imagem não centraliza todos os integrantes da 

foto, assim, é possível perceber que a imagem do homem negro e das mulheres são as que estão 

menos enquadradas. Como pode ser observado na figura 8.  

 

 Figura 5 – Distribuição conforme cor e sexo – Revista Tema  

 

  Fonte: Revista tema, 1989.  

 

A segunda matéria possui homens e mulheres, brancos(as) e negros(as), e intitula-se 

‘Recursos Humanos: Garra e competência profissional”, o subtítulo da matéria faz o seguinte 

questionamento “O que leva um empregado a ficar tanto tempo na Empresa? Os pioneiros 

recordam histórias e falam do que esperam para a empresa no futuro”.  

 O tema aborda a história de profissionais que estão há muito tempo na empresa; 59 

funcionários(as) estariam completando naquele ano, 1989, 23 anos de serviços prestados à 

empresa. Funcionários(as) de diversos departamentos são entrevistados, dentre eles, apresenta-

                                                 
75 Deve-se ressaltar, que duas matérias que contabilizaram imagens de mulheres, não as apresentavam como parte 

da construção discursiva, mas eram as autoras, por isso, tais matérias não serão analisadas. 
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se a foto de um homem negro, de uma mulher negra e de uma mulher branca, as demais 

imagens, cinco no total, são de homens brancos. 

A partir da reportagem foi possível constatar os primeiros cargos em que as mulheres se 

encontravam, uma era perfuradora de cartão e a outra digitadora, outras entrevistadas iniciaram 

suas atividades na limpeza ou como secretárias. Os homens também estavam em departamentos 

diferenciados: iniciaram na área de “Holleriths76”, tabulação, programação, manutenção, 

operação de máquinas de xerox, análise de sistemas, copa e contabilidade. No que se refere ao 

cargo dos homens negros, um era técnico em computação e o outro era operador de xerox. A 

reportagem apresenta imagens de funcionários(as) reais que se dedicaram ao trabalho por um 

longo período e revela a participação das mulheres no trabalho de perfuração de cartão, como 

ocorreu em outros países. 

Figura 6 - Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Tema 

 

Fonte: Revista Tema, setembro de 1989. 

 

A matéria de 1984 publicada pela Revista Tema permite identificar um fato pouco 

presente nas matérias analisadas: uma reportagem na qual a imagem da mulher é única, ocupa 

o centro da página e não está relacionada a temáticas relativas a questões como a desigualdade 

de gênero, gênero e tecnologia ou aos padrões culturais associados ao feminino. A matéria 

apresenta um projeto denominado Phoenix que tinha por objetivo coletar e estruturar 

informações de municípios brasileiros a fim de serem novamente utilizados para a realização 

de pesquisas e políticas públicas, sendo desenvolvida por uma equipe constituída por duas 

mulheres e um homem. Na imagem, é exibida a foto de uma integrante da equipe. (Vide figura 

7). 

 

 

                                                 
76 Embora o termo hollerith seja conhecido como o comprovante de pagamento de salário, refere-se às máquinas 

perfuradoras de cartão que permitiam realizar contas de forma mais rápida.  
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Figura 7 - Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Tema 

 

Fonte: Revista Tema, 1984. 

 

A revista de setembro de 1984 traz uma reportagem intitulada “Mulher, sim. E daí?”, 

cujo subtítulo é “Quebrando barreiras, o sexo feminino conquista novos espaços, mas ainda 

ressalva que nem sempre as oportunidades são iguais”. O texto trata das lutas das mulheres pela 

igualdade e apresenta um leque de exemplos de funcionárias da empresa que conquistaram 

espaço em diversas áreas da ciência à literatura. (Vide figura 8). 

 

Figura 8- Distribuição de imagens por cor e sexo na Revista Tema 
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 Revista Tema, setembro, 1984.  

 

 

A matéria tem por objetivo descobrir o que pensam as funcionárias e quais suas 

conquistas para além do trabalho na empresa. Conforme a matéria, a empresa possuía 1.387 

funcionários, dos quais cerca de 40% eram mulheres. A entrevista focaliza funcionárias que se 

destacam em outras atividades como jogadoras de futebol, empresárias, artistas e professoras. 

Dentre elas, destaca-se uma programadora que no tempo de não trabalho é professora de 

programação, realiza trabalhos voluntários e participa de associações. O texto trata das 

conquistas das mulheres que falam sobre a importância do feminismo e da igualdade entre os 

sexos. (Vide figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Distribuição de imagens por cor e sexo – Revista Tema 
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Revista Tema, setembro, 1984.  

 

 

A Revista Info apresentou o maior número de imagens dos grupos com baixa 

representação se comparadas ao Site e à Revista Tema, mas deve-se destacar que há mais alta 

presença de mulheres brancas e, em menor proporção, de homens negros, já que não há imagens 

de mulheres negras. Nessa revista verificou-se um maior percentual de mulheres em 

enquadramentos centralizados, no entanto, na maior parte das matérias, as mulheres não eram 

profissionais da área, mas profissionais de outros campos, como recursos humanos. As matérias 

da Revista Info de fevereiro de 1987 e agosto de 1998 exemplificam esta situação.  

 

 

 

 

Figura 10- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista info 

  

Fonte: Revista Info, 1987.                                       Fonte: Revista Info, agosto de 1998. 
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As figuras foram veiculadas em edições diferentes da Revista info, mas apresentam 

conteúdo e imagens semelhantes. A figura 12 foi apresentada na edição de fevereiro de 1987, 

em matéria intitulada “A temporada de caça” que trata das dificuldades das empresas em 

contratar profissionais para ocupar as vagas ociosas na área de informática e apresenta a 

imagem de uma mulher branca, de meia idade, que trabalha com recursos humanos, assim, a 

imagem da mulher não está diretamente relacionada ao perfil ou ideal de profissional na área 

de TI. Já a figura 13 foi veiculada em agosto de 1998 e em uma matéria sobre a falta de 

profissionais qualificados para a área de telefonia apresentando, na foto principal, uma diretora 

de recursos humanos branca de meia idade. 

Poucas matérias exibiram imagens de mulheres que são profissionais da informática. A 

revista de agosto de 1987 intitulada “Os jovens prodígios, do mito à vida real” é uma dessas 

matérias e busca realizar uma caracterização dos/das profissionais. A área de informática é 

apresentada como promissora e entrevista-se uma diversidade de profissionais, homens e 

mulheres (todos(as) brancos(as)), que trabalham na área e buscam diferentes colocações no 

mercado de trabalho. É interessante ressaltar que a matéria não aborda, como em outras 

reportagens, a baixa participação feminina no campo da tecnologia ou das mulheres de modo 

específico, além disso, a mesma quantidade de homens e mulheres é apresentada na reportagem.  

 

 

 

 

 

Figura 11 - Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista info 
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Fonte: Revista info, agosto, 1987. 

 

 

A Revista Info de abril de 1998 apresenta imagens de mulheres brancas e tem como 

tema mulheres em posições de comando. A matéria intitula-se “Chefia de saia” e procura refletir 

sobre o crescimento quantitativo de mulheres em cargos de chefia na área de TI, além de tratar 

de questões relativas ao preconceito, à desigualdade salarial e às receitas de sucesso 

compartilhadas por mulheres que conquistaram postos de comando. Diante de questões tão 

pertinentes à temática de gênero analisaremos com mais vagar a matéria. 

O início do texto apresenta uma situação de constrangimento e preconceito vivenciada 

por uma executiva, Lilian Picciotti, coordenadora, à época, de um dos grupos responsáveis pela 
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informatização de um banco japonês no Brasil. Pelo fato de ser mulher, foi obrigada, em uma 

reunião, a sentar-se em uma mesa separada da mesa composta pelos demais executivos. A 

executiva cumpriu o protocolo e, conforme a matéria, “ela própria virou a mesa. Hoje, Lilian é 

a diretora responsável pelo comércio eletrônico IBM Brasil” (Revista Info, 1998, p.106).  

Apresentando dados de instituições que evidenciam o crescimento da participação das 

mulheres em cargos de liderança e na área de negócios no campo da TI e dados sobre o 

preconceito vivenciado por mulheres que ocupam tais posições, a matéria busca compreender 

os motivos que induziram o crescimento da participação feminina em postos de liderança na 

área tecnológica e como as mulheres lidam com a resistência e o preconceito. A explicação é 

dada de forma muito simples: na área de tecnologia da informação não há profissionais com 

longos anos de experiência o que permitiria que mulheres e homens competissem de forma 

igual: 

No Universo dos bytes, é raro ter profissionais com mais de vinte anos de experiência. 

Na hora de competir por um cargo alto, as mulheres não encontram um batalhão de 

ternos com o dobro de experiência delas. Competem mais ou menos nas mesmas 

condições. Há cinco anos, as executivas ocupavam 8,4% dos postos de chefia dentro 

de multinacionais de tecnologia. Em 1996, esse número saltou para 10,2% segundo o 

instituto americano Catalyst. (Revista Info, 1998, p.106).  

É importante dizer que a matéria trabalha com dados de empresas multinacionais, assim, 

não incorpora informações sobre as empresas de médio porte e nacionais. Outra questão 

importante refere-se à menção a permanência da desigualdade salarial entre homens e mulheres 

nos postos de comando. Ainda que o crescimento da participação das mulheres nesses postos 

de trabalho seja importante, não há uma discussão sobre a permanência da desigualdade, à 

medida em que, se, naquele período houve um crescimento de 1,9% de mulheres em postos de 

comando, 89,8% desses postos ainda eram ocupados por homens, o que revela que apenas 

10,2% das mulheres ocupavam tais cargos.  

A imagem apresentada na matéria é de Vania Ferro, gerente geral de uma grande 

empresa no Brasil à época. Na imagem, identifica-se uma mulher branca, de meia idade, braços 

cruzados e sorriso no rosto, ao seu lado, está um grande equipamento de tecnologia e a foto, 

retirada de baixo para cima, destaca a grandiosidade da sala. A gerente é descrita a partir de 

características que estariam pouco associadas ao estereotipo de chefia masculina: “voz baixa” 

e “sorriso estampado no rosto” (MECONI, 1998, p. 106). Temas de sua vida privada são 

referendados para descrever a profissional, “Vania Ferro gerente geral da 3Com no Brasil: 

faturamento anual de 120 milhões de dólares e salário maior que o do marido” (MECONI, 1998, 
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p. 107). A quantidade de casamentos e o número de filhos também são apresentados. (Vide 

figura) 

 

Figura 12 – Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Info 

 

Fonte: Revista Info, 1998. 

 

A gerente, que não trabalhava menos de 12 horas por dia, apresentou um receituário 

para o sucesso que se relacionava a “enxergar sempre adiante”, buscar os objetivos com clareza 

e objetividade, dedicação total ao trabalho e a “jamais usar as obrigações domésticas como 

justificativas para insucessos profissionais” (MECONI, 1998, p. 107). O termo “obrigação 

doméstica” indica comprometimento, assim, a gerente atribui às mulheres a responsabilidade 

pelo trabalho reprodutivo, ao mesmo tempo, as orienta a não utilizarem tais responsabilidades 

como justificativas para o fracasso profissional, dedicando-se integralmente a empresa.  

Em nossa cultura, as imagens de gênero reforçam estereótipos em torno da ideia da 

mulher como força de trabalho secundária (ABRAMO, 20007) e da percepção de que a mulher 

é a principal responsável pelas atividades domésticas e cuidado com os filhos. A fala da gerente 

reforça esses estereótipos, ao atribuir às mulheres a responsabilidade pelo trabalho doméstico. 

Por outro lado, ao destacar a centralidade do trabalho na vida para a obtenção do sucesso e 

indicar que “as obrigações domésticas” não podem ser usadas como desculpa para a realização 

do trabalho, valoriza-se um ideal de trabalhador(a), associado à ideia de provedor, em que o 

trabalho figura como elemento principal da vida. Essa relação constrói uma atmosfera que 

individualiza e culpabiliza às mulheres por não construírem uma trajetória de ascensão 

profissional. 

O discurso desconsidera problemas que afligem, especificamente, as mulheres como a 

falta de creches em horários que excedem o horário de expediente normal (das 7h às 18h), a 

dificuldade de articulação entre trabalho doméstico e o trabalho remunerado, e a falta de 
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cooperação de companheiros e demais integrantes da família com o trabalho doméstico. 

Diversos estudos têm revelado que as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho 

doméstico e despendem um tempo expressivamente maior de trabalho se comparado aos 

homens (NUNES, 2011; VILASBOAS, 2015). 

Outras mulheres em postos de chefia são entrevistadas como a diretora da Microsoft no 

Brasil. A diretora é questionada se a conquista do sucesso não estaria necessariamente 

relacionada ao sacrifício da vida familiar, a diretora responde que “tudo é uma questão de 

escolhas e prioridades” e a sua rotina é apresentada: “divide a semana entre São Paulo, Brasília 

e Rio de Janeiro, onde moram seu marido e os dois filhos” (MECONI, 1998, p. 107). 

 A trajetória apresentada configura uma estratégia masculina valorizada na nova 

configuração da divisão sexual do trabalho, em que a flexibilização produz “nomadismos 

sexuados” corporificados nas relações com o tempo para as mulheres, em que o trabalho em 

tempo parcial e no âmbito doméstico é uma característica e no espaço para os homens, em que 

os deslocamentos profissionais ao redor do mundo configuram a característica. (KERGOAT; 

HIRATA, 2007). Desse modo, a receita para o sucesso é a mesma apresentada no discurso sobre 

os “Profissionais de TI”: dedicação total ao trabalho. 

A reportagem apresenta os dados de um renomado pesquisador, José Pastore, vinculado 

à faculdade de economia. Conforme os estudos do pesquisador as empresas que contratavam 

mulheres teriam maior retorno econômico e o motivo estaria relacionado tanto a características 

objetivas como subjetivas: as mulheres teriam formação acadêmica mais elevada e possuiriam 

características importantes sendo “mais perseverantes, detalhistas e pacientes’ diz José Pastore” 

(1998, p. 107). Mais uma vez, as características tradicionalmente associadas a atributos 

femininos apresentam-se como justificativa para o investimento na contratação de mulheres. 

Com base nos dados do (CREA) mesmo com tais habilidades as mulheres estariam recebendo 

uma remuneração menor que a dos homens. Tal configuração é atribuída pela coordenadora do 

grupo de trabalho dos direitos da mulher do CREA ao imaginário social “O homem é mais bem 

remunerado porque se pressupõe que seja o chefe da família” (MECONI, 1998, p.107).  

Ainda que a fala da coordenadora apresente um fato importante, demonstrar que a 

desigualdade salarial não se constitui a partir de dados objetivos, mas com base nas imagens de 

gênero que representam o homem como chefe de família e a mulher como força de trabalho 

secundária (ABRAMO, 2007), a explicação não é problematizada e o último parágrafo do texto 

tende a anular a reflexão anterior acerca da relação entre as imagens de gênero e a desigualdade 

salarial entre homens e mulheres. A fala do professor de relações do trabalho é a seguinte:  
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Um bom profissional, seja homem ou mulher, é aquele que tem bom senso, se 

comunica bem, tem agilidade, trabalha em equipe e transfere conhecimento para 

outros integrantes do time" diz o professor Pastores. Diante de dois candidatos com 

qualificações idênticas, as executivas da alta tecnologia sempre que possível optam 

por um empregado que vista saias. "Os homens tiveram todas as chances, agora é a 

nossa vez", diz Lilian Picciotti, aquela da mesa ao lado. (MECONI, 1998, p. 107).  

O texto é finalizado apresentando um ideal de profissional que independe do gênero e 

expõe um quadro no qual perante qualificações idênticas, as executivas tenderiam a contratar 

as mulheres ou, com base no termo utilizado, “empregado que vista saia”. Ainda que o texto 

busque apresentar o crescimento da participação feminina nos cargos de chefia no campo da TI 

e os fatores que estariam relacionados ao fenômeno, constata-se que a construção discursiva 

está centrada na concepção de masculino como universal.  

O emprego de termos para designar posições de emprego no masculino “empregado que 

vista saia” ou “chefia de saia”, assim como, as dicas das executivas, das diretoras e do 

pesquisador, indicam que o sucesso no trabalho está relacionado a um ideal de profissional que 

se alia ao ideal de masculinidade, na qual, o trabalho remunerado é um elemento centralizador 

da vida. A falta de problematização de questões relativas à atribuição do trabalho doméstico às 

mulheres contribui para o reforço desse ideal.  

A matéria de dezembro de 1998 cujo título é “Socorro! Basta de informação!” tem como 

subtítulo a seguinte frase “Quase ninguém escapa da angústia gerada pela montanha de e-mails, 

faxes, relatórios, jornais...” (MECONI, 1998, p. 119) e trata da alta quantidade de informações, 

para as quais os/as profissionais devem estar atentos e atualizados, mas também do alto volume 

de trabalho que se exacerba através de meios de comunicação como telefonemas, faxes, celular 

e outros equipamentos de comunicação. 

 O texto, como de costume, traz a fala de profissionais, homens e mulheres, de diversas 

empresas que, nesse caso, dão dicas de como enfrentar o excesso de trabalho e informação. 

Apesar de existir uma paridade na quantidade de homens e mulheres entrevistados, dois de cada 

sexo, a foto estampada é de uma das entrevistadas, sócia-diretora de uma grande empresa. A 

imagem exibida remete ao descontrole, apresenta-se uma mulher branca com dois telefones, 

um em cada orelha, um telefone no ombro, outro no braço, em posição de descontrole. (Vide 

figura 12). 
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Figura 13 - Distribuição de imagens conforme cor e sexo - Revista Info 

 

Fonte: Revista Info, 1998.  

 

Como afirma Barthes (2010) a imagem nem sempre se constitui como um reforço do 

texto, ela própria é dotada de sentido e significado. Em depoimento, a sócia-diretora afirma que 

lida bem com a alta quantidade de informações e a elevada carga de trabalho diária. Desse 

modo, a apresentação de uma imagem na qual uma mulher parece estar descontrolada apresenta 

um sentido próprio e reforça um estereótipo que associa o descontrole e a histeria às mulheres.  

A matéria de novembro de 2000 apresenta uma mulher na primeira página da 

reportagem de capa intitulada “Trabalho no século XXI”. O objetivo da matéria é apresentar as 

principais tecnologias, as novas formas de trabalho, como o teletrabalho e as habilidades 

comportamentais que o profissional deve possuir para conquistar o emprego “do próximo 

milênio” (Trabalho...2000, p. 42). A imagem da capa é de uma mulher, que não é profissional 

da área, mas uma atriz. A atriz, Tania Khalill, está sentada em frente a um computador, ao seu 

lado, há um prato com frutas e bolachas, um livro e um caderno. A expressão é de felicidade e 

tranquilidade, ao fundo, está uma paisagem que remete a um campo, em que é possível ver o 

céu, os galhos de uma árvore e uma possível montanha. (Vide figura). 
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Figura 14- Distribuição conforme sexo e cor - Revista Info 

 

 

    Fonte: Revista Info, 2000.  

 

Como é uma reportagem de capa, a revista apresenta diferentes subtemas que se 

relacionam ao tema central. O primeiro tema trata dos empregos no “próximo milênio” e 

apresenta as principais tecnologias que devem ser consideradas pelos profissionais para a 

obtenção do sucesso: comércio eletrônico, desenvolvimento web, segurança, internet rápida, 

Linux, telefonia celular, dentre outras. A temática subsequente trata das possibilidades de 

emprego em cidades de menor porte que possuem polos tecnológicos. Nesta, a imagem 

apresentada é de uma praia. O tema seguinte aborda o teletrabalho e apresenta exemplos de 

profissionais que aderiram a essa forma de emprego, assim, são exibidas imagens de 

profissionais da área de tecnologia, assim como de outras áreas: gerentes de vendas e outros. 

Todos os exemplos são de homens e brancos.  

O último tema da reportagem de capa intitula-se “Talento mimado” e apresenta a prática 

de diversas empresas em oferecer aos funcionários formas distintas de valorização profissional 

como alimentação balanceada no trabalho, viagens para os profissionais que atingem as metas 

e benefícios como participação nos lucros. A figura apresenta a imagem de duas mulheres 

brancas, pelo uniforme e o carrinho de frutas, entende-se que uma das mulheres é copeira e a 

outra, funcionária da empresa, no ramo da tecnologia. A expressão de ambas as mulheres é de 

felicidade e há interação no olhar entre as duas.  

 

Figura 15- Distribuição conforme sexo e cor - Revista Info 
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Fonte: Revista Info, 2000. 

 

A última temática da reportagem de capa denomina-se “Alívio no Stress” e trata da 

tentativa de muitas empresas reduzir o stress do trabalho na área de TI e as jornadas extenuantes 

de trabalho, a partir de um conjunto de práticas relacionadas à qualidade de vida como sala de 

jogos, ginástica e programas de massagem no próprio trabalho. Descreve-se como algumas 

empresas de tecnologia buscam melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários e seis 

imagens são apresentadas, destas, apenas uma possui a imagem de uma mulher, tais imagens 

estão enquadradas e centralizadas, exceto a figura que contém a imagem da mulher.. (Vide 

figura 15). 

 

Figura 16- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Info 

 

Fonte: Revista info, 2000. 
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Figura 17- Distribuição de imagem conforme sexo e cor - Revista Info 

 
Fonte: Revista info, 2000 

 

É interessante perceber como a fotografia que contém a única mulher da temática foi 

retirada de um ângulo superior, o que desfoca a imagem. Como se pode observar, tal recurso 

não foi utilizado nas demais fotografias que veiculam imagens de homens de forma enquadrada 

e centralizada. Outra questão importante remete à disposição das pessoas que integram a foto, 

há dois homens, um em frente ao outro, que não fazem contato visual, estão concentrados na 

leitura de documentos, já a posição da mulher é diferenciada, embora esteja com documentos 

em suas mãos, orienta sua atenção e olhar aos dois homens. 

Assim, nesta reportagem, há quatro imagens de mulheres, duas não são de profissionais 

da área, uma é atriz e representa o papel de uma profissional, esta imagem está bem focalizada, 

a outra é de uma copeira. As outras duas fotos, menos centralizadas, remetem à profissionais 

da área. A dinâmica é a mesma nas outras reportagens analisadas, em que as mulheres estão 

pouco enquadradas quando os temas não são relativos à desigualdade de gênero ou a questões 

relativas à emprego, em que recrutadoras são apresentadas.  

A reportagem de abril de 2002 oferece dicas para se conquistar um bom emprego na 

área de tecnologia, revela também as principais oportunidades de emprego na área e as 

habilidades e qualificações que os/as profissionais devem ter ou adquirir para conquistar a vaga. 

Na reportagem, a imagem comporta nove pessoas, sete homens brancos, um homem negro e 

uma mulher branca, alguns seguram pastas, dentre estes a mulher, outros blocos de papel e 

outros, chaves que simbolizam as dicas para se conquistar um bom emprego. A invisibilidade 

da mulher negra é representada na imagem.  
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Figura 18- Distribuição conforme cor e sexo - Revista Info 

 

Fonte: Revista Info 2002 

 

A matéria intitulada “Fábrica de software é uma fria?”, referente à julho de 2003, 

discorre sobre as oportunidades de trabalho nas chamadas fábricas de software que organizam 

o trabalho a partir de um padrão semelhante ao fabril com uma hierarquia caracterizada pelo 

seguinte padrão: especificação, realizada pelo analista de sistemas; programação, realizada pelo 

programador e testes, realizada por outro profissional habilitado para a área. Questiona-se a 

uma analista se a fábrica de software consiste em um bom campo de trabalho, esta considera 

que é um bom campo para o início de carreira; outro consultor entrevistado destaca a 

importância do perfil psicológico adequado e descarta profissionais “Gênios temperamentais 

que não cumprem metas e não têm bom relacionamento com equipes” (REGGIANI, 2003, p. 

78).  
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Figura 19- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista info 

 

Fonte: Revista info, julho, 2003 

 

As profissionais estão posicionadas face ao computador e contrárias a câmera, assim, 

não é possível ver o rosto, mas a imagem remete a mulheres mais jovens. No texto, a fábrica de 

software é apresentada como uma boa opção para profissionais iniciantes e o cumprimento de 

metas, prazos, além do respeito a uma rígida hierarquia são características do trabalho. Assim, 

a fábrica de software se distancia das empresas exibidas na matéria anterior que fomentam a 

criatividade, a partir da produção de espaços de trabalho com maior qualidade. É importante 

ressaltar a presença de imagens apenas de mulheres em uma matéria que aborda um campo de 

trabalho pouco atrativo na área de tecnologia da informação e mesmo nesse campo, a imagem 

das mulheres não é centralizada e não é exibida.  

Uma das poucas matérias que versam sobre o perfil de profissional demandando pelas 

empresas e que apresenta a imagem de uma mulher sozinha, isto é, sem a companhia de homens 

e de outras mulheres na reportagem intitula-se “Quer uma vaga aqui?” e foi publicada em 

outubro de 2007. O Objetivo da matéria é revelar que tipo de profissional “as dez melhores 

empresas para se trabalhar em TI procuram” (2007, p. 90). Ainda que seja apresentada a 

imagem de uma mulher, a fotografia não foca o rosto da profissional, como em matérias que 

veiculam a imagem de homens. (Vide figura) 
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Figura 20- Distribuição de imagens conforme sexo e cor Revista info 

 

Fonte: Revista info 2007 

 

A matéria da Revista Info de maio de 2008 denominada “O pinguim assina a carteira”, 

apresenta o perfil de pessoas que tiveram êxito investindo no aprendizado do sistema 

operacional Linux. Na primeira página da reportagem está a imagem de uma jovem, sorrindo, 

em cima de um boneco de pinguim, símbolo do Linux. É uma das poucas matérias que apresenta 

a imagem de uma profissional, mulher, sozinha em uma capa, com sua imagem centralizada. 

Na segunda página está a imagem de um jovem, que também trabalha com Linux, com um 

pinguim em seu ombro. A matéria apresenta a trajetória de sucesso dos(as) profissionais a partir 

do investimento na plataforma Linux e explica os passos para obtenção do sucesso. 

 

Figura 21- Distribuição de imagens conforme sexo e cor Revista info 

 

Fonte: Revista info, 2008. 
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A matéria de junho de 2009, presente na seção “Inovação_Carreira”, tem como título 

“Procuram-se mulheres de TI” e afirma que os “talentos femininos” estão sendo disputados por 

grandes empresas como Google, IBM e Microsoft, mas alerta para a redução de discentes em 

cursos superiores na área de TI.  

 Mulheres que conquistaram emprego em grandes empresas desde cargos de estágio até 

coordenadoria e diretoria são entrevistadas e destacam-se as barreiras enfrentadas como a baixa 

participação de mulheres em encontros de networking que, geralmente, ocorrem após o 

expediente e muitas mulheres não participam para “dedicarem-se à família. ‘Elas dispensam o 

happy hour e perdem chances de conhecer novas pessoas’, afirma Deborah Fagundes, gerente 

do setor de finanças” (2009, p.88) que lidera um grupo na IBM para discutir questões relativas 

a carreiras de mulheres. 

A matéria também trata de táticas criadas por algumas empresas para aumentar a 

participação feminina como prêmio destinado às mulheres na tecnologia e escritórios que 

disponibilizam manicure e sala para aleitamento materno. As características tradicionalmente 

associadas ao feminino: detalhismo, meticulosidade, atenção, são apresentadas como 

diferenciais que induzem as empresas a contratar um maior número de mulheres, isto pode ser 

evidenciado no depoimento de uma das entrevistadas na reportagem:  

Eliana Mendes Pinto, de 23 anos, estudante de Engenharia da Computação da 

Unicamp, foi para a entrevista. Ela concorria a uma vaga de estágio na Inmetrics, 

especializada em gerenciamento de performance de sistemas, e emplacou. "O chefe 

disse que a empresa gostava de contratar profissionais do sexo feminino, pois temos 

uma visão detalhista", diz a estudante. Eliana está acostumada a ser uma das poucas 

mulheres - se não a única - na sala de aula. (Revista Info, 2009, p. 87) 

As imagens veiculadas na reportagem são de mulheres, a primeira é um desenho de uma 

mulher branca, de cabelos lisos e pretos, com uma roupa preta cobrindo todo o corpo (calça, 

casaco e blusa laranja, cachecol) e uma pasta na mão. Atrás dessa mulher, há um homem, sem 

rosto, transportando duas sacolas. A imagem da mulher remete à atitude e ação e revela o 

protagonismo da mulher, à medida em que ela está com os ombros eretos, olhando fixamente 

para um destino e caminhando em uma rua. A imagem do homem é o oposto, os ombros estão 

curvados e o rosto está levemente inclinado para baixo, como não é possível ver os olhos, não 

se sabe para qual direção o homem está olhando. A segunda imagem é a fotografia de uma 

diretora de tecnologia de uma grande empresa, Vera Marques, branca, loura, está vestindo um 

jaleco, óculos protetores e parece estar em um laboratório. A diretora, em seu depoimento, 

afirma que “A mulher sabe negociar com paciência” (2009, p. 88). 
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Figura 22 - Distribuição de imagens por sexo e cor Revista info 

 

Fonte: Revista info, 2009.  

 

A reportagem de março de 2009 denominada “Arquitetos da Web” apresenta em um 

enquadramento central a imagem de duas mulheres brancas e jovens. A matéria aborda o tema 

da oportunidade de trabalho para pessoas que tem habilidade no processo de organização de 

informações de sites em uma nova ocupação denominada “Arquitetos da informação” (2009, 

p. 76). O perfil de profissional desejado, as competências, habilidades e conhecimentos 

necessários, a remuneração e os locais nos quais se pode aprender o trabalho, são tratados na 

matéria. As mulheres apresentadas na imagem são arquitetas da informação e não tem formação 

específica na área de tecnologia, uma é jornalista e a outra aprendeu o trabalho na própria 

empresa sem cursos específicos.  

A multidisciplinaridade é uma característica da ocupação que permite a inserção de 

profissionais oriundos de vários cursos como administração, biblioteconomia, engenharia da 

computação e outros. As habilidades requeridas estão relacionadas a “conhecimentos de 

técnicas de organização da informação, usabilidade, gerenciamento de projetos, webdesign, 

desenho de interfaces, linguagens web e até banco de dados” (2009, p.77). Na segunda página 

da reportagem, apresenta-se a imagem de um homem branco, também arquiteto da informação.  
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Figura 23 - Distribuição de imagens por sexo e cor - Revista Info 

 

Fonte: Revista info, março, 2009.  

 

A Revista Info de maio de 2011 já não possui uma seção sobre carreira, a seção passa a 

chamar-se inovação, em que apresenta distintas matérias concernentes à temática da inovação, 

dentre elas, algumas sobre carreira, trabalho, profissão e empreendedorismo. Na referida seção, 

uma das matérias apresenta imagens de mulheres e intitula-se “Primeiro as damas” e relata a 

história de mulheres que participam de “uma nova geração de empreendedoras digitais” (2011, 

p. 76). As páginas exibem a imagem de 7 mulheres, todas brancas, e que são empreendedoras 

em diversos ramos associados a tecnologia: área de jogos eletrônicos, recrutamento e seleção, 

degustação, dentre outros. 

 São mulheres jovens, algumas não terminaram a faculdade e que, a partir de ideias, 

incentivo de prêmios relativos ao empreendorismo ou investimento de amigos(as), familiares e 

delas próprias, conseguiram criar empreendimentos inovadores e de sucesso. Muitos desses 

empreendimentos apresentaram-se como “trampolins” para cargos de diretoria e novos 

empreendimentos. As entrevistadas que informaram o curso superior, possuem formação na 

área de publicidade, audiovisual, marketing e comunicação, apenas uma tem curso na área de 

ciência da computação, mas também curso na área de marketing.  

A matéria é uma das poucas que traz um número significativo de mulheres e tem como 

temática mulheres empreendedoras, mas não menciona questões relacionadas a características 

do empreendedorismo feminino, barreiras enfrentadas por mulheres, ou temas conexos. Uma 

característica que chama a atenção, é que todas as mulheres entrevistadas estavam na faixa de 

20 a 39 anos, são brancas e optaram pelo empreendedorismo.  
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Figura 24 - Distribuição de imagens conforme sexo e cor na Revista Info 

 

Fonte: Revista info, 2011 

 

 A Revista Info de março de 2014 tem como matéria de capa a temática mulheres e 

tecnologia e intitula-se Tecnologia é coisa de mulher. A chamada da matéria destaca a situação 

das mulheres no campo da tecnologia em que elas ainda são minoria nos cursos relacionados à 

computação, no ambiente corporativo e no empreendedorismo. A tecnologia, a inovação e o 

empreendedorismo são apresentados, na matéria, como “temas claramente masculinos”, devido 

à baixa participação de mulheres, no entanto, tal situação estaria em processo de mudança 

devido à crescente participação feminina em grupos de programação, empreendedorismo e em 

comunidades que incentivam as mulheres a ingressar no mundo da tecnologia.  

 Nesse sentido, apresenta-se exemplos de várias mulheres que não apenas trabalham 

com tecnologia, mas desenvolvem ações para aumentar a participação feminina na área. 

Diversos grupos como o Mulheres na Tecnologia, Rodada Hacker, Technovation Challeng, 

Girsl in Tech e Women Who Code, são exibidos como ações que visam aumentar a participação 

das mulheres na tecnologia. Quanto à questão profissional, destaca-se a trajetória profissional 

e acadêmica de mulheres que atuam no campo da tecnologia. A ênfase recai sobre mulheres 

que ganharam concursos na área de tecnologia, que trabalharam na google, que fizeram 

mestrado no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e que são empreendedoras.  
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 A primeira imagem, apresentada a seguir, exibe a trajetória de Camila, 22 anos, 

criadora do blog mulheres na computação, convidada pela google para participar do programa 

de estágio na empresa. A apresentação de Camila, se distancia das apresentações que a 

reportagem faz quando entrevista homens, as primeiras informações são de seu corpo e idade, 

“Aos 22 anos, com 1,78 metro de altura, cabelos repicados e traços delicados, Camila Achutti 

passa longe do biotipo normalmente associado a programadores” (ROTHMAN, 2014, p. 50). 

Só após apresentar suas características físicas, sua formação é exibida, ao lado do que faz em 

seu tempo livre 

Formada em ciência da computação pela Universidade de São Paulo (USP), ela joga 

vôlei e basquete, namora e, de quebra, faz parte de um seleto grupo de 15 garotas da 

América Latina convidadas a estagiar, de dezembro de 2013 a fevereiro deste ano, na 

sede da Google, em Mountain View, na Califórnia (ROTHMAN, 2014, p. 50).  

 As dificuldades encontradas no início do curso, levaram Camila a construir o blog que 

se tornou uma referência e trouxe oportunidades, como o estágio na empresa google. Sua 

trajetória como o gosto pela área de exatas e a empolgação quando construiu o primeiro 

programa de computador são destacadas como elementos que devem ser instigados nas 

adolescentes. Ainda que a matéria evidencie a atuação de mulheres na tecnologia e que buscam 

enfrentar as dificuldades de inserção em uma área predominantemente masculina, a forma de 

descrever a profissional, ainda perpetua um processo de objetificação da mulher, em que as 

características físicas e os padrões de beleza são apresentados em primeira instância e tendem 

a invisibilizar ou colocar em segundo plano suas realizações intelectuais e científicas.  

 

Figura 25- Distribuição de imagens conforme sexo e cor na Revista Info 

 

Fonte: Revista info, março de 2014. 
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 A trajetória das entrevistadas é intercalada com a fala de executivas como a vice-

presidente da google Johanna que ressalta a importância de se ter mulheres trabalhando com 

tecnologia, à medida em que contribuiriam para o desenvolvimento de produtos e serviços 

voltados para esse público. 

 Várias iniciativas que buscam incentivar as mulheres na tecnologia são apresentadas 

na matéria e intercala-se com a fala de executivas e, inclusive, de uma socióloga, Maria Rosa 

Lombardi, que destaca a importância dos processos de formação e educação diferenciada entre 

meninos e meninas para a compreensão das desigualdades entre homens e mulheres em áreas 

tecnológicas e no mercado de trabalho. A questão da pouca visibilidade atribuída a mulheres 

executivas e a empreendedoras de sucesso no campo da tecnologia são temas levantados na 

matéria e apresentados como elementos que contribuem para afastar as mulheres da área, num 

contexto em que   

Os exemplos mais conhecidos de sucesso no Vale do Silício são Marck Zuckerberg, 

Larry Page e Sergey brin ou Elon Musk. É difícil pensar em uma grande empresa 

internacional, ou mesmo numa companhia digital do Brasil, fundada por uma mulher. 

Os exemplos femininos mais vibrantes são Marissa Mayer, do Yahoo!, e Sheryl 

Sandberg, do Facebook, ambas altas executivas, e não fundadoras de empresas tech. 

(ROTHMAN, 2014, p. 55) 

 Empreendimentos que constroem brinquedos como legos, quites de marcenaria e casas 

de bonecas em que os cômodos são construídos e é possível montar circuitos elétricos são 

apresentados como exemplos de startups de sucesso construídas por mulheres e destinada às 

meninas. A matéria critica os estereótipos, apresenta mulheres de sucesso e empreendedoras, 

traz a fala de pesquisadoras sobre a temática de gênero, apresenta um olhar científico sobre a 

questão dos estereótipos e o preconceito e apresenta a imagem de algumas mulheres que 

coordenam grupos que fomentam a participação de mulheres no campo da tecnologia. Das 

matérias analisadas, essa foi a que mais buscou quebrar estereótipos acerca do significado de 

ser mulher e da relação entre mulher e tecnologia, a despeito de ainda perpetuar imagens 

tradicionais de gênero e não mencionar a questão da desigualdade racial na área. Assim, não há 

reflexões sobre a baixa participação de pessoas negras no campo da tecnologia e exibe apenas 

imagens de mulheres brancas, como pode ser observado nas figuras abaixo. 
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Figura 26 - Distribuição de imagens conforme sexo e cor Revista Info 

 

Fonte: Revista info, março, 2014.  

 

Figura 27- Distribuição de imagens conforme sexo e cor Revista info  

 

Fonte: Revista info março, 2014 
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Figura 28- Distribuição de imagens conforme sexo e cor 

 

Fonte: Revista info, março, 2014.  

 

Já analisamos a Revista Info com o enfoque de gênero; agora, torna-se fundamental 

empreender análise que leve em consideração também a questão racial. Esta revista apresentou 

o maior número de imagens de homens e mulheres brancas, mas pode-se constatar ausência de 

imagens de mulheres negras e baixa presença de imagens de homens negros (apenas 4). Quanto 

à análise semiótica, importa destacar questões como enquadramento, quantidade, centralidade 

e visibilidade das imagens desses homens. 

Apenas uma matéria apresentou a imagem de um homem negro de forma centralizada, 

mas não era a sua imagem verdadeira e sim, sua imagem no mundo virtual, como é possível 

visualizar abaixo: 
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Figura 29- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Info 

 

Fonte: Revista info, julho, 2007. 

 

A matéria publicada em julho de 2007 denominada “O second life dá emprego?” destaca 

as oportunidades de emprego criadas a partir de jogos baseados no mundo virtual. Apresenta as 

competências, a formação necessária, os nichos de emprego e a remuneração. As imagens 

apresentadas referem-se à representação de um profissional da área no mundo virtual, 

apresenta-se seu nome real, sua formação, as atividades que desenvolve, mas a sua imagem real 

não é apresentada, assim, não é possível identificar se a imagem virtual corresponde à realidade. 

Esta é a única matéria em que a imagem de um homem negro está centralizada e na qual ele 

não está acompanhado por outras pessoas, homens ou mulheres.  

Outra reportagem na qual é possível identificar um desenho que representa um homem 

negro tem como tema “Redes sociais” e insere-se na reportagem de capa de junho de 2008 que 

aborda o modo como as redes sociais podem prejudicar ou contribuir com a carreira de um 

profissional.  

Na matéria, há seis imagens de homens brancos, profissionais de diferentes áreas no 

campo da tecnologia, e apenas duas imagens de mulheres brancas. Como pode ser observado 

na imagem retratada abaixo, é possível identificar a imagem de uma mulher branca, na primeira 

página, no canto inferior esquerdo. No centro há a imagem de um homem branco sentado em 

frente ao computador e há a imagem de mais dois homens brancos em tamanho menor em cima 
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de cabos de rede do computador. Na terceira página veiculada, é possível ver a fotografia que 

contém três mulheres e dois homens, todos brancos, em que há um homem na parte central da 

imagem. Na mesma página identifica-se um desenho que representa um homem negro, no canto 

superior direito, no entanto, no desenho, não há o rosto de uma pessoa, não há olhos, boca ou 

expressão na imagem. Assim, em todas as páginas da reportagem, o homem branco assume 

posição central, as mulheres brancas posições periféricas e o homem negro é descaracterizado 

e está em posição periférica.  

 

Figura 30- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Info 

 

Fonte: Revista info, junho, 2008. 

 

A Revista Info de 1994, traz uma reportagem de capa intitulada “É hora de recomeçar” 

e trata de assuntos relacionados à reengenharia, à reorganização da informática que deve estar 

aliada as novas concepções de gerência, além de discorrer sobre os novos tipos de profissionais. 

Na matéria, é possível observar a imagem de duas mulheres brancas, uma de saia, sentada em 

frente ao quadro, com aparência de surpresa e cansaço, assim como os três homens sentados, 

dentre eles, um homem negro. A disposição dos profissionais indica que estão aprendendo a 

reorganizar a empresa, como mostra o organograma nos quadros.  
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Figura 31- Distribuição de imagens conforme sexo e cor - Revista Info 

 

 

  Fonte: Revista Info, março, 1994. 

 

As duas primeiras páginas são representativas de como homens negros, mulheres negras 

e, em menor proporção, mulheres brancas são representadas nas imagens: não estão em 

posições centrais, não são apresentados sozinhos e aparecem, em sua maioria, em fotografias e 

desenhos que mostram um grupo de pessoas reunidas. Importa ressaltar a ausência da mulher 

negra nas publicações analisadas da Revista info, em que não há imagens de mulheres negras, 

elas não são apresentadas, mencionadas, nem em imagens que apresentam grupos de pessoas, 

tão pouco sozinhas. Assim, o que resta é o silêncio e a invisibilidade da mulher negra, nas 

publicações analisadas no campo da tecnologia da informação.  

 A análise das três publicações permitiu identificar um padrão na difusão de imagens 

conforme sexo e cor. Das 409 imagens de pessoas veiculadas nas publicações, 97,4% referia-

se a pessoas brancas, sendo 74% imagens de homens e 24,4% imagens de mulheres, assim, 

apenas 2,4% das imagens referiam-se a pessoas negras, destas, 1,4% de homens e 1% de 

mulheres. No que se refere à disposição, enquadramento e temática das publicações que 

veicularam imagens dos grupos subrepresentados, foi possível constatar que poucas matérias 

apresentaram as imagens das mulheres de forma centralizada e, na maior parte das matérias que 

o fizeram, os temas abordados relacionavam-se à mulheres e tecnologia, desigualdades de 

gênero, atributos associados ao sexo feminino ou as mulheres não eram da área de tecnologia, 

como as consultoras na área de recrutamento e seleção, atriz e copeira. 

As imagens de homens e mulheres negras estavam desfocadas, não estavam 

centralizadas e, em sua maioria, integravam imagens de grupos de pessoas. A ausência de 

centralidade desses grupos sub-representados permite constatar um padrão, em que o homem 
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branco é apresentado como modelo de profissional na área, seja pela baixa presença de 

mulheres brancas, pela sub-representação de homens negros ou pela invisibilidade de mulheres 

negras, seja pela falta de centralidade e enquadramento quando alguns desses grupos são 

apresentados. A próxima parte realiza análise do discurso com o enfoque de gênero em 

publicações específicas do campo da tecnologia da informação.   

4.3.3 “O bom profissional” e a masculinidade hegemônica  

A linguagem é o modo pelo qual nomeamos e atribuímos significados a sujeitos e coisas, 

assim como permite que atribuamos valores. A língua é um reflexo da cultura e das ideologias 

presentes na sociedade. Assim, é possível perceber o sexismo e o androcentrismo nos discursos. 

O androcentrismo refere-se à construção de estudos e pesquisas a partir do ponto de vista 

masculino e se “manifesta graças à desigualdade na ordem das palavras, no conteúdo semântico 

de certos vocábulos ou no uso do masculino como genérico para ambos os sexos. Fazendo 

referência a isso, é preciso assinalar que o que não se nomeia não existe e utilizar o masculino 

como genérico tornou invisível a presença das mulheres na história, na vida cotidiana e no 

mundo” (FRANCO; CERVERA, 2014). 

Na maior parte das matérias analisadas foi possível constatar que o discurso é construído 

a partir do referencial masculino e destinado a homens, assim, frases como “um bom 

profissional”, “ser um gestor”, “Caro leitor” e títulos como “Que tal brilhar como o cara aí do 

lado? ”, “Angatuba Boy”, “Jack e as tarefas” são exemplos de uma construção discursiva na 

qual o homem é o tema central. Desse modo, quando se utiliza o termo “cara” ao invés de 

pessoa, deseja-se atingir determinado público, utiliza-se um termo que identifica determinado 

grupo, nesse caso, os homens. Nesta seção objetiva-se analisar dois textos emblemáticos que 

associam, de forma explícita, a ideia de bom profissional da área de TI aos ideais de 

masculinidade hegemônica. 

O primeiro texto denomina-se “Angatuba boy” e foi escrito por um recrutador, que 

defende a seguinte tese “O responsável pelo sucesso de alguém é, sempre, o próprio alguém”. 

No texto narra-se a história de um profissional da área, candidato a uma vaga de emprego, que, 

a partir de sua trajetória profissional, permite demonstrar como o “esforço pessoal” é importante 

para a conquista do sucesso. As capacidades ressaltadas como ideais para que um profissional 

tenha sucesso como capacidade de iniciativa são exemplificadas, no entanto, relacionam-se ao 

universo masculino e à concepção de “macho”, como pode ser observado a seguir:  
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Angatuba Boy já trabalhou em uma grande empresa que usava um grande ERP. Um 

dos módulos do sistema, porém, se mostrava mais complexo do que poderia ser. 

Diante desse cenário, e desejando o aprimoramento da ferramenta em uso, Angatuba 

Boy vai lá e programa ele mesmo um módulo alternativo (coisa de macho). 

 Nesta construção discursiva, naturaliza-se uma capacidade que é humana, tomada de 

iniciativa, à uma identidade masculina específica, “o ser macho”. A valorização da expressão 

“coisa de macho” evidencia-se na atribuição e identificação do aprimoramento de uma 

ferramenta do sistema a uma identidade hegemônica da masculinidade. A identidade de macho 

está estritamente relacionada a uma estrutura de poder, na qual as qualidades do homem, do 

macho, são superiores as qualidades da mulher. Conforme Safiotti (1987) existe toda uma 

construção que envolve a ideia de macho em que os preceitos se relacionam a questões 

econômicas, em que ser macho é ser provedor das necessidades familiares, hierárquicas em que 

ser macho é ser o chefe, assim como, a determinados valores  

tais como força, razão, coragem. Logo, os raquíticos, os afetivos, os tímidos são 

solicitados impositivamente a se comportarem de forma contrária às suas inclinações. 

São, pois, obrigados a castrarem certas qualidades femininas, por conseguinte, 

negativas para um homem. Para não correr o risco de não encarnar adequadamente o 

papel do macho o homem deve inibir sua sensibilidade. (SAFIOTTI, 1987, p. 25) 

A construção discursiva presente no texto Angatuba Boy é edificada a partir do 

referencial masculino. A utilização de termos que exaltam as características masculinas como 

“é coisa de macho”, assim como a utilização de símbolos relacionados, em nossa cultura, ao 

universo masculino, como o machado, exemplificam tal orientação.  

 Em outros trechos do artigo, exemplos de esforço, tomada de iniciativa e mérito 

individual continuam sendo associados à natureza masculina e ao universo masculino. O trecho 

a seguir é exemplar e narra um episódio no qual o candidato à vaga entrevistado afirma ser 

programador web e é questionado pelo recrutador sobre a velocidade da internet que dispõe 

para trabalhar, à medida em que mora em uma cidade pequena, assim, o profissional afirma:  

Então, Álvaro, você precisa entender que eu não moro simplesmente em Angatuba, 

mas em um sítio em Angatuba…”  

Resumindo: Angatuba Boy dispõe de 600k de velocidade para trabalhar com web. Diz 

aí: o cara é macho ou o quê? Chuck Norris que se cuide…  

Então você vai argumentar que muitas pessoas possuem conexão de 1 mega e que é 

quase a mesma coisa e blá blá blá. Concordo. Eu mesmo tenho uma conexão de 1 

mega na minha casa e dá bem para o gasto. Mas não é aí que reside o mérito de 

Angatuba Boy.  

[...] Mas não é aí que reside o mérito de Angatuba Boy. O que você precisa saber é 

que ele praticamente construiu seu acesso ao poderoso link de rádio. Sim, porque, 

inicialmente, nenhum sinal chegava até lá devido a uma barreira de vegetação no 

entorno de sua residência, o que não foi barreira suficiente para o nosso semi-

ecológico herói que, munido de um machado, abriu uma clareira por onde o sinal 
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pôde, finalmente, despejar sua fartura de quilobytes. Macho? Macho nada. O 

cara é o Conan. Vê só o machado…77  

A imagem que acompanha o texto é a de um machado, um objeto associado ao universo 

masculino em nossa sociedade e a ideias de força que acompanham a construção do ideal de 

“macho”. Conan é um personagem da literatura, cinema, e dos quadrinhos e representa um 

herói, um guerreiro, violento e que luta contra criaturas malévolas e fraquezas humanas78. Já 

Chuck Norris, além de exercer outras atividades, é um artista das artes marciais e ator que já 

participou de diversos filmes de ação e relacionados à violência. Tanto o personagem citado 

quanto o ator são representativos da ideia de macho relacionada à força, violência, liderança e 

virilidade. (vide imagem) 

 

Figura 32 – Imagem associada ao universo masculino - publicação do site 

 

Fonte: https://www.profissionaisti.com.br/2014/05/angatuba-boy/. Acessado em: 01 de agosto de 2014. 

 

 

Associar personagens e atores que praticam atos violentos, que são fortes, viris e líderes 

as práticas desenvolvidas pelo candidato à vaga de emprego, como força, capacidade de 

iniciativa, esforço individual, reforça a associação da ideia de bom profissional a uma “natureza 

masculina” que não existe, embora possa produzir efeitos perversos como o reforço da ideia de 

que a área de tecnologia é uma área masculina.  

                                                 
77 Grifo nosso.  
78 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conan 

 

https://www.profissionaisti.com.br/2014/05/angatuba-boy/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conan
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O texto intitulado “Jack e as tarefas”, do mesmo autor, também apresenta imagens 

associadas ao universo masculino e constrói um discurso direcionado aos homens, à medida em 

que utiliza a ironia para depreciar a imagem de uma mulher. Como no texto anterior, o título 

do artigo indica um gênero específico, o masculino, à medida em que utiliza-se um nome 

próprio “Jack” em sua construção.  

O artigo apresenta as formas de organização do trabalho que podem trazer maior 

satisfação, empenho e agilidade no desenvolvimento de projetos de grande extensão. O 

recrutador cita uma metodologia específica de trabalho, o método ágil, bem como um livro 

popular no campo dos negócios, intitulado “A arte da Guerra” de Sun Tzu, para construir seu 

argumento principal, qual seja, organizar o trabalho de um grande projeto, a partir da divisão 

de tarefas em partes pequenas, a fim de que seja possível perceber o progresso diário do 

trabalho, nas palavras do autor, “quando uma tarefa é grande, divida-a em partes”.  

O livro “A arte da guerra” é citado por exibir uma tática de enfrentamento ao inimigo 

que se relaciona a estratégia de organização do trabalho defendida pelo autor, qual seja “dividir 

para conquistar”. A justificativa pelo uso do livro também se relaciona a sua popularidade no 

mundo dos negócios, à medida em que esse ambiente é apresentando como similar ao mundo 

corporativo e do trabalho e é justamente ao apresentar esse argumento que o autor cita uma 

mulher famosa, Paris Hilton, mas de forma irônica e pejorativa, como se observa no excerto 

abaixo:  

Porque o conceito de “guerra” pode ser estendido a qualquer disputa e, nos dias de 

hoje, as batalhas são corporativas. Se você é um trabalhador, portanto, você é um 

soldado moderno, e as editoras souberam bem aproveitar essa ideia ao transformar o 

clássico militar de Sun Tzu em um dos mais populares livros de negócios (viu só?) da 

atualidade. Obs.: Agora o que a Paris Hilton 

<http://www.philosophyblog.com.au/images/paris-hilton-reading-the-art-of-war-by-

sun-tzu.jpg> estava fazendo lendo a Arte da Guerra, eu não sei… 

 

O autor constrói um texto dialogado, em que responde possíveis questões feitas por 

leitores(as) e constrói um efeito de sentido que busca trazer o humor para o texto, um humor, 

pautado nas relações sociais de sexo. Se no texto anterior a expressão “coisa de macho” no final 

das frases designava um elogio a determinadas práticas, aqui, a observação “Agora o que a 

Paris Hilton estava fazendo lendo a Arte da Guerra, eu não sei”, busca construir um efeito de 

humor, depreciando as possibilidades cognitivas e empreendedoras de uma mulher. 

O texto evidencia não apenas a grande importância do livro, mas indica quem deve lê-

lo. A construção do humor se baseia no fato de não saber o porquê de uma mulher como a Paris 

http://www.philosophyblog.com.au/images/paris-hilton-reading-the-art-of-war-by-sun-tzu.jpg
http://www.philosophyblog.com.au/images/paris-hilton-reading-the-art-of-war-by-sun-tzu.jpg
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Hilton, estar lendo o livro. Paris Hilton é uma atriz, empresária, modelo, socialite, além de neta 

de um rico empresário; é uma mulher que se enquadra nos padrões americanos de beleza, sua 

história e padrão físico não são compatíveis com a ideia de virilidade, força e esforço individual 

apresentada nas representações de masculinidade do texto anterior.  

É possível constatar que os textos constroem um padrão ideal de profissional que se 

relaciona ao universo masculino e as construções sociais e culturais em torno da feminilidade 

e masculinidade. As representações de sucesso estão associadas à natureza masculina, enquanto 

as representações negativas e depreciadoras remetem a um estereótipo feminino. Aqui, 

evidencia-se a construção social da inferioridade e da superioridade e a relação hierárquica entre 

homens e mulheres.  

Essa dinâmica constitui-se pelo preconceito, pela construção e reforço de estereótipos 

que valorizam aspectos associados ao masculino e desvalorizam aspectos associados ao 

feminino. Além de naturalizar habilidades humanas e relacioná-las a um sexo determinado. 

Essa dinâmica torna visível o processo de constituição social da inferioridade e da 

superioridade. Conforme Safiotti (1987) do mesmo modo que  

não há ricos sem pobres, não há superiores sem inferiores. Logo, a construção social 

da supremacia masculina exige a construção social da subordinação feminina. 

Mulher dócil é a contrapartida do homem macho. Mulher frágil é a contrapartida de 

macho forte. Mulher emotiva é a outra metade do homem racional. Mulher inferior é 

a outra face da moeda do macho superior. (1987, p. 29). 

O jovem com capacidade de iniciativa, esforço físico e mérito individual representa o 

macho e o que é valorizado na construção discursiva, por outro lado, a mulher, Paris Hilton, 

representa um estereótipo associado a futilidade e, dessa forma, está no polo de subordinação.  

É fundamental refletir sobre como a valorização dos preceitos que constroem a ideia do 

macho não está presente apenas em ocupações que exigem força física, mas também em 

ocupações relacionadas ao trabalho estritamente intelectual como a área de tecnologia da 

informação. Os estudos sobre a questão da ausência de mulheres no campo da ciência e da 

tecnologia revelam como o monopólio da razão associado ao universo masculino contribui para 

a exclusão das mulheres nesse espaço (KELLER, 2006; LOMBARDI, 2006; LOWY, 2000). 

Além disso, observa-se aqui como os ideais de força, virilidade, são utilizados como metáfora 

em atividades que, embora na prática, não exijam tais atributos, estes são resignificados e 

continuam como ideais a serem conquistados no campo do trabalho. 

.  
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4.3.4 A desigualdade de gênero e racial no campo da tecnologia da informação  

A análise do discurso realizada neste capítulo permitiu demonstrar que as desigualdades 

de gênero e raciais no campo da tecnologia da informação estão presentes nas publicações 

analisadas, no discurso e nas imagens.  

Ao contabilizar a quantidade de imagens segundo sexo e cor em todas as publicações, 

constatamos 303 imagens de homens brancos, 96 imagens de mulheres brancas, 6 imagens de 

homens negros e quatro imagens de mulheres negras. Ao colocar como referência as imagens 

dos homens brancos chega-se aos seguintes dados: a quantidade de imagens de mulheres 

brancas é três vezes menor que a quantidade de imagens de homens brancos; a quantidade de 

imagens de homens negros é 50,5 vezes menor que a de homens brancos, e a quantidade de 

imagens de mulheres negras é 75,5 vezes menor que a de homens brancos.  

Tal configuração indica a importância de se utilizar as categorias gênero e raça no campo 

da tecnologia da informação. A articulação das categorias permitiu compreender de forma mais 

profunda o campo, ao passo que não são apenas as mulheres, mas as mulheres negras e os 

homens negros os grupos com maior sub-representação na área. Na Revista Info, por exemplo, 

não encontramos nenhuma matéria que apresentasse imagens de mulheres negras. Nas demais 

publicações, o número de imagens é extremamente baixo e as mulheres negras não aparecem 

em matérias como protagonistas ou em enquadramentos centralizados, mas, sobretudo, quando 

as imagens buscavam refletir a diversidade de pessoas. 

Foi possível constatar que as imagens que apresentavam pessoas negras, as exibiam 

apenas vinculadas a um sexo específico, assim, as imagens que exibiram mulheres negras, não 

exibiram homens negros e as que exibiram homens negros não apresentaram mulheres negras. 

Desse modo, homens ou mulheres negras foram apresentadas como representantes de seus 

grupos, em imagens que buscavam compor a diversidade. 

 Tal disposição perpetua a invisibilidade de negros e negras, já que não são 

representados em sua diversidade, mas como a minoria racial (COSTA, 2012), mesmo sendo a 

maior parcela da população. Diferente do que ocorre com a imagem de homens e mulheres 

brancas, nas quais se apresenta um conjunto de imagens de pessoas da mesma cor. O fato de 

homens e mulheres negras aparecerem, sobretudo, em imagens em grupo que buscam 

representar a diversidade revela que “o negro existe para compor a diversidade, mas a existência 

plena é exclusividade do branco” (SILVA; ROCHA; SANTOS, 2012). 

Outra questão importante, é que a imagem dos homens brancos estava veiculada a 

exemplos de sucesso, a perfis de profissionais, aos empreendedores nas diversas áreas e 
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estavam, frequentemente, centralizadas. As imagens das mulheres, estavam veiculadas em 

matérias que tinham como temática principal “mulheres e tecnologia”, em sua maioria, não 

estavam centralizadas ou focalizadas, o mesmo ocorre com a imagem de homens negros. A 

ausência de foco, a apresentação apenas em imagens de grupos de pessoas ou sua exibição, 

quando centralizada, de uma pessoa no mundo virtual e não real, demonstram o lugar que tais 

grupos possuem nesse campo, um lugar periférico.  

Torna-se importante ressaltar que a maior desigualdade na difusão das imagens refere-

se ao grupo de mulheres negras. Poderíamos dizer que a inexistência desse grupo em uma das 

publicações e a baixa presença nas demais deve-se ao fato da baixa representatividade do grupo 

na área de tecnologia da informação. Tal argumento seria o mesmo utilizado para justificar a 

baixa participação de mulheres negras em  novelas, filmes e demais produções. Se por um lado, 

tal afirmação apresenta certas evidências por outro, concorda-se com Sueli Carneiro que 

considera que tal argumento “encobre as manobras de padrão já estabelecidas pela mídia e que 

são encobertas por uma possível correlação com a realidade” (2003, p. 125). Nesse sentido, a 

apresentação e representação de mulheres negras e de homens negros na mídia deve basear-se 

em todas as “funções e as habilidades que ela pode exercer, mesmo em condições econômicas 

adversas” (CARNEIRO, 2003, p. 125).  

Além disso, importa dizer que embora exista uma baixa representatividade de mulheres 

negras e homens negros no campo da tecnologia da informação, isso não significa que não 

existam referências. Há exemplos de sucesso como o de Ursula Burns, CEO de uma empresa 

mundial, a Xerox, que possui, conforme matéria no site do GIG79 (Grupo de Pesquisa em 

Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura), mais de 140 mil funcionários e é avaliada em US$ 23 

bilhões. O site Geledés publicou, recentemente, 10 nomes de mulheres negras no mundo que 

trabalham no campo da tecnologia. 

Nos textos analisados, não vimos uma referência sequer a Ursula Burns ou a mulheres 

negras e homens negros como exemplos de sucesso na área. A invisibilidade de mulheres 

negras, a baixa representatividade de homens negros e, em menor quantidade, de mulheres 

brancas, revela o padrão de profissionais na área de tecnologia da informação criado, recriado 

ou reforçado pelas publicações analisadas, qual seja, o homem branco.  

Importa dizer que a invisibilidade das mulheres negras e a baixa representatividade de 

homens negros nas publicações analisadas coadunam com estudos que se debruçaram sobre a 

questão racial e de gênero nos meios de comunicação no Brasil. Edna Mello (2004) em seu 

                                                 
79 http://gigaufba.net/mulher-negra-esta-entre-as-10-mais-poderosas-da-tecnologia/ 

 

http://gigaufba.net/mulher-negra-esta-entre-as-10-mais-poderosas-da-tecnologia/
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estudo intitulado As cores da mulher negra no Jornalismo buscou analisar como a mídia 

impressa tratava o tema da mulher negra e constatou que a ela não é apresentada como sujeito, 

dotada de sentimentos, pensamentos, opiniões, mas como objeto. Nesse sentido, nas matérias 

cujo o tema é beleza, trata-se de “soluções para suavizar sua negritude”, valoriza-se aspectos 

negativos de uma entrevistada como quando se fala dos sofrimentos vividos por uma deputada 

negra, das questões relativas à vida privada, mas não se fala dos projetos que essa deputada 

aprovou ou luta pela aprovação. 

Na televisão, a ausência de imagens de mulheres e homens negros, assim como, sua 

apresentação estereotipada, retratados como maus, engraçados ou sexualizados, contribui para 

a construção de uma referência negativa. Como afirma Quintão “a ausência ou distorções da 

imagem do negro nos meios de comunicação é uma forma de violência que se pratica contra os 

descendentes dos escravos extremamente dolorosa, cruel e prejudicial, pois sem referenciais 

positivos, o negro, enquanto grupo racial, simplesmente deixa de existir” (2004, p. 58). A falta 

de modelos e referenciais positivos nas publicações no campo da tecnologia da informação 

pode ser um elemento explicativo importante para compreender a baixa representatividade 

desses grupos na área, além de outros, como a dificuldade de acesso à tecnologia pela população 

mais pobre, que, em sua maioria, são negros e negras (IPEA, 2011). 

Com base na análise do discurso foi possível perceber que as expressões de fala, os 

jargões utilizados, as piadas, o conteúdo semântico das palavras e o masculino usado como 

universal reforçam a ideia de que os textos são orientados para o público masculino. No 

discurso, evidencia-se as relações sociais de sexo, em que se valoriza de forma diferenciada e 

hierárquica atributos considerados masculinos ou femininos. 

Uma questão importante refere-se a como a construção de estereótipos pode reforçar 

positivamente ou negativamente a inserção de homens e mulheres num campo de trabalho. 

Tympas et al (2010), ao analisar anúncios publicitários de computadores, entre o período de 

1983 a 2003 revela o papel central da publicidade no processo de propagação, manutenção e 

criação de estereótipos. A pesquisa permitiu identificar uma orientação de gênero em que os 

anúncios associavam os homens ao papel de especialistas, decisores, superiores, e as mulheres 

como telefonistas e usuárias do computador, atuando como executoras das instruções 

fornecidas pelos homens.  

Além dos estereótipos identificados nos anúncios publicitários de computadores, 

autoras como Abbate (2010) e Hayes (2010), revelaram, a partir de fontes e métodos de 

pesquisa distintos, que entre a década de 1960 e 1970 houve um crescimento dos cursos na área 

da computação e a crescente participação das mulheres. Para as autoras, o fato de o início da 
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computação ter incorporado um número significativo de mulheres, se deve a esta área ser muito 

nova e ainda não estar associada a um gênero específico, não possuindo imagens, estereótipos 

ou identidades públicas. 

 A necessidade de profissionais à época e a ausência de estereótipos que tornava a área 

“esotérica” para a maioria da população permitiu a inserção das mulheres no início da 

computação. Com a consolidação da área e a visibilidade pública tanto econômica e social da 

computação a partir de 1980, iniciou-se a construção de estereótipos e identidades que 

associavam a computação ao universo masculino e a cultura geek. Conforme Abbate (2010) e 

Hayes (2010), o período de crescimento desses estereótipos e identidades públicas, 1980, 

coaduna com o momento que iniciou a redução da participação das mulheres nos cursos de 

graduação e no mercado de trabalho, tendência que permanece. 

Nesta tese, considera-se que a partir dos anos 1990 inicia-se a construção, no Brasil, de 

uma nova identidade profissional na área de tecnologia da informação que se afasta da 

identidade geek. Esta identidade é denominada “identidade empresarial” e baseia-se na adesão 

ao empreendedorismo, a gestão de si, a autonomia, no gosto pela mudança e pelo risco. Embora 

apresente traços que se aproximam de qualidades atribuídas em nossa cultura às mulheres, como 

a inteligência emocional, essa forma identitária ainda tem como características centrais valores 

culturalmente associados ao universo masculino como a competitividade, a força, o risco, a 

autonomia e a liderança. Assim, se por um lado, identificamos um novo tipo de identidade e a 

construção de um novo estereótipo para a área, por outro lado, tais características ainda se 

vinculam ao universo masculino reforçando uma identidade profissional masculina e branca, 

como pôde ser observado na baixa veiculação de imagens de mulheres e, sobretudo, de 

mulheres negras e no discurso orientado ao público masculino.  

Para Hayes (2010) os estereótipos e a constituição dessa identidade pública não são 

considerados o único motivo explicativo da redução da participação das mulheres no campo da 

computação, mas constituem um elemento importante; assim, considera-se que estudos em 

outros campos devem ser realizados, como o processo de institucionalização da área que, se no 

início, estava disseminado em vários departamentos: artes liberais, matemática, física, 

atualmente, integra, especificamente, os departamentos de engenharia. 

 Esta aproximação com a engenharia, também pode ser um elemento explicativo 

importante, à medida em que a área de ciência da computação passa a ter padrões semelhantes, 

no que tange a distribuição por sexo entre homens e mulheres. A investigação sobre a sub-

representação de grupos como de mulheres negras e homens negros também deve levar em 
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consideração a questão educacional, o modo como as novas tecnologias são disseminadas e 

como essa disseminação afeta tais grupos. 

Para as finalidades desta tese, realizou-se um estudo longitudinal sobre a distribuição de 

ocupados na área de tecnologia da informação conforme sexo e cor com base nos dados do 

censo demográfico. Estudos como o de Maia (2015) destacam a redução da participação das 

mulheres nos cursos relativos à área de tecnologia da informação no Brasil, sobretudo nos anos 

mais recentes. Assim, importa verificar se esta redução atingiu o mercado de trabalho, já que, 

como o campo não é regulamentado, em tese, não haveria necessidade de credenciais 

específicas para o ingresso.  

Os dados do censo de 1980, 199180, 2000 e 2010 indicam que a participação de mulheres 

no campo da tecnologia da informação no Brasil permanece baixa em todo o período. No 

entanto, evidencia-se crescimento da participação de mulheres entre 1980 e 1991, de 18% para 

34%. Esse crescimento não se mantém nos anos posteriores, ao contrário, segue em redução, 

assim, em 2000 a participação feminina era de 23,4%, já em 2010 cai para 21%. O gráfico a 

seguir ilustra a situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Com relação ao censo 1991 utilizamos três categorias: operadores de CPD, analistas de sistemas e 

programadores. A ocupação operadores de CPD apresentou elevado número de ocupados e ocupadas, acredita-se, 

que isto se deve a inserção de pessoas que trabalhavam em ocupações que utilizavam intensivamente as tecnologias 

da informação, como digitadores(as), e que, em alguma medida, foram incorporados(as) ao código.  
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GRÁFICO 1 – Distribuição por sexo no campo da TI - Censo Brasil – 1980 -2010 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos censos de 1980 a 2010.  

 

A distribuição por cor e sexo da série histórica indica que o percentual de mulheres 

brancas é muito superior ao de mulheres negras. Enquanto em 1980 o campo de TI contava com 

73% de homens brancos e 17,5% de mulheres negras, havia 7,9% de homens negros e 1,3% de 

mulheres negras. O censo de 1990 indica o auge de ocupações na área e um maior percentual 

de mulheres, sobretudo, brancas, assim, a maior parte constituía-se por homens brancos (50%) 

seguida por mulheres brancas (26,6%), homens negros (15,6%) e mulheres negras (7,8%). Em 

2000 há redução dos postos de trabalho e evidencia-se crescimento da participação de homens 

brancos (66%) e redução dos demais agrupamentos: mulheres brancas (20%), homens negros 

(10%) e mulheres negras (2,5%). O ano de 2010 indica a permanência da maioria de homens 

brancos (66%) seguida por homens negros (17%), mulheres brancas (16,8%) e mulheres negras 

(4,3%).  
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Quadro 5– Porcentagem de pessoas ocupadas no Agrupamento TI por sexo e cor – 1980 a 2010 

Censos  Mulheres negras 

% 

Mulheres brancas 

% 

Homens negros  

% 

Homens brancos 

% 

Censo de 1980 1,4 17,6 7,9 73,2 

Censo de 1991 7,8 26,6 15,6 50 

Censo de 2000 2,6 20,3 10,5 66,6 

Censo de 2010 4,4 16,9 17,1 61,7 

Fonte: Elaboração própria com base nos censos de 1980 a 2010.  

 

Tal distribuição indica não apenas a sub-representação de mulheres e pessoas negras em 

toda a série histórica, mas uma crescente redução da participação das mulheres a partir dos anos 

1990. Destaca-se que o fato ocorre justamente no período em que se identifica um novo ideal 

de profissional e a constituição de novos estereótipos profissionais no campo da tecnologia da 

informação, corroborando a tese de que a redução da participação das mulheres está relacionada 

à constituição de estereótipos associados ao universo masculino para a área. Importa ressaltar 

também que ao lado da redução da participação de mulheres, há incremento da participação de 

homens negros.  

Esta configuração indica a consubstancialidade das relações de gênero e raciais, em que 

dois grupos, um com marcador de raça e o outro com marcador de gênero revezam na ocupação 

da segunda posição. O que permanece estático é a elevada presença de homens brancos e a 

baixa participação de mulheres negras, um grupo incorporando de forma plena o ideal de 

profissional, disseminado nas imagens e no discurso do campo, e o outro grupo incorporando 

todos os marcadores que podem as afastar da área. 

 Tal configuração indica haver relação entre a construção de estereótipos, em que a 

identidade empreendedora é a marca, e a redução da participação de mulheres. Esses 

estereótipos também permitem a manutenção da baixa participação de mulheres negras e 

homens negros na área. Não se acredita, aqui, que os estereótipos sejam o único elemento 

importante para explicar a redução da participação feminina e de pessoas negras, mas 

entendemos que constitui um elemento de grande relevância. Os capítulos subsequentes são 

dedicados à análise da percepção dos/das profissionais sobre o discurso analisado e das 

experiências de trabalho vivenciadas. 
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5 TRABALHO E IDENTIDADE: NA EMPRESA PÚBLICA E NO PROFLEM 

Neste capítulo utiliza-se os surveys aplicados aos dois agrupamentos profissionais: 

profissionais vinculados à empresa pública e PROFLEM com a finalidade de compreender o 

perfil geral dos/das profissionais na área de desenvolvimento, a percepção das pessoas que 

integram esse agrupamento quanto às qualificações, competências e habilidades exigidas no 

processo de trabalho e na forma como se percebem no trabalho, se identificam e constroem suas 

identidades. As questões presentes nesse capítulo remetem, em grande medida, ao discurso da 

literatura analisada, assim, busca-se compreender em que medida os/as profissionais aderem ou 

se afastam daquele discurso. Com relação ao universo pesquisado, o survey destinado ao grupo 

de profissionais vinculados à empresa pública obteve 346 respostas e o survey aplicado ao 

agrupamento PROFLEM 118 respostas.  

 

5.1 PROFISSIONAIS VINCULADOS À EMPRESA PÚBLICA: PERFIL GERAL  

 A empresa pública analisada foi criada em 1964 com o objetivo de modernizar e dar 

agilidade a setores estratégicos da administração pública brasileira, assim, presta serviços na 

área de tecnologia da informação e da comunicação para o setor público81. A empresa é uma 

das maiores organizações públicas de TI no mundo, possui sede em Brasília e conta com 11 

regionais distribuídas nas regiões fiscais do país. Além disso está presente em um número 

expressivo de capitais e possui escritórios em todos os Estados do país.  

A empresa possui cerca de 11 mil servidores(as), distribuídos nas diversas regiões do 

país e que ocupam postos de trabalho em diferentes áreas. Destaca-se a área de desenvolvimento 

responsável pelo desenvolvimento de aplicações e que agrega o grupo aqui analisado; em 2015, 

essa área contava com cerca de quatro mil funcionários(as).  

 A ampla estrutura da empresa, a alta quantidade de funcionários(as), a sua distribuição 

em várias regiões do país, a constituição de uma área específica de desenvolvimento, são 

características que justificam a escolha da empresa, já que se permitiu o acesso a grande 

quantidade de funcionários da área, contribuindo para uma análise densa sobre o trabalho e a 

identidade dos/das profissionais no campo da tecnologia da informação. Outro elemento 

importante refere-se à forma de contratação. Como uma empresa pública, o vínculo de trabalho 

                                                 
81 Esses dados estão disponíveis no site da empresa.  
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é, principalmente, CLT e a forma de contratação se dá por meio de concurso público. Tal 

característica se distancia do trabalho por projetos e sem vínculo empregatício formal que 

cresce nesse campo (CASTRO, 2013; BRIDI, 2013). Esta configuração permitirá realizar uma 

análise comparativa entre os/as profissionais que atuam nesse campo que possuem vínculo de 

trabalho formal e os/as que trabalham de forma autônoma. 

 

5.1.1 Perfil geral de trabalhadores(as) empenhados(as) no desenvolvimento de software  

 Além do survey direcionado à profissionais da empresa, solicitou-se um relatório a partir 

do e-SIC (sistema eletrônico do serviço de informações ao cidadão), que permitiu ter acesso a 

dados gerais das pessoas que trabalham na área de desenvolvimento. Os dados requeridos 

referem-se à quantidade de pessoas ocupadas, ao sexo, à cor, à função desempenhada e à 

remuneração. Conseguimos apenas dados referente aos anos de 1995, 2000, 2010, 2013, 2014 

e 2015, que permitiram estimar um perfil geral das pessoas ocupadas na área.  

A série histórica indica crescimento progressivo da quantidade de profissionais na área 

de desenvolvimento da empresa, o que coaduna com o crescimento do setor de tecnologia da 

informação no Brasil (SOFTEX, 2009). Enquanto no ano de 1995 contabilizou-se 1731 

profissionais na área, o ano de 2015 contou com 4206. Quanto à composição por sexo e cor 

evidencia-se a baixa participação de mulheres e negros(as) em todos os anos. A distribuição por 

sexo, ao longo do período analisado, permitiu constatar a baixa participação feminina, que 

ocorre de forma mais acentuada nos anos recentes, o que indica redução da participação de 

mulheres na área de desenvolvimento da empresa. O quadro revela, que os anos de 1995 e 2000 

apresentaram baixa participação de mulheres, que ocuparam, respectivamente, 27,6% e 21,4% 

dos postos de trabalho da área na empresa. Quando se analisa os anos de 2010, 2013, 2014 e 

2015 constata-se, não apenas baixa participação, mas queda acentuada e contínua do percentual 

de mulheres, respectivamente, 22,9%, 21,9%, 21,6% e 21,3%. Tal configuração evidencia que 

o progressivo aumento do quantitativo de pessoas na área não foi acompanhado por uma 

distribuição mais equitativa dos postos de trabalho quanto ao sexo; pelo contrário, houve 

redução da participação de mulheres nos anos mais recentes. (Vide Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Empregados por sexo na área de desenvolvimento – Empresa pública de TI - 1995-2015  

 Ano   
Sexo 

Total 
Homens Mulheres 
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1995 
N 1253 478 1731 

%  72,4 27,6 100,0 

2000 
n 1401 529 1930 

%  72,6 27,4 100,0 

2010 
n.  3360 998 4358 

%  77,1 22,9 100,0 

2013 
n 3144 880 4024 

%  78,1 21,9 100,0 

2014 
n 3207 884 4091 

%  78,4 21,6 100,0 

2015 
n 3311 894 4206 

%  78,7 21,3 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada.  

 

A redução da participação de mulheres na empresa está em consonância com os dados 

relativos à distribuição por sexo em cursos de computação, que indicam decréscimo da 

participação feminina (MAIA, 2015). Ao realizar uma série histórica do curso com o maior 

número de concluintes na área de tecnologia da informação, ciências da computação, entre os 

anos de 1991 e 2013, Maia (2015), constata não apenas a baixa participação das mulheres em 

todo o período analisado, mas acentuada sub-representação de mulheres nos períodos mais 

recentes. Nota-se que a participação de mulheres na empresa pública analisada, segue tendência 

semelhante a participação de mulheres no curso de ciências da computação.  

Os dados de Maia (2015) indicam que entre 1991 e 1995 o percentual de mulheres nos 

cursos de computação oscilou entre 26% e 29%, taxa próxima da encontrada na empresa pública 

analisada para o ano de 1995, qual seja, 27,6%. Do mesmo modo, a redução da participação de 

mulheres evidenciada a partir dos anos 2000 nos cursos da área de computação também se 

apresenta nos dados mais recentes da participação feminina na empresa pública que diminuiu 

6,3 pontos percentuais entre 1995 e 2015. Esses dados também estão em consonância com o 

panorama internacional, que vem revelando o decréscimo da participação de mulheres no 

campo da tecnologia da informação, tanto nos cursos quanto na ocupação dos postos de trabalho 

(HAYES, 2010; ABBATE, 2010). 

Importa ressaltar que a forma de contratação da empresa pública se dá por meio de 

concurso público e, já que as ocupações no campo da TI ainda não estão regulamentadas, não 

se exige, portanto, credenciais específicas relativas a cursos ou certificações. Nesta empresa 

exige-se curso superior na área de tecnologia para o ingresso e, em alguns casos, dispensa-se o 

curso superior na área, mas exige-se especialização no campo da tecnologia da informação. 

Desse modo, a redução da participação feminina nos cursos de computação reduz a 
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possibilidade de inserção neste tipo de empresa. Vale destacar que empresas de caráter privado 

não realizam tal exigência de forma rígida. 

A análise da série histórica, conforme o sexo, permitiu evidenciar a sub-representação 

da participação feminina na empresa analisada e a redução da participação de mulheres nos 

anos recentes. A inserção da categoria cor/raça à análise revela que o segmento é constituído, 

não apenas majoritariamente por homens, mas por homens brancos e que, ao longo do período 

analisado, sexo e cor se articulam e apresentam diferenças na forma de ocupação dos postos de 

trabalho, conforme indica o Quadro 7.  

 

Quadro 7 - Pessoas ocupadas na área de desenvolvimento conforme sexo e cor – Empresa pública de TI – 1995-

2015 

Ano 
Homens brancos 

 

Homens 

negros 

 

 

Mulheres 

brancas 

 

 

Mulheres 

negras 

 

Total 

1995 

 

1049 204 425 53 1731 

60,6% 11,8% 24,6% 3,1% 100% 

2000 
1104 297 429 100 397 

57,2% 15,4% 22,2% 5,2% 100% 

2010 
2531 829 789 209 4358 

58,1% 19% 18,1% 4,8% 100% 

2013 
2307 808 681 190 3986 

57,9% 20,3% 17,1% 4,8% 100% 

2014 
2353 849 687 192 4081 

57,7% 20,8% 16,8% 4,7% 100% 

2015 
2428 883 698 197 4206 

57,7% 21% 16,6 4,7% 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

 A análise do período de 1995 até 2015 apresenta algumas mudanças e permanências 

quanto à distribuição por sexo e cor na empresa. Assim, evidencia-se que os anos de 1995 e 

2000 apresentam uma composição na qual há maior participação de homens e mulheres brancas. 

Desse modo, em 1995, os homens brancos compõem 60,6% dos postos de trabalho, em seguida, 

estão as mulheres brancas com 24,6%, os homens negros, 11,8% e, com o menor percentual de 

representação, as mulheres negras com 3,1%. Comparando-se o ano de 2000 em relação ao 

anterior, evidencia-se que houve redução de 3,4% do percentual de homens brancos (57,2%) e 

leve aumento de homens negros (15,4%), houve também redução da participação de mulheres 

brancas (22,2%) e leve crescimento da participação de mulheres negras (5,2%). Apesar dessas 
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mudanças, o homem branco e a mulher branca continuam a ocupar a maior parcela dos postos 

de trabalho e a mulher negra a menor parcela.  

O ano de 2010 apresenta diferenças significativas, mas também permanências na 

composição dos postos de trabalho conforme sexo e cor. Quanto às permanências nota-se 

presença majoritária de homens brancos (58,1%) e a baixa participação de mulheres negras 

(4,8%). Quanto às mudanças há aumento da participação dos homens negros (19%), superando, 

a quantidade de mulheres brancas (18,1%). Neste ano, a diferença entre o quantitativo de 

homens negros e mulheres brancas é pequena, isto é, de apenas 1%. O ano de 2013 indica, com 

relação aos dados que permanecem inalterados, a presença majoritária do homem branco 

(57,9%) e a baixa representação da mulher negra (4,8%). Quanto aos dados que se alteram, o 

acentuado crescimento da participação de homens negros (20,3%) e a redução da participação 

de mulheres brancas (17,1%). 

O ano de 2014 segue a tendência recente e revela um quantitativo de homens brancos 

(57,7%) e de mulheres negras (4,7%) quase inalterado em relação ao período anterior, leve 

crescimento da participação de homens negros (20,8%) e contínua redução do percentual de 

mulheres brancas (16,8%). O ano de 2015 traz dados inalterados em relação ao quantitativo de 

homens brancos e mulheres negras, quando comparados ao ano anterior, aumento do percentual 

de homens negros (21%) e redução do percentual de mulheres brancas (16,6%).  

A análise dos dados indica que há uma articulação entre sexo e cor na produção das 

desigualdades nesse campo. A evidência da maior presença de homens na série histórica, 

permitiu identificar que a composição não era distribuída de forma igual conforme a cor/raça, 

assim, em todos os anos analisados, identifica-se a presença majoritária de homens brancos. Os 

dois primeiros anos analisados, 1995 e 2000, revelaram que a maior parte dos postos de trabalho 

eram ocupados pelos seguintes segmentos sociais: homem branco, mulher branca, homem 

negro e mulher negra. A partir do ano de 2010 parte desse quadro é alterado por meio da redução 

da participação da mulher branca e incremento da participação de homens negros. Assim, 

configura-se uma nova composição orientada por sexo e cor/raça em que permanece a presença 

majoritária do homem branco, seguida, em menor proporção, pelo homem negro, a mulher 

branca e a mulher negra. 

Tal configuração apenas pode ser compreendida a partir da imbricação das relações 

sociais de sexo e raça/cor. Tais relações consubstanciam-se e produzem desigualdades 

específicas nesse campo, além disso, permite compreender a dinamicidade das relações sociais. 

Ainda que a questão racial e de sexo seja relevante para a análise de todo o período, a redução 

da participação de mulheres brancas e o crescimento da participação de homens negros nos 
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anos recentes indica a acentuação das relações de gênero na organização do setor; por outro 

lado, a permanência da baixa participação da mulher negra e da alta participação de homens 

brancos indica que as mudanças em processo perpetuam as desigualdades raciais.  

  

5.1.2 A distribuição por cargos e funções na área de desenvolvimento de software  

Nesta empresa os(as) servidores(as) são contratados por meio de concurso público. Há 

três níveis de cargo na empresa: analista, técnico e auxiliar, busca-se aqui, apresentar as 

principais características desses cargos, revelar o lugar ocupado pelos/as profissionais na área 

de desenvolvimento e a composição conforme sexo e cor.  

 Conforme Geraldo Leite (2014) que realizou um estudo sobre a gestão dos planos de 

carreira na empresa, os cargos de analista são caracterizados pela natureza complexa do 

trabalho, a escolaridade exigida é nível superior e, dentre os diversos segmentos de atuação, 

está a área de desenvolvimento de sistemas, negócios em tecnologia da informação e suporte 

técnico. O cargo de técnico caracteriza-se pela complexidade intermediária e a exigência de 

escolaridade é nível médio; as principais atividades desta área no campo da tecnologia da 

informação são “Operação de computador; Operação de redes; Programação de Computador; 

Programação e Controle de Serviços de Tecnologia da Informação” (LEITE, 2014, p. 26). Já o 

cargo de auxiliar é caracterizado por atividades de “natureza simples” e o nível fundamental 

corresponde à escolaridade exigida. As principais atividades desta área são apoio operacional; 

telefonia, segurança, dentre outras.  

 Constatou-se que os/as profissionais da área de desenvolvimento concentram-se no 

cargo de técnico e de analista. Ao longo do período analisado a maioria dos empregados inseriu-

se no cargo de analista (70,5%) e em menor proporção no cargo de técnico (29,5%). Vale 

ressaltar que os dados referentes ao ano de 1995 não comportam as informações relativas aos 

cargos, por isso, a análise será realizada a partir do ano 2000. (Vide tabela 7) 
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Tabela 7 - Distribuição de pessoas ocupadas por cargo conforme sexo e cor – Empresa pública de TI – 1995-

2015 

  

Ano Cargos Homens brancos 

% 

Homens 

negros 

% 

 

Mulheres 

brancas 

% 

 

Mulheres 

negras 

% 

Total 

% 

2000 Analistas 64,6 6,1 26,2 3,1 100 

Técnicos(as) 54 19,4 20,5 6,1 100 

2010 Analistas  61,2 16,1 18,4 4,3 100 

Técnicos(as) 53 23,8 17,6 5,6 100 

2013 Analistas 60 16,8 18 5,5 100 

Técnicos(as) 51,4 27,9 14,1 4,4 100 

2014 Analistas 60,1 17,4 17,9 4,4 100 

Técnicos 51,2 29,1 14 5,5 100 

2015 Analistas 60,1 17,6 18 4,3 100 

Técnicos(as) 51,9 29,2 13,3 5,5 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

A análise histórica da composição das pessoas conforme o cargo, sexo e cor, evidencia 

um quadro de desigualdades, mudanças e permanências. As desigualdades intercruzam sexo e 

cor ao revelar a sobrerrepresentação de homens brancos e a subrepresentação de mulheres 

negras em toda a série histórica e cargos.  

Quanto às mudanças destaca-se a redução da participação de mulheres brancas no cargo 

de analista que caiu 8,2 pontos percentuais entre 2000 e 2015 e o crescimento da participação 

de homens negros que aumentou 11,5 pontos percentuais. Esta mudança indica que há 

praticamente uma equiparação entre a taxa de homens negros ocupados no cargo de analista 

(17,6%) e a taxa de mulheres brancas (18%) no ano de 2015, embora as mulheres brancas 

tenham uma leve vantagem. Quanto ao cargo de técnicos evidencia-se aumento expressivo do 

percentual de homens negros que culminou com a sobreposição de homens negros em relação 

às mulheres brancas. Nesse segmento, a distribuição se dá da seguinte forma: homens brancos, 

homens negros, mulheres brancas e mulheres negras.  

A distribuição por cargos indica maior presença de homens e mulheres brancas no cargo 

de analista e maior presença de homens e mulheres negras no cargo de técnico. Isso revela que 

a maior inserção de homens negros não ocorre de forma equilibrada em todos os cargos, mas, 

sobretudo em cargos de níveis hierárquicos mais baixos. Vale destacar a sub-representação das 

mulheres negras em todos os cargos, sobretudo nos de níveis mais altos.  
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5.1.3 Plano de carreira e gratificações: desigualdades de gênero e cor/raça acentuadas? 

O plano de carreira da empresa conta com um conjunto de gratificações que se 

modificam conforme o cargo ocupado. Gratificações como adicional por tempo de serviço 

(ATS) são comuns a todos os cargos e há gratificações específicas para o cargo de técnico, 

analista e auxiliar. Os valores das gratificações variam conforme a classe à qual o/a funcionário 

está inserido. Assim, para o cargo de analista e técnico, há três classes: I, II e III, na primeira a 

gratificação corresponde à 15%, na segunda 20% e na terceira 25%. O cargo de auxiliar também 

possui três classes, mas os valores correspondentes à gratificação são menores, se comparado 

aos cargos anteriores, assim, na classe I a gratificação é de 3%, na classe II 5% e na classe III 

25%.  

Para o cargo de analista há a gratificação de especialização profissional, concedida às 

pessoas que possuem conhecimentos e requisitos exigidos para atuar em áreas específicas da 

empresa, os valores variam conforme a classe e a remuneração percebida. A gratificação de 

qualificação profissional é atribuída as pessoas que ocupam o cargo de técnico e outorgada 

àquelas que detém conhecimentos e requisitos para atuarem em áreas específicas da empresa. 

Para o cargo de auxiliar há a gratificação de habilitação profissional.   

Há também a gratificação de função específica destinada às pessoas que exercem 

atividades que ultrapassam as atribuições do trabalho ou que estão em projetos estratégicos e   

a gratificação por função comissionada destinada a quem está no cargo de analista ou técnico 

(FCT/FCA) e a função comissionada auxiliar para as pessoas que se encontram no cargo de 

auxiliar. Ambas são temporárias, e não são incorporadas ao salário. Além destas, há a 

gratificação por função de confiança conferida a empregados(as) que realizam função de 

confiança.  

O adicional por tempo de serviço é outorgado a todas as pessoas que trabalham na 

empresa, independente do cargo, e é calculado a partir do adicional de 1% sobre o valor 

referencial do salário a cada ano trabalhado. Desta forma, torna-se importante analisar a média 

por tempo de serviço dos/das servidores da empresa, no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Média (em número de anos) de tempo de serviço conforme o sexo – Empresa pública de TI – 1995-

2015 

Ano Homens Mulheres 

1995 15 15 

2000 15,8 16,5 

2010 11,6 15,1 
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2013 11,7 14,4 

2014 12,2 15,1 

2015 12,6 15,7 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

 O maior tempo de serviço das mulheres em relação aos homens deve estar associado à 

redução da participação do percentual de mulheres na empresa, ao longo dos anos observados. 

Tal redução permitiu o ingresso de um maior número de homens que passaram a ter menor 

tempo de serviço se comparado às mulheres.  

A gratificação por função de confiança é outorgada ao(à) servidor(a) que exerce função 

relativa à gerência, assessoramento e supervisão (LEITE, 2014). A maior parte das pessoas não 

detém esse tipo de gratificação, mas se constata crescimento significativo ao longo dos anos 

analisados, como se vê no Quadro 9.  

 Os dados revelam a majoritária presença de homens no exercício da função de gerência, 

assessoria e supervisão, por outro lado, indica crescimento constante da presença de mulheres 

nesse tipo de função. Assim, entre 1995 e 2015 houve um crescimento de 10,6 pontos 

percentuais na participação das mulheres em funções gratificadas. Esta disposição é 

interessante porque cresce a participação de mulheres em funções de gerência e afins em um 

contexto de queda geral da participação feminina na empresa. Um elemento que pode explicar 

essa característica refere-se ao maior tempo de serviço das mulheres, se comparado aos homens, 

em que a experiência no trabalho pode ser um elemento importante para o acesso a esse tipo de 

função.  

Outro elemento que pode contribuir para a explicação desse quadro refere-se às políticas 

relativas à equidade de gênero e raça aderidas pela empresa, que tem ações relacionadas à 

proteção e auxílio à maternidade, à horário flexível a trabalhadores(as) que tem filhos com 

necessidades especiais e ao combate à discriminação, assédio sexual e moral efetivadas em 

acordo coletivo. Vale ressaltar que a empresa adere ao programa em 2007, assim, mesmo antes 

da adesão ao programa já se evidenciava crescimento da participação feminina, em 4,7 pontos 

percentuais entre 1995 e 2000, mas é possível notar, mesmo com oscilações, que a partir de 

2010 há um percentual mais elevado da participação feminina que pode estar relacionado à 

adoção das práticas. Um dos compromissos realizados na adesão ao programa em 2008 refere-

se à alteração da desigualdade salarial entre homens e mulheres e “impedir que atributos 
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masculinos sejam tidos como parâmetros para a ocupação de funções de tomada de decisão, 

altamente qualificadas e melhor remuneradas”82 (BRASÍLIA, 2009).  

  

 

Quadro 9 – Distribuição de pessoas que exercem função gratificada de confiança por sexo - Empresa pública de 

TI – 1995-2015 

Ano n 
Homens 

(%) 
Mulheres (%) Total (%) 

1995 180 83,9 16,1 100 

2000 213 79,3 20,7 100 
2010 532 71,8 28,2 100 
2013 508 73,4 26,6 100 
2014 522 72,0 28,0 100 
2015 531 73,3 26,7 100 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

 

 A inclusão do elemento cor indica que, ao longo da série histórica, as funções 

gratificadas são percebidas, em sua maioria, por homens brancos, ainda que se observe redução 

da participação desse grupo nos anos mais recentes e o incremento de mulheres brancas e 

homens negros. Nota-se que houve redução de 14,3 pontos percentuais da quantidade de 

homens brancos com função gratificada e aumento de 7,6 pontos percentuais de mulheres 

brancas nessa condição, 3,6 pontos percentuais de homens negros e 3 pontos percentuais de 

mulheres negras. Assim, a redução de homens brancos permitiu a maior inserção de mulheres 

brancas nesse tipo de função, seguida por homens negros e, em menor quantidade, por mulheres 

negras.  

  

Tabela 8- Distribuição de pessoas que exercem função gratificada de confiança por sexo e cor- Empresa pública 

de TI – 1995-2015 

Ano Função 

gratificada  

Homens 

brancos 

% 

Homens 

Negros 

% 

Mulheres 

Brancas 

% 

Mulheres 

negras 

% 

Total  

% 

1995 180 70,6 13,3 15,0 1,1 100 

2000 213 65,3 14,1 18,3 2,3 100 

2010 532 54,7 17,1 23,9 4,3 100 

2013 508 56,3 16,5 22,0 4,5 100 

2014 522 56,5 15,5 23,2 4,8 100 

2015 531 56,3 16,9 22,6 4,1 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

 

                                                 
82 O compromisso foi firmado entre empresas públicas a fim de construir práticas que eliminem diversas formas 

de discriminação de gênero no âmbito das empresas.  
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 Quanto à remuneração buscou-se identificar as diferenças salariais conforme cor e sexo 

ao longo da série histórica. Vale ressaltar que a remuneração incorpora o salário referencial e 

as gratificações percebidas pelo(a) servidor(a). Foi possível constatar que os anos de 1995 e 

2000 apresentaram remuneração média, respectivamente, de R$1.530,16 e R$ 2.056,99. 

A distribuição por sexo e cor indicou que, nesses anos, os homens brancos detinham a 

maior média de remuneração, seguida pelas mulheres brancas, homens negros e mulheres 

negras. Os anos de 2010 a 2015 revelaram algumas mudanças em que a média da remuneração 

da mulher branca e da mulher negra supera a média de seus pares de sexo. Em 2015, por 

exemplo, a média geral da remuneração é R$ 9.974,52, a média da remuneração de mulheres 

brancas é R$ 11.154,12 e dos homens brancos é de R$10.088,97, já a média das mulheres negras 

é de R$ 9.495,91 e dos homens negros R$ 8.834,14. (Vide Quadro 10) 

 

Quadro 10 - Média de remuneração conforme sexo e cor – Empresa pública de TI – 1995-2010 

Ano 
Homens brancos 

 

Homens Negros 

 

Mulheres Brancas 

 

Mulheres 

negras 

 

1995 1.600,16 1.255,31 1.526,05 1.235,48 

2000 2.621,01 2.126,03 2.574,39 2.090,43 

2010 6.599,10 5.701,41 7.031,68 6.116,78 

2013 8507,30 7390,81 9.206,55 8.038,12 

2014 9.324,54 8.127,74 10,177,67 8.789,62 

2015 10.088,97 8.834,14 11.154,12 9.495,91 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

 Se realizarmos uma análise apressada poderíamos dizer que a desigualdade de sexo se 

inverteu, já que mulheres brancas e negras percebem maiores remunerações que seus pares de 

sexo, indicando que o combate deveria se voltar às desigualdades de raça. Esta análise não 

corresponde à realidade, à medida em que dois fatores têm relação direta com essa disposição 

da média de remuneração. O primeiro fator refere-se à redução da participação de mulheres, 

especialmente brancas, nos quadros da empresa. Sabe-se que em início de carreira o adicional 

por tempo de serviço não integra a remuneração, assim como outras gratificações que são 

incorporadas ao longo da carreira, como a gratificação por função de confiança, portanto, como 

há maior inserção de homens nos anos recentes, suas remunerações ainda não incorporaram 

determinadas gratificações que contribuem para o incremento do salário. 

 Outro fator que se relaciona a esse refere-se ao maior tempo de serviço das mulheres 

em relação aos homens, assim, enquanto, em 1995 a média de tempo de serviço entre homens 

e mulheres era semelhante em quase todos os seguimentos, 15 anos, exceto das mulheres 
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negras, 14 anos. Em 2015 constata-se que a média de tempo de serviço das mulheres brancas é 

de 16 anos e das mulheres negras 15 anos. Já dos homens brancos e negros a média é de 13 

anos (Vide Quadro 11).  

 

 

Quadro 11 – Tempo de serviço conforme cor e sexo – 2015 – Empresa pública de TI - 2015 

 Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

Total Homens 

brancos 

Homens 

negros 

Total 

Média de Tempo de 

serviço  
16 15 16 13 13 13 

  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo SIC da empresa pública pesquisada. 

 

Essa disposição indica que a maior remuneração das mulheres não se relaciona a um 

maior empoderamento e à redução da desigualdade, mas sim à acentuação da desigualdade, à 

medida em que a redução de mulheres na renovação no quadro de servidores(as) e sua baixa 

participação possibilitam a constituição desse quadro. Outro elemento importante para esta 

configuração refere-se à estabilidade dos/das servidoras na empresa que é menos presente em 

empresas privadas e pode alterar esta disposição.  

Assim, os dados indicam mudanças ao longo da série histórica como a redução da 

participação feminina, mas também permanências como a sobrerrepresentação de homens 

brancos e a sub-representação de mulheres negras. Além disso, indica desigualdades na forma 

de composição dos cargos conforme a cor/raça e gênero. A próxima parte será dedicada à 

análise do perfil identitário das pessoas que responderam ao survey aplicado aos 

funcionários(as) da área de desenvolvimento da empresa. 

.  

5.1.4 Identidade, qualificação e formação profissional: a percepção dos/das profissionais 

Os processos de formação e qualificação profissional e o modo como os/as 

servidores(as) atribuem sentido e significado ao trabalho são fundamentais no processo de 

constituição identitária (DUBAR, 2006). Esta parte tem por objetivo apreender a percepção 

dos/das funcionárias sobre os processos de formação e sobre o seu trabalho. 
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5.1.5 Caracterização das pessoas que responderam ao questionário: a construção de um 

perfil  

A questão geracional é um elemento importante nas pesquisas no campo da tecnologia 

da informação, estudos mostram que essa área é caracterizada por um perfil mais jovem 

(PIRES, 2015) e que a média de idade para as atividades de serviços de TI83 é 32 anos 

(POCARO, 2013). No grupo ocupacional aqui analisado detectamos uma média de idade mais 

alta, 39,5 anos, sendo a idade mínima 24 anos e a idade máxima 66 anos. As faixas etárias que 

agregam o maior número de pessoas referem-se às faixas 29-33 anos (30,1%) e 34-38 anos 

(24,9%), que juntas comportam 55% do total de pessoas ocupadas.  

O fato do grupo ocupacional vinculado à empresa pública apresentar uma média de 

idade maior se comparada aos dados apresentados por outras pesquisas que contemplam o 

mercado de trabalho privado, deve estar relacionado às características organizacionais da 

empresa. O processo de admissão que ocorre por meio de concurso público, o plano de carreira 

com gratificações, dentre elas, o adicional por tempo de serviço e o cumprimento de normas 

mais rígidas para o processo de demissão são fatores que podem garantir maior estabilidade no 

trabalho e desejo pela permanência na empresa. 

 Verificou-se diferenças na distribuição etária a partir da variável sexo, com presença 

maior de homens jovens e de mulheres mais velhas, o que coaduna com os dados apresentados 

na seção anterior, que indicam que as mulheres estão há mais tempo trabalhando na empresa 

que os homens. Além de evidenciar a renovação do quadro masculino em maior percentual que 

do quadro feminino. A faixa etária 49-53 anos reafirma essa análise, à medida em que apresenta 

acentuada presença de mulheres (20%) se comparada aos homens (7,5%). (Vide tabela 9).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Em estudo realizado por Rosa Pocaro (2013) para os cadernos temáticos da Softex (Associação para promoção 

da excelência do software brasileiro) as atividades de serviços contemplam “desenvolvimento e licenciamento de 

software customizável, desenvolvimento e licenciamento de software não customizável, desenvolvimento de 

software sob encomenda, consultoria em TI, suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI” (POCARO, 

2013, P. 73) 
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Tabela 9- Distribuição etária conforme sexo - Empresa pública de TI – Brasil – 2014 

Idade  Sexo 

Masculino Feminino 

 n. % n. % 

24-28 11 4,1 2 2,5 

29-33 90 33,8 14 17,5 

34-38 67 25,2 19 23,8 

39-43 31 11,7 11 13,8 

44-48 14 5,3 6 7,5 

49-53 20 7,5 16 20,0 

54-58 23 8,6 8 10,0 

59-63 7 2,6 4 5,0 

64-68 3 1,1 0 0,0 

acima de 69 0 0,0 0 0,0 

Total 266 100,0 80 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

A incorporação da categoria cor/raça à análise indica diferenças na distribuição etária, 

em que os homens brancos e negros tendem a ocupar as faixas etárias mais jovens, entre 24 e 

38 anos, respectivamente, 64,6% e 60%. Já as mulheres brancas e negras apresentaram os 

maiores índices nas faixas etárias, 39-63 anos, respectivamente, 58,3% e 50%. Importa destacar 

que em todos os grupos há um baixo índice de pessoas na faixa entre 24 e 28 anos, mas no caso 

das mulheres negras, não há nenhum registro, assim, elas aparecem a partir da faixa etária que 

compreende os 29 anos. (Vide tabela 10 ). 

 

Tabela 10 - Distribuição etária conforme sexo e cor Empresa pública de TI – Brasil - 2015  

  

Idade 

Homens Brancos Homens Negros Mulheres Brancas Mulheres Negras 

n. % n. 
Column 

Total % 
n. 

Column 

Total N % 
n. 

Column 

Total % 

24-28 6 3,2 5 7,1% 2 3,3% 0 0,0% 

29-33 64 33,9 24 34,3 11 18,3 3 15,0 

34-38 52 27,5 13 18,6 12 20,0 7 35,0 

39-43 17 9,0 13 18,6 6 10,0 5 25,0 

44-48 11 5,8 3 4,3 5 8,3 1 5,0 

49-53 15 7,9 5 7,1 14 23,3 2 10,0 

54-58 17 9,0 4 5,7 6 10,0 2 10,0 

59-63 5 2,6 2 2,9 4 6,7 0 0,0 

64-68 2 1,1 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

Total 189 100,0 71 100,0 60 100,0 20 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública 

  



212 

 

O baixo percentual de todos os grupos na faixa etária mais jovem pode estar relacionado 

às exigências qualificacionais da empresa, ao passo que, o curso superior e, em alguns casos, 

pós-graduação, exige um investimento maior nos estudos, ressaltando, assim, um perfil mais 

“maduro”. Por outro lado, a baixa participação de mulheres brancas e, sobretudo, negras nas 

faixas mais jovens indica a redução da participação no quadro de funcionários da empresa e 

deve estar relacionado à redução da participação de mulheres nos cursos de TI. 

Como demonstrado em capítulos anteriores observou-se a construção, por parte da 

mídia especializada, de uma identidade profissional que denominamos empresarial e que tem 

sexo e cor definidos: homem branco. O ingresso em uma empresa pública, por meio de concurso 

público, pode reduzir os efeitos das discriminações adscritas, à medida em que a avaliação 

possui um caráter mais objetivo. Por outro lado, a redução da participação das mulheres nos 

cursos de TI, nos anos recentes, pode contribuir para o quadro de sub-representação desse grupo 

na empresa. 

A maior quantidade de mulheres concentradas nas faixas etárias mais avançadas indica 

que o período de ingresso nos cursos superiores da área e na profissão podem ter ocorrido em 

um momento de consolidação da área no Brasil, isto é, em um período em que os estereótipos 

sobre o ideal de profissional da área, vinculados a um sexo específico, ainda não haviam se 

consolidado e, além disso, havia uma demanda alta por profissionais qualificados(as) que pode 

ter absorvido com maior facilidade esse grupo. Estudos internacionais relacionam a redução da 

inserção de mulheres no campo, que vem ocorrendo com mais intensidade a partir de 1980, à 

construção de estereótipos vinculados ao universo masculino e ao maior interesse de homens 

pela área (ABBATE, 2010; HAYES, 2010). A análise realizada aqui, a partir das publicações 

também indica a construção de novos estereótipos para a área que não incorporam as mulheres 

e as pessoas negras.  

Outra questão importante para compreender o perfil geral de ocupados(as) na empresa 

pública refere-se à distribuição por cargos e papéis. Como já especificado em seção anterior, 

nesta empresa, os/as funcionários(as) são contratados(as) por meio de concurso público e há 

três níveis de cargo: analista, técnico e auxiliar. A maior parte das pessoas que responderam ao 

survey, 90%, concentram-se no cargo de analista, 6,4% integram o cargo de técnico, 1,2% o 

cargo de auxiliar e 1,2% não respondeu ao item. 

 A análise do perfil geral de ocupados(as) da empresa na área de desenvolvimento 

indicou as principais características quanto à distribuição por sexo, cor e cargo da empresa, 

inclusive, para o ano de 2014, período no qual o survey foi aplicado. Resta tratar de dados que 

não foram contemplados em itens anteriores como a distribuição de pessoas ocupadas conforme 
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as regiões do país, a escolaridade, a religião, dentre outros elementos importantes para a 

caracterização do perfil.  

A empresa analisada tem sede em Brasília e possui regionais nas cidades de São Paulo, 

Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém 

e Salvador. A distribuição de pessoas ocupadas na área de desenvolvimento da empresa 

conforme a região do país evidenciou que a maior parte concentra-se em São Paulo (16,1%), 

seguida por Belo Horizonte (12,8%), Curitiba (11,9%), Salvador (11,6%), Porto Alegre 

(10,4%), Recife (9,9%), Florianópolis (7,5%), Brasília (6,7%), Rio de Janeiro (6,7%), Fortaleza 

(4,3%) e, por fim, Belém (1,7%). A quantidade de profissionais em cada regional, segue 

proporção semelhante aos dados do Censo 2010, que indicam a região sul e sudeste com o maior 

quantitativo de profissionais da área, seguida, pela região nordeste, centro-oeste e norte. 

 Quanto à escolaridade, conforme as regras atuais da empresa, o cargo de analista exige 

ensino superior completo e o cargo de técnico exige nível médio completo. No entanto, como 

vimos anteriormente, uma quantidade expressiva de profissionais está na empresa há mais de 

15 anos, período em que a exigência da escolaridade para o ingresso nos cargos pode ter sido 

distinta. Além disso, as pessoas podem ter níveis de escolaridade superior ao que se exige no 

cargo, portanto, torna-se importante realizar uma análise sobre a escolaridade real das pessoas 

ocupadas.   

A maior parte das pessoas possuem ensino superior completo (44%), seguido pelo 

ensino superior incompleto (31,3%), pós-graduação latu sensu (20,6%) e ensino médio 

completo (2,9%). Ao analisar a escolaridade conforme os cargos, cor/raça e sexo constata-se 

que, para o cargo de analista, a maior parte dos homens brancos (40,3%) e negros (49,2%) 

possuem ensino superior completo.  

Entre as mulheres não se constatou respondentes que tivessem apenas ensino médio 

completo. Deste modo, a maior parte das mulheres brancas possuía ensino superior completo 

(59,2%), já as mulheres negras apresentaram o maior diferencial se comparado aos demais 

segmentos, assim, constatou-se sua ausência tanto no ensino médio quanto no ensino superior 

incompleto, o que indica que todas as mulheres negras que responderam ao questionário 

possuem no mínimo nível superior completo (52,9%) e especialização em andamento ou 

completa (47,1%). (Vide tabela 11).  
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Tabela 11- Escolaridade segundo sexo e cor para o cargo de Analista - Empresa pública 

Escolaridade Homens Brancos Homens Negros 
Mulheres 

Brancas 
Mulheres Negras Total 

 n. % n. % n. % n. % % 

Ensino Médio 

Completo 
5 2,2 3 1,6 2 0,0 0 0,0 1,6 

Ensino Superior 

Incompleto 
68 34,8 22 31,2 14 20,4 2 00,0 29,9 

Ensino Superior 

Completo 
73 40,3 35 50,0 32 59,2 10 52,9 46,0 

Especialização 

completa ou em 

andamento 

41 22,1 11 17,2 10 20,4 8 47,1 22,2 

MBA, 

Mestrado ou 

Doutorado 

completo ou em 

andamento 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Total 189 100,0 71 100,0 59 100,0 20 100,0 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

 Os dados sugerem que entre os ocupantes dos cargos de analista, as mulheres negras 

possuem os maiores níveis de escolaridade, concentrando-se nas faixas ensino superior 

completo (52,9%) e especialização em andamento ou completa (47,1%). Em seguida estão as 

mulheres brancas com nível superior completo (59,9%) e especialização completa ou em curso 

e nível superior incompleto (20,4%). Logo após estão os homens negros com expressivo índice 

com ensino superior completo (50%) e especialização completa ou em curso (17,2%). Por fim, 

estão os homens brancos que em relação aos demais grupos possui o menor percentual de 

pessoas com nível superior completo (40,3%), mas um número expressivo de profissionais com 

especialização (22,2%), inferior apenas ao percentual das mulheres negras. 

 A existência de profissionais nos cargos de analista que não possuem nível superior 

completo pode estar relacionada ao fato desses(as) profissionais terem sido contratados em 

períodos em que não havia exigência desse nível de escolaridade, assim como, podem ter 

ascendido na carreira antes das normas que estabelecem escolaridade mínima para o cargo 

serem instituídas. É importante lembrar que não há regulamentação das profissões no campo da 

TI, sendo esta divisão entre analistas, técnicos e auxiliares uma regulação da própria empresa 

que não está pautada em normas da legislação profissional. 

 A relação entre escolaridade, sexo, cor e o cargo de analista evidencia uma “hierarquia 

inversa” em que os grupos com a maior taxa de subrepresentação, respectivamente, as mulheres 

negras, as mulheres brancas e os homens negros ocupam, proporcionalmente, os segmentos 

escolares mais elevados. Os estudos e pesquisas no campo das relações de gênero e trabalho já 

revelaram que as mulheres possuem escolaridade mais elevada se comparada aos homens 
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(LOMBARDI, 2007). Pesquisadoras e pesquisadores no campo das relações raciais vêm 

demonstrando a importância do serviço público para a inserção de pessoas negras em ocupações 

de maior prestígio social e econômico (SANTANA, 2014). Por outro lado, acentuam a 

permanência de barreiras no processo de mobilidade em que as mulheres negras, por exemplo, 

tendem a ter uma escolaridade acima da média para conseguir ocupar postos de trabalho de 

maior prestígio econômico e financeiro, majoritariamente, ocupado por homens brancos e, em 

menor proporção, mulheres brancas (CASTRO, BARRETO, 1992; LIMA,  RIOS, FRANÇA, 

2013; VILASBOAS, 2015). Esta situação explica o fato de as mulheres negras, na empresa 

pública, serem portadoras das maiores credenciais de escolaridade que os demais segmentos 

sociais.  

Considera-se que identificar a escolaridade e a ocupação dos pais e das mães ou 

responsáveis configura-se num aspecto relevante para a análise da constituição identitária 

dos/das profissionais analisados(as) e das trajetórias profissionais percorridas (DUBAR, 2015). 

A análise da escolaridade dos pais e mães permitiu constatar que a faixa que incorpora o maior 

número de pessoas é o ensino superior completo, revelando, assim, continuação na trajetória 

escolar dos/das filhos/filhas. 

Quanto ao nível de escolaridade dos pais e das mães, constatou-se que embora exista 

quantidade significativa nas faixas de escolaridade mais baixas, como o ensino fundamental, 

destaca-se a expressiva quantidade em níveis de escolaridade mais altos. Assim, entre as mães, 

67,3% possuem entre o ensino médio e a pós-graduação e entre os pais, 68%. Tal disposição 

evidencia dois movimentos, o primeiro, é o prosseguimento da trajetória dos pais e/ou mães em 

que uma parte significativa de profissionais acompanhou, conquistando o ensino superior; o 

segundo movimento, evidencia uma situação de ascensão, isto é, de profissionais que atingiram 

níveis de escolaridade mais altos que a de seus pais. (Vide tabela 12) 

 

Tabela 12- Escolaridade de pais e mães de funcionários(s) da área de desenvolvimento - Empresa pública de TI - 

2014 

Escolaridade Pai /Responsável  Mãe/Responsável 

 n. % n. % 

Ensino Fundamental 

incompleto 

39 20,7 37 19,8 

Ensino fundamental 

completo 

21 11,2 24 12,8 

Ensino Médio  42 22,3 55 29,4 

Ensino Superior 72 38,3 56 29,9 

Pós-graduação 14 7,4 15 8,0 

Total 188 100 187 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 
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 A fim de identificar a ocupação de pais e mães realizou-se um agrupamento das 

principais ocupações por áreas com base nas informações do survey. Com relação à 

ocupação/profissão da mãe84 destaca-se o alto índice de professoras (16,7%) e de mulheres que 

dedicaram suas vidas à realização do trabalho doméstico não remunerado (28%). Destaca-se 

também as profissões relacionadas ao comércio, à saúde, à área jurídica, à área social, à 

administração, gerência e afins e ao serviço público, que juntas, somam 15,5% das 

ocupações/profissões. Vale ressaltar o serviço doméstico remunerado exercido por 3,2% das 

mães. Em menor proporção estão os serviços relacionados à confecção, ao trabalho no 

comércio, ao trabalho no setor de transportes, ao trabalho rural, aos serviços de alimentação, 

manutenção e limpeza que juntos contabilizam 8% das ocupações. 

 Quanto à ocupação dos pais destaca-se que uma parte significativa, 48,4%, tem 

profissões relacionadas à gerência, administração e comércio, à área de ciências jurídicas, ao 

setor bancário, científico e ao campo da engenharia. Em menor quantidade, 12%, estão as 

ocupações relacionadas a manutenção, limpeza e conservação, ao trabalho rural, ao trabalho no 

setor de comércio, serviços e transportes.  

 Embora a maior parte dos/das profissionais não tenham seguido a profissão dos pais, até 

porque as ocupações no ramo da tecnologia da informação ainda são muito novas, sendo muito 

restritas nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil, observa-se que uma parte considerável dos pais 

e mães possuem ensino superior e estão em profissões relacionadas à educação, engenharia, as 

ciências físicas, químicas e biológicas que podem ser um elemento importante para a escolha 

pela profissão. (Vide quadro 12).  

 

Quadro 12- Profissão/Ocupação dos pais e mães de funcionários(as) da área de desenvolvimento - Empresa 

pública de TI - 2014 

Profissões/Ocupações 

Profissão/ocupação da mãe Profissão/Ocupação do Pai 

Total 

 

Total 

n. % n. % 

Profissionais da área de TI 1 ,3 2 0,7 

Profissionais das ciências jurídicas 5 1,6 11 3,6 

Profissionais da área de 

comunicação 

0 0,0 
1 0,3 

Profissionais da saúde 10 3,2 11 3,6 

Profissionais das ciências exatas, 

físicas e engenharia 

1 0,3 22 7,2 

Profissionais da área rural 1 0,3 8 2,6 

Trabalhadores(as) rurais 2 0,6 1 0,3 

                                                 
84 Importa ressaltar o alto índice de pessoas que informaram que as mães são aposentadas ou pensionistas (20,9%), 

não permitindo, assim, identificação da profissão. Situação semelhante ocorreu com a designação da 

profissão/ocupação do pai.  



217 

 

Operário(a) 0 0,0 4 1,3 

Costureira(o), alfaiate e demais 

profissionais da confecção 

6 1,9 1 0,3 

Comerciários(as) e autônomos(as), 

corretores e construtores 

12 3,9 25 8,2 

Serviço doméstico não remunerado 87 28,0 1 0,3 

Administradores, gerentes, 

empresários e economistas 

9 2,9 32 10,5 

Profissionais do setor bancário 5 1,6 9 2,9 

Professor(a) universitário 3 1,0 0 0,0 

Professor(a) 52 16,7 8 2,6 

Trabalhadores(as) do comércio e 

serviços 

4 1,3 9 2,9 

Trabalhadores(as) do transporte 1 0,3 9 2,9 

Servidor(a) público 12 3,9 11 3,6 

Serviço doméstico remunerado 10 3,2 0 0,0 

Profissionais da segurança 0 0,0 12 3,9 

Técnicos(as) 1 0,3 17 5,6 

Manutenção, limpeza e conservação 1 0,3 2 0,7 

Profissionais do setor de 

alimentação 

3 1,0 0 0,0 

Aposentados e pensionistas 65 20,9 74 24,20 

Profissionais das artes e artesanato 3 1,0 0 0,0 

Profissionais das áreas sociais 5 1,6 0 0,0 

Profissionais da educação 8 2,6 1 0,3 

Profissionais da área de química e 

biologia 

4 1,3 
1 0,3 

Não informado  0 0,0 24 7,8 

Total 311 100 272 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Em relação à filiação religiosa observou-se que a maior parte das pessoas que 

responderam ao questionário filiam-se a alguma religião (65,1%), ainda que exista uma 

quantidade expressiva de ateus, agnósticos e pessoas que acreditam em Deus, mas não filiam-

se a nenhuma religião (33%). A maior parte dos/das profissionais identificaram-se como 

católicos(as) (42,3%), em seguida estão as pessoas que embora acreditem em uma divindade 

não possuem religião (15,2%). Se autodeclararam protestantes, espíritas kardecistas e 

praticantes de religiões afro-brasileiras, respectivamente, 11,4%, 9,0% e 8,2% das pessoas. Em 

menor proporção estão as pessoas que se autodeclararam budistas (1,5%) e judias (0,3%). Não 

identificamos correlação entre sexo, cor e religião neste agrupamento de profissionais, por isso, 

decidiu-se por não apresentar aqui tabelas que remetam a tal relação. (Vide quadro19). 

 

Quadro 13 - Filiação religiosa servidores(as) da empresa pública de TI – Brasil - 2015 

Religião Total  

 % 
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Ateísta 9,6 

Agnóstico 8,2 

Acredita em Deus, mas não possui religião 15,2 

Budista 0,6 

Católico 42,3 

Espírita Kardecista 9,0 

Judeu 0,3 

Praticante de religião afro-brasileira 1,5 

Protestante 11,4 

Outro 2,0 

 Total 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública. 

 

Os dados apresentados coadunam com os dados mais gerais sobre a filiação religiosa no 

Brasil, embora apresentem nuanças diferenciadas. Andrade e Menezes (2013) que analisaram 

o campo religioso no Brasil, a partir da base de dados censo 2010, constataram que católicos 

continuam a ser o grupo com maior filiação religiosa (64,29%), ainda que em relação aos anos 

anteriores tenha havido uma redução da participação. O aumento da parcela de ateus e de 

pessoas que indicaram acreditar em alguma divindade ou de agnósticos também aumentou.  

 Conforme Andrade e Menezes (2013), o censo de 2010 revelou que 8% das pessoas se 

autodeclararam “sem religião”, em nosso questionário quase o dobro, 15,2%. Já protestantes, 

conforme o Censo, contabilizaram 22,2% dos/das religiosos(as) e em nosso questionário apenas 

11,4%. Os dados aqui apresentados não permitem afirmar uma correlação entre ocupação e 

religião, mas sugere esta relação, à medida em que, esse grupo ocupacional, ligado à tecnologia, 

apresenta quantidade expressiva de profissionais que não possuem filiação religiosa, seja como 

ateus, agnósticos ou pessoas que não possuem religião, superior aos dados indicados pelo 

Censo-2010. 

A análise empreendida até aqui permite traçar um perfil geral das principais 

características dos/das profissionais que integram a área de desenvolvimento da empresa 

pública. A distribuição por sexo e cor indicam que a área é ocupada majoritariamente por 

homens brancos, seguida, por uma hierarquia que articula sexo e cor: homens negros, mulheres 

brancas e mulheres negras. A maior parte dos/das profissionais compõem o cargo mais alto do 

plano de carreira da empresa, qual seja, analista. Quanto à idade destaca-se que mais da metade 
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das pessoas ocupadas possuem entre 29 e 38 anos. Composição etária que se distancia das 

pesquisas que analisam o perfil geral da área que figura entre 18 e 29 anos (SOFTEX, 2012).  

A maior parte das pessoas detém ensino superior completo com destaque para 

quantidade mais significativa de mulheres e, quanto à pós-graduação, destaca-se a alta 

quantidade de mulheres negras com tais credenciais. A análise da escolaridade dos pais e mães 

indica expressivo número na faixa etária superior completo, sugerindo que filhos e filhas 

seguiram a trajetória escolar dos pais. Quanto à ocupação, destaca-se a alta quantidade de pais 

e mães nas profissões relativas à educação, saúde, administração e serviço público. 

 A questão religiosa também apresenta características interessantes acerca do universo 

analisado, ainda que a maior parte tenha filiação religiosa, destaca-se a expressiva quantidade 

de pessoas que não possuem religião. A próxima parte analisa as questões relativas à 

qualificação e formação na área.  

5.1.6 Qualificação, formação e competências: a percepção dos/das profissionais 

As transformações na esfera da organização da produção acarretaram mudanças nos 

processos de formação e qualificação profissional. Nas décadas de 1980 e 1990 construiu-se 

um debate em torno dos conceitos relacionados à qualificação e à competência que estão 

associadas às formas de organização da produção e do trabalho específicas. 

O conceito de qualificação consolidara-se a partir de 1945, num contexto de construção 

de um aparato político-ideológico no qual o Estado toma para si funções sociais, para além das 

que comumente já possuía; no que se refere ao trabalho constituiu-se um conjunto de regulações 

que reconhecem o/a trabalhador(a), como membro de um coletivo. Nesse aspecto, os contratos 

de trabalho e os salários são regulados e negociados de forma coletiva e não individual 

(CASTEL, 1995; DUGUÉ, 2004). A formação é adquirida por meio da escola e das instituições 

educacionais, em que os diplomas profissionais constituem as credenciais necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho. Assim, há uma separação entre o processo de formação-

qualificação e o trabalho. 

A partir da década de 1970 esse sistema de qualificação passa a ser criticado diante de 

um conjunto de mudanças institucionais, organizacionais, tecnológicas e produtivas e enfatiza-

se o conceito de competência. Esse conceito alinha-se ao regime de acumulação flexível e se 

opõe à qualificação formal, constituída a partir de um sistema de formação reconhecido por 

meio do diploma. Essa formação não seria suficiente perante o conhecimento dinâmico e 

versátil demandado pelas empresas nesse novo padrão de acumulação.  
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Além disso, em um contexto de competitividade extrema e de generalização dos 

diplomas, as “diferenças” entre os/as trabalhadores(as) deixam de estar relacionadas aos 

diplomas e passam a relacionar-se a questões subjetivas e psicológicas (DUGUÉ, 2004, p.23). 

É nesse contexto que o conceito de competência é difundido e remete a um conjunto de saberes 

conectados não apenas ao conhecimento formal e aos diplomas, mas também a comportamentos 

psicológicos e sociais exigidos no ambiente de trabalho. 

O conceito de competência a partir da visão da gestão dos recursos humanos é atribuído 

ao desenvolvimento tecnológico e à competitividade que demanda um novo tipo de profissional 

(HIJDEN; BARBIER, 2004). Nessa perspectiva, a competência pode ser medida por cinco 

fatores principais; o primeiro fator desassocia os conhecimentos e qualificações adquiridas no 

processo de formação à competência, assim, não basta deter o conhecimento se não se tem 

outros saberes como a inteligência social. 

 O segundo fator apresenta as várias dimensões do conhecimento e a importância de 

saber aplicá-los, assim, há o saber declarativo “saber isso”, o saber procedimento “saber como” 

e o saber condicional “saber como e onde”. Em seguida está a dimensão “metacognitiva” do 

saber que refere-se à capacidade de “saber o que se sabe e saber identificar suas lacunas” 

(HIJDEN; BARBIER, 2004, p. 61). A quarta competência refere-se à performance no trabalho, 

em que apenas pode-se considerar um indivíduo competente se este demonstra “a capacidade 

de efetuar um trabalho de qualidade numa área” (Ibid, 2004, p. 61). A última dimensão refere-

se aos “flexpertos” e a capacidade de as pessoas desenvolverem competências em outras áreas 

que não as suas “ou que saibam empregar estratégias para controlar rapidamente um novo campo 

de atividade”. (Ibid, p. 61).  

Como pode-se observar o conceito de competência mobiliza outros saberes, subjetivos, 

emocionais e individualiza o processo de formação à medida em que não basta deter o 

conhecimento, mas é necessário um conjunto de competências pessoais para afirmar a 

competência profissional. Conforme Maria Elizabeth Lima (1995) esse novo conceito 

relaciona-se às novas ideologias de gestão do trabalho, além disso, integram as novas formas 

de controle do trabalho (HELOANI, 2003). Configura uma forma de gerenciamento de si 

mesmo que conforma a construção do ideal de bom profissional (GAULEJAC, 2007). 

Para compreender a percepção das pessoas que trabalham no processo de 

desenvolvimento de software, sobre as demandas qualificacionais e competências evidenciadas 

no discurso das publicações analisadas, solicitou-se, com base numa escala de Likert, que os/as 

profissionais atribuíssem o nível de importância no desenvolvimento do trabalho as seguintes 

competências e habilidades: criatividade, capacidade de resolver problemas, proatividade, 
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conhecimento técnico, autonomia, capacidade de trabalhar em equipe, flexibilidade, amplo 

conhecimento em outras áreas, agilidade no processo de resolução de problemas, engajamento 

em novos projetos. 

Ao solicitar que os/as profissionais atribuíssem valores à habilidades e competências 

presentes na literatura analisada foi possível identificar diferenças no processo de valoração, 

sendo algumas consideradas de importância moderada e outras de importância extrema. 

Entende-se por importância extrema as habilidades e competências que foram consideradas de 

muita importância e extrema importância por mais de 60% das pessoas ou que concordaram 

totalmente com a frase. Importância moderada refere-se às pessoas que atribuíram entre 35% e 

59% de importância para a competência. Considera-se de baixa importância aquelas habilidades 

que tiveram mais de 20% de pessoas que assinalaram a opção pouca ou nenhuma importância.  

As competências e habilidades extremamente valorizadas por parte das pessoas 

vinculadas à empresa pública são a capacidade de trabalhar em equipe (90%), o aprendizado 

constante (84%), à capacidade de resolver problemas (89,9%), à agilidade no processo de 

resolução de problemas (68,7%); a proatividade (74,8%) e o conhecimento técnico (77,3%). 

(Vide tabela 13) 

 

Tabela 13 – Competências e habilidades valorizadas – Empresa pública de TI - 2014 

Nível de 

importância 

 

Capacida

de de 

resolver 

problemas 

% 

Proativida

de 

% 

Conhecimen

to técnico 

% 

Capacida

de de 

trabalhar 

em equipe 

% 

Aprendizad

o contínuo 

e constante 

% 

Agilidad

e no 

processo 

de 

resoluçã

o de 

problem

as 

% 

Nada 

importante 

1,7 1,7 1,5 1,2 0,3 1,4 

Pouco 

importante 

0,3 1,2 1,5 1,7 1,5 2,0 

Importante 8,1 22,3 19,8 14,8 14,2 27,8 

Muito 

importante 

23,2 44,1 41,0 37,7 37,5 40,9 

Extremamen

te 

importante 

66,7 30,7 36,3 44,6 46,5 27,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

As habilidades e competências comunicacionais e relacionais também foram 

extremamente valorizadas. A habilidade de comunicação foi mensurada na frase “importância 

de saber se comunicar” a partir de uma escala likert de três pontos: concordo, concordo 
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parcialmente e discordo. A maior parte das pessoas concordaram totalmente com a frase 

(87,5%) e ninguém discordou da afirmação. Entre as mulheres, houve um maior índice de 

concordância total (91,3%) se comparada aos homens (86,4%). Tal disposição indica a 

importância da habilidade no processo de trabalho e revela diferenças quanto ao sexo que 

podem se relacionar aos papéis desenvolvidos no processo de trabalho.  

No processo de desenvolvimento de software é necessário compreender o problema da 

área para a qual se realizará o software, nesse sentido, o relacionamento com pessoas de outras 

áreas da empresa apresenta-se como importante na literatura analisada. Assim, perguntou-se 

aos/às profissionais sobre a importância de saber se relacionar com pessoas de outras áreas da 

empresa e, novamente, 75,1% das pessoas concordaram totalmente, 24,3% concordaram 

parcialmente, apenas 0,6% não concordou. Entre as mulheres, houve um percentual maior de 

concordância (86,3%) se comparada aos homens (71,7%). (Vide tabela 14) 

 

Tabela 14- Importância de saber se relacionar com pessoas de outras áreas da empresa segundo o sexo – 

Empresa pública de TI - 2015 

Saber se relacionar com pessoas de outras 

áreas da empresa 

 Sexo       

Masculino Feminino   Total 

n. % n. % n. % 

Não concordo 
2 ,8 0 0,0 2 ,6 

Concordo parcialmente 
73 27,5 11 13,8 84 24,3 

Concordo totalmente 
190 71,7 69 86,3 259 75,1 

Total 
265 100,0 80 100,0 345 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Nota-se que os/as profissionais concordam, em muitos aspectos, com a literatura 

analisada, assinalando a importância das habilidades comunicacionais, do aprendizado 

constante, do conhecimento técnico, do trabalho em equipe e da capacidade de resolver 

problemas de forma ágil. Considera-se que algumas dessas habilidades como a capacidade de 

resolver problemas são constituintes do “ofício” e da identidade laboral, que será discutida em 

outro capítulo.  

Por outro lado, percebeu-se que algumas competências e habilidades apresentaram-se 

de importância moderada como é o caso da criatividade (39,2%), do engajamento em novos 

projetos (43,5%), do conhecimento em diferentes linguagens de programação (47,2%), do 

amplo conhecimento em outras áreas (50,4%), do conhecimento em língua estrangeira (42,4%), 

e de novos conhecimentos (39%) em que a maior parte das pessoas não atribuíram extrema ou 

muita importância. (Vide tabela 15). 
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Tabela 15 – Competências e habilidades de valorização moderada – Empresa pública de TI - 2014 

Nível de 

importância 

Criativida

de 

% 

Engajame

nto em 

novos 

projetos 

% 

Conhecime

nto em 

diferentes 

linguagens 

de 

programaçã

o 

% 

Amplo 

conhecime

nto em 

outras áreas 

% 

Língua 

estrangei

ra 

% 

 Novos 

conhecimen

tos 

% 

Nada 

importante 

2,6 2,6 5,2 2,9 6,4 2,3 

Pouco 

importante 

6,7 7,2 25,5 20,9 25,9 5,8 

Importante 39,2 43,5 46,7 50,4 42,4 39 

Muito 

importante 

32,6 33,0 17,1 19,4 19,8 35,4 

Extremame

nte 

importante 

18,9 13,6 5,5 6,4 5,5 17,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Não há evidência de diferenças de sexo na maior parte das habilidades e competências 

às quais atribui-se valor. Entretanto, identificou-se diferenças de sexo na competência 

“criatividade”, em que, apesar da maior quantidade de homens (38,8%) e mulheres (42,5%) ter 

se referido ao item “importante”, houve um número significativamente maior de homens que 

consideraram a criatividade “extremamente importante” (20,5%), em relação às mulheres, 

(13,8%). Analisar se estes dados se diferenciam pela forma como homens e mulheres ocupam 

determinados cargos ou se percebem na atividade são elementos que devem ser considerados 

em análises qualitativas. 

A atribuição de importância moderada à criatividade, ao engajamento em novos projetos 

e o alto índice de atribuição de baixa importância a competências como o conhecimento em 

diferentes linguagens de programação, ao conhecimento em língua estrangeira e ao amplo 

conhecimento em outras áreas sugere que esses elementos podem ser relativizados no processo 

de desenvolvimento do trabalho, revelando, assim, que os/as profissionais não aderem de forma 

automática ao discurso presente na literatura.  

Como se pode observar, embora tenha-se atribuído alto grau de importância ao 

conhecimento técnico, um alto índice de pessoas conferiu baixa importância ao conhecimento 

em diferentes linguagens de programação (30,7%), o que indica que embora os/as profissionais 

considerem importante o conhecimento técnico, e as linguagens de programação integram essa 

área, não concebem que seja de extrema importância o conhecimento em diferentes linguagens 
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de programação, elemento presente no discurso analisado, e que contempla uma das 

características do toyotismo: a polivalência.  

5.1.7 Processo de trabalho e flexibilidade: a percepção dos/das profissionais  

Nesta parte, busca-se compreender como os/as profissionais atribuem valor ao processo 

de trabalho e à organização do trabalho na empresa. Apresentou-se formas de organização do 

trabalho compatíveis com o modelo toyotista e formas associadas ao modelo fordista a fim de 

constatar como os/as profissionais atribuem valor a tais formas. Antes, apresenta-se as formas 

contratuais as quais os/as profissionais inserem-se e a quantidade de horas trabalhadas. 

Quanto às formas de contratação evidencia-se que a maior parte dos/das 

trabalhadores(as) vinculados à empresa pública de TI possuem contratos formais de trabalho 

(96,2%), assim, apenas 3,8% afirmaram que inserem-se em contratos de trabalho flexíveis. A 

distribuição por sexo indica proporção um pouco superior de homens inseridos em contratos 

flexíveis (4,2%) que de mulheres (2,5%). (Vide tabela 16)  

 

Tabela 16 – Flexibilidade de contratos de trabalho segundo o sexo – Empresa pública 

Flexibilidade de contratos 

de trabalho: insere-se em 

outras formas de contrato 

de trabalho que não a CLT 

ou Estatutário 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim 11 4,2 2 2,5 13 3,8 

Não 252 95,8 78 97,5 330 96,2 

Total 263 100,0 80 100,0 343 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Conforme Ana Cláudia Cardoso (2007) as transformações na organização do trabalho e 

na produção incidiram sobre o tempo de trabalho e de não trabalho dos/das trabalhadores(as). 

No Brasil, ainda que não tenha ocorrido uma redução da jornada de trabalho como em outros 

países85, houve uma intensificação e flexibilização do tempo de trabalho que incide sobre os 

outros tempos, como o tempo dedicado à família e ao lazer, e pode ter significados diferentes 

dependendo de quem decide acerca dos horários e dias dedicados ao trabalho ou não, isto é, se 

a empresa ou o/a trabalhador(a) tem o poder de decisão. 

                                                 
85 A autora faz uma comparação com a França. 
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A empresa possui diferentes regimes de horas de trabalho, assim, há jornadas de trabalho 

de 4 horas, 6 horas e 8 horas. Também há o banco de horas que permite que profissionais 

trabalhem mais em determinados períodos para poderem utilizar essas horas em momentos de 

menor demanda por trabalho ou conforme a necessidade. Ainda que existam diferentes períodos 

de trabalho, constata-se que a maior parte das pessoas que responderam ao questionário 

(64,9%), trabalham mais de 30 até 40 horas ou acima de 40 horas semanais (34,2%). A 

distribuição por sexo demonstrou que trabalham entre 30 e 40 horas um número maior de 

mulheres (70,9%) se comparado aos homens (63,2%). Já na faixa acima de 40 horas identifica-

se um número maior de homens (35,8%) quando comparado às mulheres (29,1%). 

 

Tabela 17 - Quantidade de horas trabalhadas segundo sexo e cor – Empresa pública  

Horas trabalhadas 

semanais 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Até 20 horas 1 0,4 0 0,0 1 0,3 

De 20 a 30 horas 2 0,8 0 0,0 2 0,6 

De 30 a 40 horas 168 63,2 56 70,9 224 64,9 

Mais de 40 horas 95 35,7 23 29,1 118 34,2 

Total 266 100,0 79 100,0 345 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

Ao procurar saber se há flexibilização dos horários de trabalho na empresa analisada, 

perguntou-se aos/às trabalhadores(as) se os horários são estabelecidos conforme a necessidade 

da empresa e constatou-se que 80,5% das pessoas afirmaram que sim e 19,5% assinalaram não. 

Tal situação indica que para a maior parte dos/das trabalhadoras a flexibilidade do trabalho é 

realizada a partir das necessidades da empresa e não do/da trabalhador(a). A distribuição por 

sexo indica que há um número maior de mulheres que afirmam haver flexibilidade de horários 

(87,5%) que homens (78,4%). (Vide tabela 18) 

 

Tabela 18- Flexibilidade nas relações de trabalho – Tempo de trabalho- Empresa pública de TI - 2014 

Flexibilidade nas 

relações de trabalho - 

Horários estabelecidos 

conforme a 

necessidade da 

empresa 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim 207 78,4 70 87,5 277 80,5 

Não 57 21,6 10 12,5 67 19,5 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 
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Se a flexibilidade de horários se apresenta como uma realidade para a maior parte 

dos/das profissionais, a polivalência, apresentada aqui, como o domínio de várias linguagens 

de programação é vivenciada por uma parte significativa das pessoas que responderam ao 

questionário (44,7%). A distribuição por sexo indica que uma quantidade maior de mulheres 

afirmou que essa exigência está presente no cotidiano do trabalho (50%) que de homens 

(42,7%).  

Outra dimensão da flexibilidade que se associa à polivalência refere-se à necessidade de 

assumir outros postos de trabalho quando necessário. Constata-se que a maior parte das pessoas 

(69,9%) afirmaram que essa forma de flexibilidade faz parte do cotidiano do trabalho. A 

distribuição por sexo indicou similaridade entre a quantidade de homens (70,2%) e mulheres 

(68,8%).  

A divisão e especialização do trabalho apresenta-se como uma característica associada 

às formas de organização do trabalho baseadas no fordismo, ainda que estejam presentes em 

larga medida nas formas de organização atuais, em trabalhos terceirizados, como de 

conservação e limpeza e de teleoperadores (BRAGA, 1999; SOUZA, 2011). Perguntou-se 

aos/às profissionais qual o nível de importância da divisão do trabalho no desenvolvimento de 

suas atividades laborais e constatou-se um nível de importância moderado em que 9,3% das 

pessoas a consideraram de pouca importância ou nenhuma importância, 41,6% considerou 

importante, 34,9% muito importante e 14,2% extremamente importante. Não houve diferenças 

significativas nas respostas de homens e mulheres.  

 

Tabela 19 - Importância da divisão do trabalho segundo o sexo – Empresa pública de TI - 2014 

 Importância da 

divisão do trabalho 

Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 6 2,3 0 0,0 6 1,7 

Pouco importante 22 8,3 4 5,0 26 7,6 

Importante 111 42,0 32 40,0 143 41,6 

Muito importante 92 34,8 28 35,0 120 34,9 

Extremamente 

importante 
33 12,5 16 20,0 49 14,2 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

A rotina não se apresentou como um elemento de extrema importância (2,6%) ou muita 

importância (11,9%) para o desenvolvimento do trabalho. A maior parte das pessoas conferiram  

baixa importância (44,5%), sendo que houve um número expressivo de pessoas que a 

considerou importante (41%). Esses dados sugerem que o desenvolvimento do trabalho no 
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campo da tecnologia da informação se distingue de outras atividades laborais, nas quais a rotina 

constitui uma característica fundamental.  

É importante destacar, quanto a distribuição por sexo, que houve um maior número de 

homens que considerou a rotina pouco importante (37%) em relação às mulheres (31,6%). 

Torna-se importante verificar se tais diferenças podem estar relacionadas ao desenvolvimento 

das atividades práticas e aos papéis exercidos por homens e mulheres no processo de trabalho. 

(Vide tabela 20) 

 

Tabela 20 - Importância da rotina segundo o sexo – Empresa pública de TI - 2014 

Importância da 

Rotina 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 25 9,4 5 6,3 30 8,7 

Pouco importante 98 37,0 25 31,6 123 35,8 

Importante 108 40,8 33 41,8 141 41,0 

Muito importante 29 10,9 12 15,2 41 11,9 

Extremamente 

importante 

5 1,9 4 5,1 9 2,6 

Total 265 100,0 79 100,0 344 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Quanto à hierarquia foi possível constatar que a maior parte dos/das profissionais 

(50,3%) atribuem baixa importância, isto é, a consideraram “nada importante” e “pouco 

importante”. Nota-se que um número significativo das pessoas considerou a hierarquia 

importante, mas houve um número baixo que a considerou de muita importância ou extrema 

importância. Tal configuração indica que há características específicas no processo de trabalho 

nesse agrupamento profissional em que a hierarquia não é altamente valorizada pelos(as) 

profissionais, sendo mais afeitos a relações mais horizontais no processo de organização do 

trabalho. Sobre a diferença conforme sexo vale destacar que, consideraram a hierarquia nada 

importante, 16,7% dos homens e apenas 3,8% das mulheres. Entre as pessoas que consideraram 

a hierarquia extremamente importante há mais mulheres (11,3%) que homens (3,0%).  

 

Tabela 21 - Importância da hierarquia conforme sexo – Empresa pública de TI - 2014 

Importância da 

hierarquia 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 44 16,7 3 3,8 47 13,7 

Pouco importante 98 37,1 28 35,0 126 36,6 

Importante 84 31,8 30 37,5 114 33,1 

Muito importante 30 11,4 10 12,5 40 11,6 
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Extremamente 

importante 

8 3,0 9 11,3 17 4,9 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Na empresa pública constata-se que a flexibilização está presente de forma mais intensa 

no processo de trabalho que nas formas de contratação. Assim, constata-se que a maior parte 

das pessoas inserem-se em contratos de trabalho formais (96,2%) e trabalham em tempo integral 

(64,9%). Vale destacar a significativa quantidade de pessoas que trabalham acima de 40 horas 

o que pode indicar um processo de flexibilização do tempo de trabalho.  

Quanto ao processo de trabalho buscamos compreender se formas associadas ao 

fordismo como a divisão do trabalho, a hierarquia e a rotina consistiam em itens importantes 

para o desenvolvimento do trabalho. Constatou-se que a divisão do trabalho obteve o índice 

mais alto de valoração positiva em que 41,6% das pessoas a consideraram importante, por outro 

lado, à rotina e a hierarquia atribuiu-se menor importância em que 44,5% das pessoas, 

respectivamente, as consideraram entre pouco importante e nada importante.  

Até agora apresentou-se formas de organização do trabalho associadas ao fordismo e 

solicitou-se que os/as funcionárias atribuíssem valor. Busca-se, neste momento, compreender 

se a forma de organização do trabalho dos/das funcionários(as) da empresa pública coadunam 

com as novas formas de organização do trabalho pautadas no toyotismo, em que o trabalho em 

equipe, a maior participação no processo de tomada de decisões, a alta importância de se 

relacionar com outras áreas da empresa, caracterizam o processo de trabalho.  

Quanto ao processo de tomada de decisão no processo de trabalho, solicitou-se a 

avaliação da seguinte frase: “as decisões são tomadas em conjunto, isto é, com a equipe de 

trabalho” constatou-se que a maior parte das pessoas (55,5%) afirmaram que a tomada de 

decisão em conjunto caracteriza o trabalho, o que sugere a participação dos/das trabalhadoras 

nos processos de tomada de decisão. Com relação à distribuição por sexo constatou-se que uma 

parcela maior de homens (58,6%) que de mulheres (45,6%) afirmaram que as decisões são 

tomadas em conjunto no contexto do trabalho. (Vide tabela 22) 

 

Tabela 22 - Caracteriza o processo de trabalho - tomada de decisões em conjunto – Empresa pública de TI - 2014 

Avalie se a proposição 

caracteriza seu trabalho: 

As decisões são tomadas 

em conjunto, isto é, com 

equipe de trabalho 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

0 4 1,5 0 0,0 4 1,2 
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Caracteriza 152 58,0 36 45,6 188 55,1 

Não caracteriza 10 3,8 4 5,1 14 4,1 

Caracteriza parcialmente 96 36,6 39 49,4 135 39,6 

Total 262 100,0 79 100,0 341 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Além do processo de tomada de decisão em conjunto, apresentamos mais duas frases 

que se relacionam ao processo de tomada de decisão no trabalho: “sempre é necessário tomar 

decisões” e “não é necessário tomar decisões, mas apenas executar o trabalho”.  

Quanto ao processo de tomada de decisão no processo de trabalho, solicitou-se a 

avaliação da seguinte frase “sempre é necessário tomar decisões”. A maior parte das pessoas 

(53,1%) afirmou ser necessário tomar decisões no processo de trabalho. A distribuição por sexo 

não indicou diferenças substanciais acerca dessa modalidade. Quanto a frase que contrasta a 

anterior, isto é, “não é necessário tomar decisões, mas apenas executar o trabalho”, identificou-

se que a maior parte das pessoas, 78,1%, assinalou que a frase não caracteriza o trabalho. Tal 

disposição confirma que o processo de desenvolvimento do trabalho exige tomada de decisões, 

distanciando-se das relações fordistas de produção. (Vide tabela 23).  

 

Tabela 23 – Importância da tomada de decisão no processo de trabalho – Empresa pública de TI - 2014 

Avalie se a proposição 

caracteriza seu trabalho 

Sempre é necessário tomar 

decisões no trabalho 

Não é necessário tomar decisões, 

mas apenas executar o trabalho 

 n. % n. % 

Caracteriza 180 52,5 10 2,9 

Não caracteriza 26 7,6 267 78,1 

Caracteriza parcialmente 133 38,8 61 17,8 

0 4 1,2 4 1,2 

Total 343 100,0 342 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Com relação ao processo de trabalho buscou-se também evidenciar se os/as 

profissionais se relacionam com outras equipes de trabalho e com pessoas de outras localidades. 

Foi possível identificar que um número pequeno de pessoas (25,5%) afirmou ter contato apenas 

com pessoas de sua equipe de trabalho, assim, a maior parte estabelece relações com demais 

áreas ou equipes. 

Houve elevado percentual de pessoas (63,9%) que afirmaram que no desenvolvimento 

do trabalho é necessário estabelecer contato com pessoas de outras equipes que se encontram 

no mesmo local de trabalho. A distribuição por sexo evidenciou que 62,4% das mulheres e 

64,4% dos homens estabelecem tais relações no processo de trabalho. Assim, há pouca 

diferença por sexo. (Vide tabela 24). 
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Tabela 24 - Processo de trabalho - Se relaciona com outras equipes no mesmo local de trabalho - 2014 

No processo de 

trabalho você se 

relaciona com 

outras equipes no 

mesmo local de 

trabalho 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Não 93 35,6 30 37,5 123 36,1 

Sim 168 64,4 50 62,5 218 63,9 

Total 261 100,0 80 100,0 341 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

A empresa para a qual os/as profissionais trabalham tem regionais em onze capitais do 

país, por isso, buscou-se verificar se o processo de trabalho exige que o/a profissional esteja 

conectado e que se relacione com pessoas de outras localidades. Constatou-se que a maior parte 

das pessoas (61,2%) estabelecem contato com pessoas de outras localidades. A distribuição por 

sexo revelou que 60,8% das mulheres e 61,3% dos homens assinalaram ser necessário o contato 

com pessoas de outras regiões no processo de trabalho. 

Procurou-se também identificar se o trabalho exige não apenas o contato com pessoas 

de outras localidades, mas deslocamento para outras regiões e verificou-se que uma parte 

pequena, 21,1%, precisa se deslocar para a realização de suas atividades. Em relação à 

distribuição por sexo verificou-se que há um percentual maior de mulheres que tem essa 

necessidade (26,2%) que homens (19,1%). (Vide Tabela 25) 

 

Tabela 25 - Processo de trabalho - necessidade de se relacionar com pessoas de outras localidades e deslocar-se 

para realizar o trabalho – Empresa pública de TI - 2014 

No processo de trabalho 

você se relaciona com 

equipes de outras 

localidades e necessita se 

deslocar para realizar o 

trabalho 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Não 210 80,5 59 73,8 269 78,9 

Sim 51 19,5 21 26,2 72 21,1 

Total 261 100,0 80 100,0 341 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 
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5.1.8 O processo de desenvolvimento de software na empresa pública  

Um elemento importante para a análise do processo de trabalho, refere-se à 

compreensão de como o processo de desenvolvimento do software é estruturado, isto é, como 

as atividades são divididas no processo de produção do software. A área de desenvolvimento 

de software ainda é nova e não há amplos processos de automatização do trabalho como em 

outras áreas, assim, há diferentes formas de desenvolvimento de software. 

O processo de produção do software pode seguir diferentes modelos de 

desenvolvimento, conforme a finalidade, a quantidade de profissionais e a visão da empresa 

quanto à organização do trabalho. Há algumas características que perfazem os diversos 

processos de software: 1) Processo de especificação, em que se define a funcionalidade do 

software, bem como suas restrições. Esta parte exige a participação do/da cliente. 2) Projeto e 

implementação, caracterizado pelo desenvolvimento do software. 3) Validação de software, 

processo em que o software é testado e verifica-se se atende as necessidades estabelecidas 

pelo(a) cliente. 4) Evolução do software, em que o software pode ser modificado a fim de 

atender as necessidades do/da cliente (SOMERVILLE, 2007).  

O modelo de processo de desenvolvimento de software em cascata caracteriza-se por 

uma separação clara dos principais elementos peculiares ao processo de criação de software, 

citados acima. Assim, existe um grupo responsável pela análise e definição de requisitos, isto 

é, dos objetivos, funcionalidades e restrições do software em conjunto com clientes. Em 

seguida, está a parte relativa ao projeto de sistema e software responsável pela definição dos 

requisitos relativos ao hardware e ao software e “envolve a identificação e a descrição das 

abstrações fundamentais do sistema de software e suas relações” (SOMERVILLE, 2007, p. 44). 

Existe a área de implementação e teste, a fim de verificar se as funcionalidades correspondem 

a especificação. Há também a área de integração e teste de sistema em que áreas específicas do 

programa são testadas em conjunto com as demais áreas. Configura o processo de finalização 

e entrega do produto. Por fim, está a área de operação e manutenção, que envolve a correção de 

erros, aprimoramento e expansão de serviços (SOMERVILLE, 2007, p. 44). O processo de 

trabalho nas fábricas de software com divisão clara do trabalho entre arquitetos, analistas, 

programadores e testadores aproximam-se dessa divisão.  

Com relação ao desenvolvimento iterativo não há uma separação entre a análise de 

requisitos, desenvolvimento de projeto, implementação, teste e validação, assim, “a abordagem 

intercala as atividades de especificação, desenvolvimento e validação. Um sistema inicial é 

desenvolvido rapidamente com base em especificações muito abstratas. É então refinado com 
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as informações do cliente, para produzir um sistema que satisfaça as necessidades deste” 

(SOMERVILLE, 2007, p. 7). Há diversos modelos de organização do trabalho que se 

relacionam a esse formato. Tais características aproximam-se de um modelo de organização do 

trabalho mais próximas das práticas toyotistas, com menor hierarquia e maior necessidade de 

interação entre as pessoas que desenvolvem o projeto. Existem outros modelos baseados na 

reutilização de componentes, por exemplo.  

Como os dois primeiros modelos são mais utilizados, conforme Sommerville, e 

aproximam-se de formas de organização do trabalho distintas: fordismo e toyotismo, buscou-

se saber se no desenvolvimento de projetos na empresa, profissionais são condicionados a 

trabalhar com um modelo específico. Assim, questionou-se qual das duas formas de 

organização do trabalho são compatíveis com o desenvolvimento do trabalho e constatou-se 

que afirmaram trabalhar com o modelo em cascata um número menor de profissionais (19,8%) 

se comparado ao modelo iterativo (29,6%), ainda que a maior parte das pessoas entrevistadas 

(47%) tenham afirmado trabalhar com ambos os processos e apenas 3,6% declarou que seu 

trabalho não adota nenhuma das formas de trabalho citadas.  

A distribuição por sexo evidenciou que há menor quantidade de homens que usam o 

modelo cascata (19,2%) se comparado às mulheres (21,9%), com relação ao modelo iterativo a 

situação se inverte em que há um maior percentual de homens (31,4%) que o utilizam se 

comparado às mulheres (24,1%). Com relação à utilização de ambos os modelos, há uma menor 

parcela de homens (45,9%) em relação às mulheres (50,6%). (Vide tabela 26)  

 

Tabela 26 - Formas de desenvolvimento do trabalho – Empresa pública de TI - 2014 

Formas de organização do trabalho 

compatíveis com cotidiano de 

trabalho 

 Sexo 

Masculino Feminino 

 n. % n. % 

Modelo em cascata 50 19,2 17 21,5 

Desenvolvimento iterativo 81 31,0 19 24,1 

Ambos são utilizados 117 44,8 40 50,6 

Nenhum dos casos anteriores 9 3,4 3 3,8 

0 4 1,5 0 0,0 

Total 261 100,0 79 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

Esses dados revelam que a organização do trabalho no processo de produção de software 

pode ocorrer tanto a partir de processos e práticas mais próximas do fordismo, com divisão de 

etapas de trabalho e hierarquia, como também pode se constituir a partir de um processo 
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integrativo de tarefas em que as áreas de especificação, desenvolvimento e testes são mais 

integradas e, portanto, exigem maior conexão entre as equipes de trabalho: analistas, 

testadores(as), programadores(as).  

A importância do trabalho em equipe, do processo de tomada de decisão, do 

relacionamento com outras equipes de trabalho evidenciadas em análises anteriores indica a 

importância do modelo iterativo no processo de trabalho na empresa, ainda que outras formas 

de organização do processo de trabalho, mais hierárquicas, estejam presentes. Vale ressaltar a 

necessidade de estudos que analisem esses processos de forma profunda a fim de verificar se a 

mudança dos métodos acarreta modificações na subjetividade dos/das trabalhadores(as), nos 

processos qualificacionais e na interação com os/as demais colegas no ambiente de trabalho.  

Ainda que a maior parte das pessoas, funcionárias da empresa pública, ocupem o cargo 

de analista, como já mostramos, há diferenças nos papéis que elas exercem no desenvolvimento 

do trabalho, isto é, se são líderes de projeto, programadores(as), desenvolvedores(as) de 

software, gestores(as), analista de requisitos, líderes de teste ou testadores(as). Assim, buscou-

se compreender quais são os papéis exercidos pelo(as) profissionais e a distribuição conforme 

sexo e cor/raça. 

É relevante ressaltar que compreender a existência desses diferentes “papéis” foi 

possível a partir da colaboração de profissionais que integram quadros estratégicos da empresa. 

Solicitou-se aos respondentes que marcassem as atividades que desempenham com maior 

frequência, isso porque, constatou-se que, de acordo com as qualificações, as pessoas podem 

transitar de um projeto por outro, assim, como suas funções. Desse modo, em um projeto podem 

trabalhar na parte de testes e em outro na parte de desenvolvimento. O modelo iterativo de 

processo de desenvolvimento de software permite que tal situação ocorra com maior facilidade. 

O papel de desenvolvedor(a) apresenta maior quantidade de pessoas desempenhando a 

atividade (59,9%) e a distribuição por sexo indicou que um percentual mais elevado de homens 

(63%) se comparado às mulheres (50%) afirmaram desempenhar a atividade. Com relação à 

análise de requisitos, isto é, à especificação e definição dos objetivos e funções do software 

constatou-se que 32,7% das pessoas afirmaram realizar essa função. A distribuição por sexo 

evidenciou uma proporção maior de mulheres (35%) no desempenha dessa atividade se 

comparada aos homens (32,1%). 

Quanto ao papel líder de projeto, constatou-se que 28,5% das pessoas entrevistadas 

realizam a atividade. Conforme o modelo de governança da empresa, a pessoa que ocupa este 

papel é responsável por todas as atividades relativas ao projeto como desenvolvimento e 

acompanhamento do trabalho, promoção de revisões e mudanças do projeto quando necessário, 
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negociação de compromissos, orientação da equipe com relação à confidencialidade e 

prevenção de problemas, minimização de riscos, cumprimento das normas, redefinição de 

prazo, realização de projetos de modelagem, conforme a área que esteja trabalhando. Com 

relação a distribuição por sexo evidencia-se que 27,8% dos homens realizam tal atividade e 

28,8% das mulheres, o que indica relativa igualdade na proporção de homens e mulheres. 

Um papel importante no processo de desenvolvimento de software refere-se à parte de 

testes, isto é, verificar se as especificações do sistema não apenas funcionam, mas atendem aos 

requisitos da clientela. Há dois papéis nessa fase: líder de teste/projetista e testador(a). Com 

relação à função líder de teste, constatou-se que há um número baixo de pessoas que afirmaram 

realizar a função (15,8%). A distribuição por sexo evidenciou que, proporcionalmente, há um 

número maior de mulheres exercendo a atividade (20%) se comparado ao total de homens 

(14,4%). 

Quanto ao desempenho do papel de testador(a) constata-se percentual mais alto de 

mulheres (36,2%) se comparado aos homens (28,6%). A área de testes busca avaliar se o 

sistema operacional atende as especificações e não possui problemas (CASTRO, 2013). 

Conforme dados encontrados no site da empresa, esta área requer habilidades como observação 

cuidadosa, o cumprimento de sequências ordenadas, criatividade, intuição, improviso, dentre 

outras habilidades. Observa-se que mesmo na área de tecnologia da informação, a inserção da 

mulher é generificada e há divisão sexual do trabalho em que evidencia-se uma proporção maior 

de mulheres na área de testes que em outras áreas. 

 Esta área exige determinadas habilidades que são historicamente associadas à 

identidade feminina e orientam a divisão sexual do trabalho. Conforme Leite (2015) há um 

processo de segregação das mulheres no mercado de trabalho e na ocupação dos postos de 

trabalho, em que as mulheres seguem ocupando postos que exigem “ a destreza, agilidade e 

delicadeza”, caracterizados pelo uso menos intensivo de tecnologias indicando a manutenção 

das relações de poder no campo do trabalho em que os homens permanecem monopolizando as 

áreas que exigem maior envolvimento com as novas tecnologias. 

Em entrevista exploratória para a realização da tese realizou-se entrevista com uma 

administradora de redes de uma fábrica de softwares. Conforme a entrevistada, a área de testes 

é mais repetitiva em relação as demais áreas. A entrevistada trabalhava à época em uma fábrica 

de software como administradora de redes e informa:  

A maioria das mulheres na tecnologia da informação que eu conheço as mais bem-

sucedidas estão na área acadêmica, são professoras, algumas poucas são 

desenvolvedoras. Eu conheci muitas que são testadoras se você entrar na fábrica de 
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software e ao abrir a porta na sala de teste você vai encontrar somente dois homens. 

Mas desenvolvedoras tem poucas da parte da infra têm poucas.  

Ao questionar sobre a característica do trabalho no campo de teste a administradora de 

redes afirma que o trabalho de testador é mais repetitivo e o compara com o trabalho que ela 

desenvolve:  

É bem repetitivo a parte do testador porque ele tem a parte para seguir. Agora na parte 

de infra não. É sempre uma coisa nova que aparece, um servidor novo, as vezes você 

nunca implementou aquele servidor e o chefe vai te pedir pra fazer aquilo. Então você 

vai ter que correr atrás sozinho para descobrir, vai quebrar a cabeça e levar muitos 

erros, até você conseguir deixar tudo rodando bem. Testador é um serviço burocrático. 

Tem sua dificuldade eu particularmente acho muito chato, burocracia, eu prefiro ficar 

quebrando a cabeça na linha de comando. 

Ainda que o relato da administradora faça referência a outra empresa que tem 

características diferentes da que estamos analisando, traz importantes elementos para pensar a 

divisão do trabalho nas empresas de tecnologia da informação, em que as diferenças de gênero 

importam nos cargos ocupados e papéis desempenhados. Vale verificar se há diferenças de sexo 

e cor nessa função.  

Há também a função consultor de garantia de qualidade cujas responsabilidades 

relacionam-se à “revisão de todos os artefatos e atividades do PSDS e acompanhamento das 

funções corretivas”86. Vale ressaltar que a sigla PSDS refere-se ao programa de 

desenvolvimento de soluções da empresa. Desempenham essa atividade apenas (12,5%) 

dos/das funcionários(as), quanto à distribuição por sexo foi possível evidenciar maior presença 

de mulheres (16,2%) se comparada aos homens (12,5%). 

Outro papel desempenhado no processo de desenvolvimento de software na empresa é 

o controle/gestão do desenvolvimento. Com relação a esta função identificou-se que há uma 

pequena parcela de pessoas que desenvolvem essas atividades (13,1%), a distribuição por sexo 

evidencia que há um número maior de mulheres (18,8%) se comparado aos homens (11,3%). 

A partir dos dados evidencia-se que os/as funcionários(as) exercem diferentes papéis 

conforme os projetos aos quais estão inseridos. A área de desenvolvimento concentra a maior 

parcela de todos os segmentos analisados, mas é possível perceber diferenças na forma como 

os postos de trabalho são ocupados conforme sexo e cor.  

Os dados indicam baixo percentual de homens negros em cargos de gestão e/ou 

liderança como líder de projeto, líder de teste e consultor de garantia de qualidade e gestor de 

configuração. Por outro lado, são mais expressivos na área de desenvolvimento, análise de 

                                                 
86 Dados disponíveis no site da empresa.  
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requisitos e testes. Já as mulheres brancas, embora sejam maioria na função de testadoras, 

análise de requisitos e desenvolvimento, tem inserção significativa em todas as áreas 

apresentadas. As mulheres negras concentram-se na parte de desenvolvimento, análise de 

requisitos, liderança de projeto e testes, tendo menor inserção na função líder de teste, 

consultor(a) de garantia de qualidade e gestão de configuração. Os homens brancos 

concentram-se na área de desenvolvimento, análise de requisitos e, em menor proporção, estão 

presentes na área de líder de teste, testadores, consultor de garantia de qualidade e gestão de 

configuração.  

 

Quadro 14 – Papéis desempenhados conforme sexo e cor – Empresa pública de TI - 2014 

Papéis desempenhados 
Homem branco 

% 

Homem negro 

% 

Mulher branca 

% 

Mulher negra 

% 

Desenvolvedor 57,8 77,1 53,3 40 

Analista de requisitos 33,2 28,6 33,3 40 

Líder de projeto 30 24,3 26,7 35 

Líder de teste/Projetista 

de teste 
16,4 8,6 23,3 10 

Testador(a) 28,9 28,6 38,3 30 

Consultor de garantia de 

qualidade 
12,8  7,1 16,7 15 

Gestor de configuração 15 1,4 21,7 10 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Vale ressaltar, que há maior permeabilidade de homens brancos e de mulheres brancas 

em todas as áreas, isto é, em nenhuma atividade observou-se percentual desse segmento abaixo 

de 12%. Diferente do que ocorre com homens negros e mulheres negras que em algumas 

atividades alçaram percentual de apenas 1,4% como é o caso do papel de gestor de configuração 

para homens negros e no caso da mesma atividade para as mulheres negras (10%).  

Tal distribuição indica que as relações de sexo e cor orientam o desempenho de 

determinados papéis no processo de trabalho. Vale ressaltar que as mulheres negras e mulheres 

brancas possuem mais alta escolaridade, mesmo assim, identifica-se alta concentração desses 

segmentos em partes mais repetitivas do processo de trabalho como é o caso da área de teste, 

assim como, a baixa participação de mulheres negras em cargos como o de gestão de 

configuração e líder de teste. Se estudos indicam a divisão na área de tecnologia entre as funções 

‘softs’ e ‘hards’ que ocorrem conforme o gênero, em que as mulheres tendem a permanecer em 

cargos de liderança e gestão (CASTRO, 2013), Vale enfatizar a alta quantidade de mulheres no 
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segmento de testes e a diferença na forma como mulheres negras e mulheres brancas ocupam 

esses espaços.  

Analisou-se nesta seção o processo de qualificação e o processo de trabalho na área de 

tecnologia da informação a partir da percepção dos/das profissionais vinculados à empresa 

pública, assim, foi possível traçar um conjunto de características, competências e habilidades 

consideradas significativas pelas pessoas que trabalham no processo de desenvolvimento. 

A capacidade de resolver problemas, de trabalhar em equipe e de saber se relacionar; o 

aprendizado constante, a proatividade, o conhecimento técnico, figuraram como capacidades e 

competências valorizadas e importantes para o desenvolvimento do trabalho. Mas houve 

atribuição de baixa importância a habilidades associadas à polivalência.  

Destaca-se que o desempenho de determinados papéis não é fixo e os/as profissionais 

podem desempenhar diferentes papéis a depender do projeto aos quais estão inseridos na 

empresa. Por outro lado, há diferenciais de gênero e raça orientando a ocupação das posições 

que indicam a importância da realização de outros estudos que focalizem de forma aprofundada 

tais desigualdades. A próxima parte é dedicada a análise da constituição identitária desses 

profissionais.  

5.2 IDENTIDADE NA EMPRESA PÚBLICA: O QUE É SER UM/UMA PROFISSIONAL 

EMPENHADO NO PROCESSO SOFTWARE? 

A compreensão da constituição identitária como um processo social que envolve tanto 

a socialização primária, quanto a secundária, em que os processos de formação profissional e 

de trabalho são peças fundamentais constitui o marco referencial desta pesquisa e que são 

representadas por autores da sociologia interacionista e francesa (DUBAR, 2015; DEJOURS, 

1997).  

Os trabalhadores e as trabalhadoras empenhadas no processo de desenvolvimento de 

software não constituem, como já tratado no capítulo 4, uma categoria profissional no sentido 

sociológico do termo, isto é, a ocupação ainda não é regulamentada. Apesar disso, identificamos 

características específicas referentes a essa ocupação ou as ocupações que envolvem este 

trabalho, como o fato de ser uma área relativamente nova, em relação às profissões tradicionais 

como medicina e direito; a pervasividade da área, em que as tecnologias desenvolvidas 

permeiam as diferentes áreas sejam econômicas, culturais ou políticas; o conhecimento 

abstrato, o raciocínio lógico e a importância da criatividade.  
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Embora a área seja relativamente nova, demonstramos que o ideal de profissional se 

modificou ao longo do tempo. A ideia de um expert em conhecimentos da área, da figura do 

nerd, se tornou cada vez mais distante do ideal de profissional apresentado por gestores, 

empresários e diretores da área de recursos humanos, indicando um(a) profissional orientado(a) 

para o desenvolvimento, mas também para as áreas de gestão e empreendedorismo. Se esses 

ideais se modificaram ao longo do tempo e são importantes para a compreensão da constituição 

identitária, isso não pode ser feito sem realizar análise de situações concretas e da percepção 

dos e das próprias pessoas que inserem-se no trabalho. 

 Assim, busca-se verificar como os e as funcionários(as) da empresa pública que 

trabalham diretamente com o desenvolvimento de software se percebem e atribuem significados 

ao seu trabalho. Considera-se que a constituição das identidades pode se modificar conforme a 

cultura da empresa e sua organização (SAINSAULIEU; SEGRESTIN, 2009), por isso, a análise 

comparativa entre trabalhadores e trabalhadoras da área em diferentes contextos 

organizacionais pode trazer contribuições para a compreensão de uma área tão ampla, 

heterogênea e nova como é o campo da tecnologia da informação.  

A análise da constituição identitária foi realizada a partir de um conjunto de questões 

abertas e fechadas, apresentadas no survey, relativas ao reconhecimento no trabalho, à 

relevância do trabalho para a empresa, ao significado do trabalho na vida, às atividades que se 

identificam ou não; a trajetória laboral e ao desejo que os filhos sigam a profissão.  

Conforme Dejours (1997) há vários elementos no trabalho que contribuem para a 

constituição da “imagem de si” e que orientam processos de satisfação ou insatisfação e 

sofrimento no trabalho. Vale destacar que o significado da atividade desempenhada relaciona-

se tanto ao sujeito, quanto ao objeto.  

O nível de qualificação é um componente que integra a atribuição de significado ao 

trabalho; o sofrimento em relação ao sujeito, pode ocorrer a partir de duas formas principais: 

quando a atividade a ser desempenhada está abaixo das qualificações do sujeito ou, o contrário, 

quando o nível de complexidade do trabalho está acima das capacidades do/da trabalhador(a). 

Já evidenciamos, em item anterior, que a maior parte dos/das profissionais nessa empresa 

consideram que o conteúdo do trabalho condiz com as qualificações adquiridas no processo de 

formação. 

O reconhecimento de uma performance exemplar da atividade configura um elemento 

importante na constituição da imagem de si, mas também, importa o significado da atividade 

em relação a profissão e ao “estatuto social ligado ao posto de trabalho determinado” 

(DEJOURS, 1997, p. 50). O conteúdo significativo do objeto integra uma dimensão simbólica, 
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isto é, a tarefa realizada no trabalho veicula símbolos e o significado atribuído a estes símbolos 

relaciona-se à “vida interior do sujeito, isto é, do que ele põe, do que ele introduz de sentido 

simbólico no que o rodeia e no que ele faz” (DEJOURS, 1997, p. 50). 

O reconhecimento social é uma dimensão fundamental para análise da constituição 

identitária, ao passo que pode diminuir ou aumentar a angústia e o sofrimento no trabalho. O 

reconhecimento é realizado em diferentes dimensões e diferentes atores contribuem para esse 

processo, como o reconhecimento dos pares, dos/das usuários(as) e chefes.  

Os/As colegas de trabalho, por conhecerem e experienciarem o trabalho a fundo, 

avaliam de modo preciso a atividade desempenhada. A utilidade do trabalho está presente no 

reconhecimento de chefes e usuários. Quando esses(as) atores reconhecem positivamente o 

trabalho há sentido ao esforço realizado pelo(a) trabalhador(a), mas quando o inverso ocorre, o 

trabalho se torna destituído de sentido e sentimentos como a angústia e o sofrimento tornam-se 

parte da vivência do(a) trabalhador(a).  

A remuneração também é uma dimensão importante, ao passo que contém diversos 

significados relativos ao sustento da família, “mas também mais abstratas na medida em que o 

salário contém sonhos, fantasias e projetos de realizações possíveis. No caso inverso, o salário 

pode veicular todas as significações negativas que implicam as limitações materiais que ele 

impõe” (DEJOURS,1997, p. 51). 

 Analisou-se se os/as profissionais consideram que suas qualificações e competências 

são compatíveis com a remuneração e constatou-se que 55,1% das pessoas consideram que sua 

remuneração condiz com as qualificações e competências adquiridas no processo de formação, 

43,2% consideram que a remuneração é baixa e houve um percentual inexpressivo que afirmou 

que sua remuneração é alta. Quando se analisa a distribuição por sexo, constata-se que há um 

percentual maior de homens satisfeitos com a remuneração (56,2%) se comparado às mulheres 

(51,2%). 

O fato da escolaridade das mulheres, na área analisada, ser superior à escolaridade dos 

homens pode explicar o maior índice de satisfação dos homens quanto à relação entre 

qualificação e remuneração. Outro elemento importante refere-se à percepção da desigualdade 

por parte das trabalhadoras. Quando se analisa tal percepção a partir das variáveis sexo e cor 

constata-se que entre as pessoas que consideram que sua remuneração é compatível com suas 

qualificações e competências há um maior número de homens negros (60%) e homens brancos 

(55,9%), seguida pelas mulheres brancas (51,7%) e mulheres negras (50%). Entre as pessoas 

que consideram que sua remuneração é baixa ante as qualificas e competências adquiridas há 
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um número maior de mulheres negras (50%), seguida pelas mulheres brancas (48,3%), homens 

brancos (43,6%)e homens negros (38%). (Vide tabela 27).  

  

Tabela 27 - Relação entre remuneração e qualificação - Empresa pública - 2014 

Relação entre 

Remuneração e 

Qualificação 

Homens 

Brancos 

Homens 

Negros 

Mulheres 

brancas 

Mulheres 

negras 

 n  % n  % n % n % 

Minha remuneração 

condiz com as 

qualificações e 

competências que 

possuo 

10

5 

55,9 43 60,6 31 51,7 10 50,0 

Minha remuneração é 

baixa ante as 

qualificações e 

competências que 

possuo 

82 43,6 27 38,0 29 48,3 10 50,0 

Minha remuneração é 

alta antes as 

qualificação e 

competências que 

possuo 

1 0,5 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

Total 18

8 

100,0 71 100,0 60 100,0 20 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado aos funcionários vinculados à empresa pública de TI. 

 

Em outra questão buscou-se identificar a percepção dos/das profissionais sobre a relação 

entre o nível de qualificação e as atividades desenvolvidas no processo de trabalho, assim, 

apresentou-se frases que afirmam haver compatibilidade ou incompatibilidade entre as 

qualificações e o processo de trabalho.  

A primeira frase afirma “meu trabalho condiz com as qualificações adquiridas no meu 

processo de formação profissional”, identificou-se que a maior parte das pessoas (55,6%) 

concorda com a frase, uma parcela expressiva concorda parcialmente (39,5%) e uma quantidade 

baixa de pessoas não concordam (5,0%).  

Constatou-se que a concordância com a ideia de que as qualificações adquiridas no 

processo de formação profissional são compatíveis com o que se exige no trabalho se 

diferenciaram conforme sexo e cor. Assim, maior parcela de homens negros concordaram com 

a frase (58,6%), seguida por mulheres brancas (58,3%), homens brancos (54,8%) e mulheres 

negras (45%). Nota-se que o menor número de pessoas que concordaram com a frase foi de 

mulheres negras. (Vide tabela 28). 
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Tabela 28 - Relação entre trabalho e qualificação - Meu trabalho condiz com as qualificações adquiridas em meu 

processo de formação - Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho 

condiz com as 

qualificações 

adquiridas em 

meu processo de 

formação  

Homens Brancos 
Homens 

Negros 

Mulheres 

Brancas 

Mulheres 

Negras 
Total 

 n. % n. % n. % n. % n. % 

Concordo 102 54,8 41 58,6 35 58,3 9 45,0 187 55,7 

Concordo 

parcialmente 
73 39,2 26 37,1 23 38,3 10 50,0 132 39,3 

Discordo 11 5,9 3 4,3 2 3,3 1 5,0 17 5,1 

Total 186 100,0 70 100,0 60 100,0 20 100,0 336 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado aos funcionários vinculados à empresa pública de TI. 

 

Quanto à frase “embora eu tenha um alto nível de qualificação, meu trabalho sempre 

exige maior conhecimento e novas habilidades” constatou-se que 28,8% das pessoas 

concordam com a frase, 45,9% concordam parcialmente e 25,3% discordam. A distribuição por 

cor e sexo indica que houve um número maior de mulheres brancas e de mulheres negras que 

discordaram da frase. Tal situação pode estar relacionada aos postos de trabalho ocupados, 

evidenciamos, que há expressiva participação de mulheres em atividades repetitivas como a 

área de testes que pode explicar tal situação (Vide tabela 29). 

 

 

 

Tabela 29 - Relação entre qualificação e trabalho segundo sexo e cor – Embora eu tenha um alto nível de 

qualificação, meu trabalho sempre exige maior conhecimento e novas habilidades – Empresa pública de TI - 

2014 

Embora eu tenha um 

alto nível de 

qualificação, meu 

trabalho sempre exige 

maior conhecimento e 

novas habilidades 

Homens Brancos Homens Negros Mulheres 

brancas 

Mulheres negras 

 n. % n. % n. % n. % 

Concordo 48 25,8 25 36,2 22 37,3 1 5,0 

Concordo 

parcialmente 
90 48,4 35 50,7 21 35,6 9 45,0 

Discordo 48 25,8 9 13,0 16 27,1 10 50,0 

Total 186 100,0 69 100,0 59 100,0 20 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado a pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

 

A última afirmação apresenta a seguinte frase “As habilidades e competências 

requeridas em meu trabalho estão abaixo das qualificações e competências que possuo”. A 

maior parte das pessoas (59,9%) discordaram da frase, uma parte significativa concordou 

parcialmente (27,3%) e uma baixa quantidade de pessoas concordaram com a frase (12,8%). 
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Tal disposição coaduna com os dados apresentados anteriormente em que a maior parte das 

pessoas consideram que suas qualificações são compatíveis com as qualificações requeridas no 

trabalho.  

A distribuição por sexo evidenciou que um número maior de mulheres (67,5%) 

discordou da frase se comparado aos homens (57,7%), ao mesmo tempo, houve quantidade 

mais expressiva de homens que concordaram totalmente e parcialmente com a frase se 

comparado as mulheres. O que reforça a tese de que as mulheres consideram que suas 

qualificações são mais altas face ao trabalho que desenvolvem. 

Quanto à distribuição por sexo e cor destaca-se que ainda que um alto percentual 

discorde da frase, confirmando que a maior parte das pessoas consideram que suas qualificações 

e competências condizem com suas atividades, há um percentual maior de mulheres negras que 

assinalaram que as atividades desenvolvidas no trabalho estão abaixo das competências e 

qualificações que possuem. O que sugere desigualdades de raça e gênero articuladas, que 

impactam as formas de experienciar e atribuir sentido e significado ao trabalho.  

 

Tabela 30 - As habilidades e competências requeridas em meu trabalho estão abaixo da qualificação e 

competências que possuo – Empresa pública de TI - 2014 

As habilidades e 

competências requeridas em 

meu trabalho estão abaixo da 

qualificação e competências 

que possuo 

Homens 

Brancos 

Homens 

Negros 

Mulheres 

Brancas 

Mulheres 

Negras 

 n. % n. % n. % n. % 

Concordo 26 14,1 6 8,7 5 8,8 3 15,0 

Concordo parcialmente 54 29,2 21 30,

4 

9 15,8 8 40,0 

Discordo 105 56,8 42 60,

9 

43 75,4 9 45,0 

Total 185 100 69 100 57 100 20 100 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado a pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Diante da importância do reconhecimento para a constituição identitária solicitou-se 

aos/às funcionários(as) que expusessem como seu trabalho era reconhecido por colegas, chefes, 

amigos(as), familiares e pela própria pessoa. As possibilidades de respostas relacionavam-se 

desde o reconhecimento total ao reconhecimento em poucas situações ou em nenhuma situação, 

além da possibilidade de assinalar a opção não se aplica.  

Quanto ao reconhecimento por parte de colegas de trabalho na atividade desenvolvida 

identificou-se expressivo número de pessoas que consideram que seu trabalho é reconhecido 

por esse grupo, embora exista diferenças nos níveis de reconhecimento, assim, a maior parte 
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das pessoas assinalou que o trabalho é reconhecido em poucas situações (51,2%), seguida pelas 

pessoas que afirmaram que o trabalho é reconhecido em todas as situações (46,8%).  

A distribuição por sexo indica diferenciais importantes em que há um percentual maior 

de mulheres que assinalaram que seu trabalho é reconhecido em todas as situações (51,2%) se 

comparado aos homens (45,5%). Ao passo que há um percentual maior de homens (52,7%) que 

considerou que seu trabalho é reconhecido em poucas situações se comparado às mulheres 

(46,2%). (Vide tabela abaixo). 

 

Tabela 31 – Reconhecimento no trabalho por colegas conforme o sexo – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido por 

colegas de trabalho 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 120 45,5 41 51,2 161 46,8 

Sim, em poucas situações 139 52,7 37 46,2 176 51,2 

Não, em nenhuma situação 5 1,9 2 2,5 7 2,0 

Não se aplica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 

 

O reconhecimento no trabalho por supervisores(as) e chefes apresenta um percentual 

um pouco menor se comparado ao de colegas de trabalho quanto a opção é reconhecido em 

todas as situações (42,2%). Houve um percentual similar entre as pessoas que afirmaram que o 

trabalho é reconhecido em poucas situações (51,5%). A distribuição por sexo é similar à anterior 

e indica que um percentual maior de mulheres assinalou que o trabalho é reconhecido pelos(as) 

chefes e supervisores(as) em todas as situações (48,8%) que de homens (40,2%). Ao passo que 

houve um percentual um pouco mais alto de homens que consideram que seu trabalho é 

reconhecido em poucas situações (52,7%) se comparado às mulheres (47,5%).  

 

Tabela 32 – Reconhecimento no trabalho por supervisores e chefes – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido 

pelos supervisores e chefes 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 106 40,2 39 48,8 145 42,2 

Sim, em poucas situações 139 52,7 38 47,5 177 51,5 

Não, em nenhuma situação 18 6,8 3 3,8 21 6,1 

Não se aplica 1 0,4 0 0,0 1 0,3 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa. 
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Quanto ao reconhecimento dos/das clientes foi possível constatar que um percentual 

significativo de funcionários(as) destacou que esta opção não se aplica a dinâmica do seu 

trabalho, indicando que o trabalho não exige contato com clientes. Entre as pessoas que 

responderam à questão, identifica-se um percentual maior de pessoas que assinalaram que o 

trabalho é reconhecido por clientes em poucas situações (39,4%) e, em menor proporção, em 

todas as situações (31,2%). Um percentual mais alto de pessoas, se comparado aos itens 

anteriores, assinalaram que o trabalho não é reconhecido por clientes em nenhuma situação.  

A distribuição por sexo indicou um percentual similar de homens e mulheres quanto a 

afirmação de que o trabalho é reconhecido por clientes em todas as situações (31,2%), mas 

houve diferenças com relação ao reconhecimento em poucas situações, expresso num 

percentual mais alto de homens (40,3%) que de mulheres (36,2%). Quanto as pessoas que 

assinalaram que o trabalho não é reconhecido pelos clientes em nenhuma situação constata-se 

percentual um pouco superior de homens (10,3%) se comparado às mulheres (8,8%). (Vide 

tabela 33) 

 

Tabela 33 – Reconhecimento no trabalho pelos clientes – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido 

pelos clientes (caso tenha 

contato) 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 82 31,2 25 31,2 107 31,2 

Sim, em poucas situações 106 40,3 29 36,2 135 39,4 

Não, em nenhuma situação 27 10,3 7 8,8 34 9,9 

Não se aplica 48 18,3 19 23,8 67 19,5 

Total 263 100,0 80 100,0 343 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Quanto ao reconhecimento do trabalho por parte de familiares, constata-se, que a maior 

parte das pessoas assinalaram que o trabalho é reconhecido em todas as situações (38,2%), em 

seguida estão as pessoas que assinalaram que o trabalho é reconhecido em poucas situações 

(33,5%). Destaca-se o elevado percentual de pessoas que assinalaram que o trabalho não é 

reconhecido em nenhuma situação por parte dos familiares (15,5%).  

A distribuição por sexo indica situações que se assemelham ao quadro já traçado 

anteriormente. Um maior percentual de mulheres aponta que o trabalho é reconhecido em todas 

as situações (43%) que homens (36,7%). Ao contrário, um maior percentual de homens indica 
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que o trabalho é reconhecido por familiares em poucas situações (35,2%) se comparado ao 

percentual de mulheres (27,8%). (Vide tabela 34).  

 

Tabela 34 – Reconhecimento do trabalho por parte de familiares – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido por 

familiares 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 97 36,7 34 43,0 131 38,2 

Sim, em poucas situações 93 35,2 22 27,8 115 33,5 

Não, em nenhuma situação 41 15,5 12 15,2 53 15,5 

Não se aplica 33 12,5 11 13,9 44 12,8 

Total 264 100,0 79 100,0 343 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Quanto ao reconhecimento do trabalho por parte de amigos(as) constatou-se baixo 

percentual de pessoas que consideram que o trabalho é reconhecido por esse grupo em todas as 

situações (25,6%). O percentual mais alto de pessoas assinalou que o trabalho é reconhecido 

por amigos(as) em poucas situações (44,8%). A distribuição por sexo não indicou diferenças 

significativas. 

 

Tabela 35 – Reconhecimento no trabalho por parte de amigos(as) – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido e 

por amigos(a) 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 66 25,0 22 27,5 88 25,6 

Sim, em poucas situações 121 45,8 33 41,2 154 44,8 

Não, em nenhuma situação 47 17,8 13 16,2 60 17,4 

Não se aplica 30 11,4 12 15,0 42 12,2 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Buscou-se saber como a pessoa se reconhece e valoriza o seu trabalho, assim, ao 

apresentar a opção “meu trabalho é reconhecido e valorizado por mim” constatou-se que a 

maior parte das pessoas (74,7%) assinalou que valoriza e reconhece seu trabalho em todas as 

situações. Quanto a distribuição por sexo, esta é a única opção em que há um percentual maior 

de homens que valorizam e reconhecem o trabalho (75,4%) que de mulheres (72,5%). Ao 

contrário, as mulheres que reconhecem e valorizam seu trabalho em poucas situações, 

apresentam um percentual maior (26,2%) que os homens (23,1%).  
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Tabela 36 – Reconhecimento do trabalho pela própria pessoa conforme o sexo – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido e 

valorizado por mim 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações 199 75,4 58 72,5 257 74,7 

Sim, em poucas situações 61 23,1 21 26,2 82 23,8 

Não, em nenhuma situação 4 1,5 1 1,2 5 1,5 

Não se aplica 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

A dimensão simbólica do trabalho é um elemento importante para o processo de 

reconhecimento social. Destaca-se que o reconhecimento social do trabalho por parte da 

sociedade apresentou o percentual mais baixo de pessoas que consideram que o trabalho é 

reconhecido em todas as situações (14,3%). Elevado percentual de pessoas entende que o 

trabalho é reconhecido em algumas situações (41,5%) e não é reconhecido em nenhuma 

situação (29,8%). 

A distribuição por sexo indica que um percentual maior de mulheres considera que o 

trabalho é reconhecido pela sociedade em todas as situações (17,5%) se comparada aos homens 

(13,4%). Por outro lado, um percentual maior de homens considera que o trabalho é 

reconhecido em poucas situações (43,1%) que de mulheres (36,2%). Destaca-se a similaridade 

entre o percentual de homens e mulheres que consideram que o trabalho não é reconhecido em 

nenhuma situação, respectivamente, 29,8% e 30%.  

 

Tabela 37 – Reconhecimento do trabalho pela sociedade conforme o sexo – Empresa pública de TI - 2014 

Meu trabalho é reconhecido 

pela sociedade 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações. 35 13,4 14 17,5 49 14,3 

Sim, em poucas situações. 113 43,1 29 36,2 142 41,5 

Não, em nenhuma situação 78 29,8 24 30,0 102 29,8 

Não se aplica 36 13,7 13 16,2 49 14,3 

Total 262 100,0 80 100,0 342 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Os dados indicam que os/as funcionários(as) da empresa consideram que seu trabalho é 

valorizado e reconhecido, primeiro, por eles/elas próprios(as). Em seguida por seus/suas 
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colegas de trabalho, chefes, familiares, clientes, amigos(as) e, em menor proporção, pela 

sociedade. Tal configuração indica sentimento de baixo reconhecimento social por parte da 

sociedade e dos grupos que não vivenciam e experienciam o trabalho. Tal configuração pode 

estar associada à ausência de regulamentação do trabalho, mas também a dificuldade de 

compreender o conteúdo do trabalho desses profissionais e a sua importância, por parte de 

pessoas que não trabalham na área. 

Ao questionar sobre a relevância do trabalho desenvolvido por parte do/da 

funcionário(a) para a empresa constata-se que 96,8% das pessoas assinalaram que o trabalho é 

relevante para a empresa e apenas 3,2% afirmaram que não. Notou-se um percentual um pouco 

mais alto de homens que identificam a relevância do trabalho (97,4%) se comparado às 

mulheres (95%).  

Além da questão da relevância do trabalho, importa compreender qual o grau de 

importância que os/as trabalhadores(as) empenhados(as) no processo de desenvolvimento de 

software atribuem ao resultado do trabalho, isto é, às tecnologias da informação. A partir de 

uma questão aberta pode-se identificar que a maior parte das pessoas consideram as tecnologias 

da informação importante.  

A justificativa principal, relaciona-se à pervasividade dessa tecnologia, isto é, a 

capacidade que ela possui de contribuir, aprimorar, modificar e impactar as diversas esferas da 

sociedade desde o lazer até áreas como a economia e a saúde. Vale destacar que 25,9% das 

pessoas apresentaram justificativas nessa linha. A segunda maior justificativa (17,8%) orienta-

se para os serviços desenvolvidos na empresa e destaca que as tecnologias da informação 

facilitam e melhoram a vida dos cidadãos, de negócios e serviços por meio de processos 

comunicacionais.  

Vale destacar que muitas justificativas enfatizaram a importância das tecnologias e a 

possibilidade de trazer benefícios aos cidadãos. O fato dessas pessoas trabalharem para uma 

empresa pública pode ter contribuído para uma percepção mais “cívica”, em que as tecnologias 

da informação apresentam-se como importantes não apenas no plano dos negócios e serviços, 

mas permite a melhoria da qualidade de vida dos/das cidadãos(ãs). Abaixo, apresenta-se 

algumas respostas que embasam essa justificativa:  

“Agilização e desburocratização da relação dos cidadãos com órgãos de governo e 

prestação de serviços em geral”. (Analista,58 anos, homem, branco). 

 

“Total, facilita a vida dos cidadãos e do governo” (Analista, 57 anos, homem, branco).  

 

“Transparência e a possibilidade do cidadão ter informações mais constantes e 

confiáveis” (Analista, 56 anos, homem, branco).  
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Associada a justificativa anterior, está a concepção de que as TIs possibilitam 

“ampliação de conhecimento e informação permitindo maior acessibilidade e transparência nas 

informações”, esta justificativa foi apresentada por 11,7% das pessoas que responderam à 

questão e também remete à capacidade de gerar informações em prol do bem comum. Como 

pode ser observado nas seguintes respostas: 

 “O bom uso de grandes sistemas reverte em melhorias de vida de uma sociedade. Não 

dá mais para imaginar a vida sem sistemas informatizados em todos os aspectos de 

nossas vidas” (Analista, 60 anos, mulher, branca).  

 

“Prover transparência, eficiência e facilidade na gestão pública e prestação de serviços 

públicos” (Analista, 37 anos, solteiro, homem, branco) 

 Em seguida está a justificativa que remete a possibilidade de “automatizar, agilizar e 

controlar processos de empresas públicas e privadas”, o que remete a importância econômica 

dessas tecnologias e pode ser observada na seguinte resposta: 

Permitem modelar e automatizar a gestão e manipulação do conhecimento e da 

informação de forma a auxiliarem as pessoas e as organizações a tomarem decisões, 

a terem diversos de seus problemas resolvidos ou facilitados, a colaborarem e a 

produzirem conhecimento e inovação. (Analista, 38 anos, casado, homem, branco). 

Outra justificativa presente na resposta de 6,1% das pessoas refere-se à “melhoria dos 

processos comunicacionais e de atendimento por meio da automatização de processos 

repetitivos”. Tal resposta pode ser observada em subsequência:  

A tecnologia ajuda o cidadão na automatização de processos repetitivos, dá mais 

segurança no registro de informações para as diversas áreas da sociedade, otimiza o 

tempo e atendimento para os serviços públicos e privados, amplia a oferta de serviços 

que antes era apenas fornecido de forma presencial e que atualmente são 

disponibilizados pela internet para a comodidade de quem usa. (Analista, 33 anos, 

casado, homem, pardo (autodeclaração).  

Algumas respostas (4,1%) destacaram a “agilidade e otimização de processos”, como 

pode ser observado na resposta de um analista “A tecnologia pode ajudar a sociedade a ter 

controle e agilidade na obtenção de serviços e informações. Exemplo: Controle de gastos de 

um hospital publico e também controle de leitos vagos.” (Técnico, 54 anos, homem, casado, 

Belo Horizonte).  

Em outra perspectiva, estão as respostas que apontaram para questões econômicas, 4,1% 

das pessoas destacaram a importância da TI na “redução de custos, aumento da produtividade, 

eficiência e realização de negócios virtuais”. Como pode ser exemplificado na seguinte resposta 
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“Redução de custos, agilização de atendimento, possibilidade de inovação na gestão pública” 

(Analista, 35 anos, casado, branco). 

A associação das tecnologias da informação ao progresso e a evolução foram apontadas 

por 3,6% das pessoas e pode ser exemplificada na seguinte resposta  

Muito importante para evolução e progresso de serviços necessários e comuns 

demandados pela sociedade, seja em comunicação, seja em agilidade de processos de 

trabalho ou atendimentos diversos que todos necessitam diariamente. Tecnologia 

torna-se uma das engrenagens principais para o desenvolvimento da sociedade pós-

moderna. (Analista, 35 anos, casado, branco).  

O mesmo percentual de pessoas (3,6%) destacou a importância da TI relacionando-as 

às possibilidades de automatização de processos e a liberação do ser humano para atividades 

criativas, como pode ser observado na seguinte resposta “A TI tem um potencial grande de 

liberar as pessoas de trabalhos que podem ser automatizados para concentrar o ser humano em 

trabalhos que exijam criatividade e descoberta, coisas que ainda são feitas de forma apenas 

limitada por computadores” (Analista, 29 anos, casado, branco).  

Vale destacar que 3% das pessoas destacaram a “possibilidade de se obter 

conhecimento, informação e comunicação de forma livre e democrática para toda sociedade” e 

pode ser exemplificada a seguir “Total. A TI hoje influência diretamente na forma que as 

pessoas se relacionam entre si e com o governo. A democratização do acesso à rede através dos 

processos de inclusão digital acentuou ainda mais a importância da TI na vida das pessoas.” 

(Analista, 32 anos, casado, branco).  

2,5% das pessoas destacaram a contribuição para o “desenvolvimento econômico e 

social”. 1,5% das pessoas, respectivamente, destacaram a possibilidade “de conectar as diversas 

cadeias produtivas e oportunizar negócios” e associaram a importância da TI à sociedade, isto 

é, relacionando a tecnologia à constituição das sociedades pós-modernas, informacionais; além 

de destacarem a possibilidade de maior aproximação “dos recursos do Estado aos cidadãos, 

possibilitando planejamento e controle”, como pode ser observado a seguir:  

Controle de órgãos públicos, planejamento de benefícios, controle de contas, cobrança 

de impostos, controle de exportação e importação, comunicação, enfim, todas as 

facilidades computacionais e de rede disponibilizadas para facilitar o 

desenvolvimento de um povo e de um país. (Técnico, 54 anos, divorciado, branco).  

Por fim, 1,0% das pessoas que responderam ao questionário destacou a “possibilidade 

de inovação e eficiência na prestação de serviços” e 0,5% das pessoas destacou a importância, 

mas ressaltou que não há reconhecimento.  
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Quadro 15 – Importância das tecnologias da informação para a sociedade - Empresa pública de TI - 2014 

Importância das tecnologias da informação para a sociedade Total 

Fundamental, pois em nossa sociedade quase tudo perpassa as 

tecnologias da informação 
51 25,9% 

Facilita e melhora a qualidade de vida dos cidadãos e de negócios e 

serviços por meio de processos comunicacionais 
35 17,8% 

Ampliação de conhecimento e informação permitindo maior 

acessibilidade e transparência nas informações 
23 11,7% 

Permite automatizar, agilizar e controlar processos de empresas 

públicas e privadas 
13 6,6% 

Permite a melhoria dos processos comunicacionais e de atendimento 

por meio da automatização de processos repetitivos 
12 6,1% 

Possibilidade de solucionar problemas e reduzir erros 9 4,6% 

Permite agilidade e otimização de processos  8 4,1% 

Importância relacionada à redução de custos, aumento da 

produtividade, eficiência e realizar negócios virtuais 
8 4,1% 

Associa as tecnologias da informação à "evolução" e ao progresso 7 3,6% 

Associa a importância da TI à automatização de processos e a liberação 

do ser humano para atividades criativas 
7 3,6% 

Possibilidade de se obter conhecimento, informação e comunicação de 

forma livre e democrática para toda sociedade 
6 3,0% 

Contribui para o desenvolvimento econômico e social 5 2,5% 

Possibilidade de conectar as diversas cadeias produtivas e oportunizar 

negócios 
3 1,5% 

Associa a importância da TI à sociedade tecnológica e a constituição 

das sociedades pós-modernas, informacionais 
3 1,5% 

Permite maior aproximação dos recursos do Estado aos cidadãos 

possibilitando planejamento e controle 
3 1,5% 

Possibilidade de inovação e eficiência na prestação de serviços 2 1,0% 

Importante, mas não possui o devido reconhecimento. 1 0,5% 

Nenhuma 1 0,5% 

Total 197 100,0% 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

Ao perguntar aos/às profissionais qual é o significado de trabalhar com o 

desenvolvimento de software, isto é, de ser um/uma desenvolvedor(a) de software pôde-se 

constatar que a maior parte das justificativas (49,2%) relacionaram o significado ao processo 

de criar soluções para problemas institucionais e facilitar a vida das pessoas liberando-as das 

atividades repetitivas.  
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Assim, a ideia de solucionar problemas e proporcionar melhoria da qualidade de vida 

das pessoas está presente na maior parte das justificativas e vale destacar que a proporção de 

homens e mulheres que apresentaram tais respostas são semelhantes, respectivamente, 49,7% 

e 48%. Vejamos alguns exemplos:  

Criar soluções que auxiliem as pessoas a ter um dia a dia mais simples. (Analista, 35 

anos, homem, casado, branco) 

 

Criar soluções que facilitem o dia-a-dia das pessoas. (Analista, 30 anos, homem, 

solteiro, branco) 

 

Propor soluções para problemas existentes, criar alternativas para melhor qualidade 

de vida. (Analista, 45 anos, mulher, casada, branca, Recife).  

Significa entender o problema que alguém está passando e tentar achar uma forma em 

um computador consiga facilitá-lo. (Analista, 31 anos, homem, solteiro, pardo 

(autodeclaração), Salvador-BA) 

 

Possibilidade de construir algo que resolva um problema de alguém. (Analista, 40 

anos, homem, casado, branco, Brasília-DF). 

Em seguida estão as pessoas que assinalaram a característica desafiadora do trabalho, a 

importância do raciocínio lógico e o orgulho pela profissão (8,6%). Importa ressaltar que uma 

proporção maior de mulheres apresentaram tais justificativas (14%) se comparada aos homens 

(6,8%). Como pode ser observado nas respostas abaixo:  

Trabalho que exige raciocínio lógico. Adoro. (Analista, 36 anos, mulher, casada, preta 

(autodeclaração), Salvador-BA).  

 

Poder utilizar o raciocínio lógico dentro de um ambiente agradável. (Técnica, 51 anos, 

mulher, separada, Rio de Janeiro – RJ).  

 

Ser desafiado a implementar software em novos universos de conhecimento que me 

são apresentados a cada projeto que participo. (Analista, 49 anos, homem, casado, 

pardo (autodeclaração), Belo Horizonte). 

Destaca-se que 7,1% das pessoas destacaram que o significado de ser um(a) 

desenvolver(a) refere-se à habilidade de entender o desejo dos clientes e transcrevê-los em 

linguagem computacional, tal atividade caracteriza o trabalho de desenvolvimento de software. 

Vale ressaltar que 7,5% dos homens apresentaram respostas nessa linha e 6,0% das mulheres. 

Abaixo, apresenta-se algumas respostas: 

Entender a necessidade do cliente e definir a solução. (Analista, 37 anos, homem, 

casado, branco (autodeclarado), Brasília-DF). 

 

A meu ver o desenvolvedor é moldado pelo processo de trabalho no qual está inserido, 

ele tem uma capacidade criativa e adaptativa, podendo rapidamente absorver novas 

tecnologias e aplicá-la. Ele consegue discernir os elementos importantes e 

significativos das novas tecnologias que podem impactar positivamente seu trabalho. 

Ele tem o compromisso com a qualidade do trabalho, eficiência e atendimento a 
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satisfação do cliente. Ele tem que ter uma visão sistêmica para identificar e entender 

as dependências de seu trabalho. (Analista, 43 anos, homem, casado, branco, Fortaleza 

– CE) 

Ressalta-se que 6,1% das pessoas assinalaram que o significado de ser um 

desenvolver/desenvolvedora de software relaciona-se a “criar projetos e soluções que permitam 

agregar valor à produtos e serviços para as empresas ou a sociedade em geral”, como pode ser 

observado nas respostas subsequentes:  

Significa ser peça fundamental para agregar valor à algum processo de negócio, seja 

ele governamental ou corporativo, introduzindo novas tecnologias para sua 

automação, suporte a tomada de decisão e eliminação da burocracia. (Analista, 32 

anos, homem, casado, branco, São Paulo-SP).  

 

Agregar valor nos mecanismos e na vida do cidadão/sociedade. (Analista, 57 anos, 

homem, casado, branco, São Paulo-SP).  

Em menor proporção, 5,1% das pessoas destacaram, respectivamente, que ser um(a) 

desenvolvedor(a) de software é prover soluções para a sociedade e agir com ética, como é o 

caso da resposta de um analista, 57 anos que considera que o trabalho consiste em “prover 

soluções para a sociedade. A ética deve fazer parte do desenvolver software”. A mesma 

proporção de pessoas associaram o trabalho de desenvolvimento à realização de atividades 

específicas como arquitetura de software, implementação e outras.  

Um percentual menor de pessoas, 3,6%, destacaram que o significado de ser um/uma 

desenvolvedor/desenvolvedora remete a uma realização pessoal e profissional. Destaca-se aqui 

a distribuição por sexo em que 6,0% do total de mulheres apresentou tal resposta e 2,7% de 

homens. Por outro lado, 3,0% das pessoas assinalou que “Significa trabalhar em uma profissão 

que melhora a vida das pessoas, mas é pouco reconhecida e estressante”. A distribuição por 

sexo indica que 2% das mulheres assinalaram tal resposta e 3,4% dos homens. Como pode ser 

exemplificado na seguinte resposta:  

É desempenhar uma atividade pouco reconhecida pela sociedade construindo 

produtos de alto valor para esta mesma sociedade” (Técnico, 37 anos, homem, casado, 

branco (autodeclaração), Porto Alegre – RS). 

 

Alguém que rala mas geralmente não é reconhecido e mal remunerado pela via 

insalubre que leva em geral - falo em questão de mercado especialmente privado mas 

acho que a empresa ainda tem muito a melhorar nesse aspecto. (Analista, 36 anos, 

homem, solteiro, branco, Porto Alegre -RS).  

 

É uma profissão complicada, estressante. O cliente em 99% das vezes não sabe o que 

quer e sempre culpa a equipe pelos fracassos de sua ingerência. Por ser uma profissão 

de trabalho mental, exige muito da criatividade, no entanto os gerentes e clientes 

insistem em pressionar a execução do trabalho em busca de resultados prejudicando 

a criatividade e a criação de software com qualidade. Também desconsideram, 
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frequentemente a inovação de processos que o software poderia implementar. 

(Analista, 42 anos, homem, branco, solteiro, Belo-Horizonte – MG). 

Ressalta-se que 3,0% das pessoas assinalaram que ser um(a) desenvolvedor de software 

é ser um artista, o que indica a importância da criatividade no trabalho. Como pode ser 

observado nas respostas abaixo: 

‘Inventor, artista!’ (Analista, 36 anos, homem, casado, branco (autodeclaração), São 

Paulo-SP); 

 

Significar ser um "artesão" que usa ferramentas complicadas. Ou um "pedreiro" que 

usa peças mais leves que tijolos. (Analista, 32 anos, homem, casado, branco 

(autodeclaração), Curitiba-PR) 

 

Significa poder desempenhar um trabalho com dignidade, contribuindo com a 

sociedade através da construção de artefatos que embora não sejam "físicos" agregam 

tanto valor quanto as grandes obras físicas. (Analista, 30 anos, homem, casado, 

branco, Porto Alegre-RS). 

 

Um profissional criativo que possibilita simplificar serviços para o cliente em questão. 

(Analista, 38 anos, mulher, casada, parda (autodeclarada), Salvador-BA).  

 

Ser alguém que utiliza a criatividade para criar novas maneiras das pessoas se 

relacionarem, principalmente com a informação. (Analista, 40 anos, homem, casado, 

branco (autodeclarado), Porto Alegre-RS)  

Observou-se que 2,0% das pessoas assinalaram que ser desenvolvedor(a) é “estar em 

constante aprendizado de novas tecnologias e utilizá-las em benefício de pessoas, empresas ou 

da sociedade”. Como pode ser observado na seguinte resposta “ter a chance de aprender novas 

tecnologias, trocar conhecimento com colegas e manter o cérebro sempre ativo ao pensar em 

diferentes problemas e buscar soluções para os mesmos” (Analista, 31anos, casado, branco 

(autodeclaração), Salvador-BA).  

Apenas 1,5% das pessoas associaram o trabalho à empresa e afirmaram que “significa 

trabalhar em uma empresa respeitada e prestar serviços ao país”. Como pode ser observada na 

seguinte resposta “Trabalhando no empresa pública, significa fazer algo de importante para seu 

país. (Analista, 39 anos, homem, casado, pardo (autodeclaração), Recife – PE). Por fim, 0,5% 

das pessoas relacionaram o significado de ser um desenvolvedor a proporcionar maior conexão 

entre as pessoas nas diversas partes do mundo e esferas da sociedade.  
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Quadro 16 – Significado de ser um/uma desenvolver/desenvolvera de software – Empresa pública - 2014 

Significado de ser um 

desenvolvedor/desenvolvedo

ra de software 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

n. % n. % n. % 

Criar soluções para 

problemas institucionais e 

facilitar a vida das pessoas 

liberando-as de atividades 

repetitivas 

73 49,7 24 48,0 97 49,2 

É um trabalho desafiador, 

exige raciocínio lógico e 

tenho orgulho dessa profissão 

10 6,8 7 14,0 17 8,6 

Habilidade de entender o 

desejo dos clientes e 

transcrever em linguagem 

computacional 

11 7,5 3 6,0 14 7,1 

Criar projetos e soluções que 

permitam agregar valor à 

produtos e serviços para as 

empresas ou a sociedade em 

geral 

10 6,8 2 4,0 12 6,1 

Outros 7 4,8 3 6,0 10 5,1 

Prover soluções para a 

sociedade e agir com ética 
8 5,4 2 4,0 10 5,1 

Associa a atividades 

específicas da área 
7 4,8 3 6,0 10 5,1 

Realização profissional e 

pessoal 
4 2,7 3 6,0 7 3,6 

Significa trabalhar em uma 

profissão que melhora a vida 

das pessoas, mas é pouco 

reconhecida e estressante 

5 3,4 1 2,0 6 3,0 

Ser um artista 6 4,1 0 0,0 6 3,0 

Estar em constante 

aprendizado de novas 

tecnologias e utilizá-las em 

benefício de pessoas, 

empresas ou da sociedade 

4 2,7 0 0,0 4 2,0 

Significa trabalhar em uma 

empresa respeitada e prestar 

serviços ao país 

1 0,7 2 4,0 3 1,5 

Permitir maior conexão entre 

as pessoas nas diversas partes 

do mundo e esferas da 

sociedade 

1 0,7 0 0,0 1 0,5 

Total 147 100,0 50 100,0 197 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública de TI. 

 

As justificativas sobre a importância das tecnologias da informação para a sociedade, 

assim como, sobre o significado de ser um/uma desenvolvedor(a) de software remetem, em 

grande medida, à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs. Nesse aspecto, a 

possibilidade de construir programas que facilitem a vida das pessoas por intermédio da 

automatização de processos, de fornecer maior transparência e acesso às informações e, assim, 

de construir uma sociedade mais democrática, se apresentam de uma forma ou de outra na 
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justificativa dos/das funcionários(as). Esses elementos não podem ser analisados dissociando-

os da cultura da empresa e das finalidades da empresa. Conforme aponta o site, a empresa 

pública  

desenvolve programas e serviços que permitem maior controle e transparência sobre 

a receita e os gastos públicos, além de facilitar a relação dos cidadãos com o governo. 

Dentre as várias soluções desenvolvidas com essas características destacam-se a 

declaração do Imposto de Renda via Internet (ReceitaNet), a nova Carteira Nacional 

de Habilitação, o novo Passaporte Brasileiro e os sistemas que controlam e facilitam 

o comércio exterior brasileiro (Siscomex). 

Assim, é possível evidenciar a importância da cultura da empresa na forma como os/as 

profissionais atribuem significado ao resultado de seus trabalhos. Vale destacar, que essa 

empresa adota formas flexíveis de trabalho, mas, sobretudo, nas formas de organização do 

trabalho e em menor proporção nas formas contratuais e nas formas de promoção e progressão 

da carreira. Tais características são importantes para a análise da constituição identitária dos/das 

funcionários(as) da empresa, à medida em que se distancia, em certa medida, do discurso da 

flexibilidade, do individualismo nos processos de ascensão profissional e na orientação do 

trabalho altamente voltada para o mercado e para o lucro.  

 Isso não quer dizer que essa empresa não oriente-se por tais valores, mas que o fato de 

prestar serviços para a esfera pública permite a constituição de um discurso que se volta para o 

bem comum, que permita a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos/cidadãs e que está 

presente no discurso dos/das profissionais que apresentam uma preocupação maior com os 

benefícios que as tecnologias da informação podem acarretar para a sociedade em geral.  

Vale destacar que se por um lado, há uma preocupação com a promoção do bem comum 

a partir do desenvolvimento do trabalho, por outro, a ausência de reconhecimento por parte de 

amigos, familiares e da sociedade em geral é preemente no discurso dos/das profissionais.  

Um ponto importante refere-se a forma como os diversos grupos sociais apresentados 

reconhecem o trabalho dos/das profissionais. Assim, enquanto o reconhecimento no trabalho 

se dá, em todas as situações, e em maior percentual pelos(as) próprios(as) funcionários(as) 

(74,7%), à medida em que os grupos de referência se distanciam do trabalho, a margem de 

reconhecimento é reduzida.  

Como pode-se observar, o trabalho no processo de desenvolvimento de software é 

abstrato, isto é, ainda que se possa observar os resultados do trabalho em programas de 

softwares, em sites, em aplicativos, torna-se mais difícil visualizar ou mensurar o esforço 

mental utilizado no processo de solução dos problemas. Tal como outros trabalhos no setor de 

serviços, o trabalho é reconhecido quando não é realizado corretamente, como é possível 

https://www.serpro.gov.br/linhas-negocio/catalogo-de-solucoes/solucoes/principais-solucoes/receitanet
https://www.serpro.gov.br/linhas-negocio/catalogo-de-solucoes/solucoes/principais-solucoes/cnh
https://www.serpro.gov.br/linhas-negocio/catalogo-de-solucoes/solucoes/principais-solucoes/cnh
https://www.serpro.gov.br/linhas-negocio/catalogo-de-solucoes/solucoes/principais-solucoes/passaporte-c-chip
https://www.serpro.gov.br/linhas-negocio/catalogo-de-solucoes/solucoes/principais-solucoes/siscomex-sistema-integrado-de-comercio-exterior
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observar na fala de um dos funcionários(as) da empresa que considera que ser desenvolver de 

software “é desempenhar uma atividade pouco reconhecida pela sociedade construindo 

produtos de alto valor para esta mesma sociedade” (Técnico, 37 anos, homem, casado, branco, 

Porto Alegre – RS). 

Destaca-se que, se por um lado, os/as profissionais levam em consideração a relevância 

de seus trabalhos para a sociedade, por outro, não consideram-se reconhecidos pelos diversos 

grupos com os quais mantém relações sociais.  

Ainda que a empresa apresente uma forma de organização do processo de trabalho 

pautada em papéis, isto é, em que há mudanças no desempenho de atividades por parte dos/das 

profissionais, deve-se destacar que tal disposição não parece ocorrer para todos os 

funcionários(as), mas para determinados grupos.  

Vale ressaltar ainda que embora tenhamos utilizado o termo desenvolvedor(a) de 

software, utilizamos no sentido amplo, isto é, focalizando em todas as ocupações que 

constituem o processo de desenvolvimento de software. No entanto, algumas pessoas, ao 

responderem à questão sobre o significado de ser um desenvolver(a), associaram o termo a uma 

etapa do trabalho, implementação/programação, não se identificando com tal trabalho, já que 

desempenhavam funções de gestão, por exemplo. 

 Este elemento é importante porque ainda que a ocupação não seja regulamentada, as 

divisões sobre o trabalho e o conteúdo do trabalho estão presentes no processo de organização 

do trabalho e na forma como os/as profissionais se identificam. Ser um(a) desenvolvedor(a) de 

software, na acepção de alguns respondentes da pesquisa, significa estar na “ base mais baixa 

da pirâmide, é o operário da área de TI. Pouco valorizado e muito exigido” (Analista, 36 anos, 

homem, branco, Porto Alegre-RS). O que indica diferenças em que há pessoas que estão apenas 

nas áreas de gestão, que pode ser exemplificada na fala seguinte: “Não sou um desenvolvedor 

de software há muitos anos. Estou na área de gestão” (Analista, 39 anos, mulher, casada, branca 

(autodeclaração), Fortaleza-CE). Assim, ainda que exista processos flexíveis no processo de 

trabalho, em que as pessoas podem desempenhar diferentes papéis, tal procedimento parece 

ocorrer apenas para determinados profissionais: líderes, testadores(as), desenvolvedores(as), 

não nos quadros superiores de TI como denomina Rosinfeld (2009). Indicando a permanência 

da hierarquia e de divisões no processo de trabalho.  
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5.2.1 Motivos impulsionadores para trabalhar no processo de desenvolvimento de 

software 

Esta parte analisa os motivos que os levaram os/as profissionais a ingressarem na 

carreira e os significados atribuídos aos trabalho. Com base numa escala likert de três pontos: 

concordo, concordo parcialmente, discordo, apresentou-se três possibilidades de resposta: 

realização de um sonho, ascensão econômica e profissional, uma forma de contribuir e ajudar 

a sociedade.  

Quanto a alternativa “o trabalho significa a realização de um sonho: sempre desejei 

trabalhar na área de tecnologia”, constata-se que 39,3% das pessoas concordam com a 

afirmação, 46,5% concordaram parcialmente e 14,2% discordaram. A distribuição por sexo 

indica que um percentual mais alto de homens (42,1%) concordou com a afirmação se 

comparado às mulheres (30%); situação similar ocorre entre as pessoas que assinalaram a opção 

concorda parcialmente, 48,5%, do total de homens e 40% do total de mulheres. Por outro lado, 

evidencia-se elevado percentual de mulheres que discordaram da frase (30%) se comparada aos 

homens (9,4%).  

Na alternativa que indica que o significado do trabalho na vida relaciona-se a uma 

relação mais instrumental, isto é, ascensão econômica e profissional, constatou-se que a maior 

parte, 54,9%, concorda com a frase, em seguida estão as pessoas que concordam parcialmente, 

40,5%, e que discordam, 4,6%. A distribuição por sexo indicou que um percentual maior de 

mulheres concordaram com a frase (61,2%) se comparada aos homens (53%).  

Quanto a afirmativa de que o motivo para a escolha da ocupação relaciona-se ao fato de 

ser uma forma de contribuir e ajudar o desenvolvimento da sociedade, constata-se que a maior 

parte das pessoas concordaram com a afirmação (46,8%) em seguida estão as pessoas que 

concordaram parcialmente (43,6%) e, em menor proporção, as pessoas que discordaram da 

frase (9,5%). A distribuição por sexo evidencia um percentual maior de mulheres que 

concordaram com a afirmação (52,5%) se comparado aos homens (45,1%), ao contrário, 

identifica-se percentual maior de homens que concordaram parcialmente (45,5%) se comparado 

às mulheres (37,5%), a distribuição entre homens e mulheres que discordaram da frase é similar, 

respectivamente, 9,4% e 10%.  

Apresentou-se fatores relativos ao motivo pela escolha da profissão: remuneração, 

possibilidade de desenvolver novas tecnologias, desejo pelo desenvolvimento das próprias 

ideias, influência dos pais, influência de amigos que já trabalham na área, identificação com o 
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trabalho e solicitou-se que os/as profissionais apresentassem o nível de concordância quanto às 

alternativas. 

A maior parte das pessoas (60,4%) assinalaram que a remuneração constituiu um fator 

de muita importância na escolha da profissão, vale destacar que 62,5% das mulheres 

assinalaram essa opção e 59,8% dos homens. 

A possibilidade de desenvolver novas tecnologias, isto é, o desejo por trabalhar em uma 

área relacionada à tecnologia e inovação apresentou-se como muito importante para 55,2% do 

total de pessoas. Vale destacar que um percentual maior de homens assinalou esse item como 

muito importante (59,8%) se comparado às mulheres (40%). Ao contrário, assinalou o item 

como pouco importante, 41,2% das mulheres e 36% dos homens. Um baixo percentual de 

pessoas assinalou esse item como nada importante, mas destaca-se o alto percentual de 

mulheres que assinalou essa opção (18,8%) se comparado aos homens (4,2%).  

A possibilidade de desenvolver um serviço ou produto, a partir de uma ideia especifica, 

integra o discurso sobre as possibilidades profissionais no campo da tecnologia da informação. 

A maior parte das pessoas considerou esse item muito importante no processo de escolha da 

profissão (53,2%). Vale destacar que 39,5% das pessoas consideram esse item de pouca 

importância e apenas 7,3% nada importante.  

Quanto a distribuição por sexo nota-se que um percentual maior de homens assinalou 

essa opção como muito importante (56,1%) se comparado às mulheres (43,6%). Ao contrário, 

considerou pouco importante um percentual maior de mulheres (46,2%) se comparado aos 

homens (37,5%). Quanto ao percentual de pessoas que consideraram desenvolver as próprias 

ideias como um item nada importante para a escolha da profissão identifica-se um percentual 

maior de mulheres (10,3%) se comparado aos homens (6,4%).  

Nota-se que os pais tiveram baixa influência na escolha da profissão por parte dos/das 

filhos(as). Apenas 4,1% das pessoas assinalaram a opção muito importante, 25,1% pouco 

importante e 70,8% assinalaram nada importante. A distribuição por sexo indicou que 3,4% dos 

homens e 6,3% das mulheres assinalaram que a influência dos pais foi um fator motivador para 

a escolha da profissão. Consideraram pouco importante 26,9% dos homens e 19% das mulheres 

e assinalaram nada importante 69,7% dos homens e 74,7% das mulheres.  

A influência de amigos que já trabalhavam na área também não apresentou-se como um 

elemento importante na escolha pela profissão. A maior parte das pessoas (59%) assinalaram 

que a influência de amigos(as) caracterizou-se como nada importante na escolha da profissão. 

33,1% das pessoas assinalaram que esse fator foi pouco importante (33,1%) e apenas 7,8% das 

pessoas assinalaram como muito importante.  



259 

 

A identificação com o trabalho foi assinalada como o elemento de maior importância 

para a escolha da profissão (72,7%), um baixo percentual de pessoas assinalou a opção pouco 

importante e nada importante. A distribuição por sexo indicou que um percentual maior de 

homens assinalou a opção muito importante (73,9%) se comparada as mulheres (68,8%). (Vide 

tabela 38).  

 

Tabela 38 - Identificação com o trabalho – conforme o sexo – Empresa pública - 2014 

Identificação com o 

trabalho  

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Muito importante 195 73,9 55 68,8 250 72,7 

Pouco importante 64 24,2 21 26,2 85 24,7 

Nada importante 5 1,9 4 5,0 9 2,6 

Total 264 100,0 80 100,0 344 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado às pessoas vinculadas à empresa pública. 

 

Quanto às motivações pela escolha da profissão, constatou-se que a presença de 

elementos importantes em profissões clássicas como a influência da família é extremamente 

baixa, à medida em que apenas 4,1% das pessoas assinalaram que esse referencial constituiu-

se como muito importante. A influência de amigos(as) também não apresentou-se como um 

elemento significativo para o ingresso na carreira, já que apenas 7,8% das pessoas consideraram 

muito importante.  

Destaca-se a identificação com o trabalho (72,7%) e a questão econômica em que a 

ascensão econômica (54,9%) e a remuneração (60,4%) foram assinaladas como os itens de alta 

importância para o ingresso à atividade. Em seguida, está a possibilidade de desenvolver novas 

tecnologias (53,2%), possibilidade de desenvolver um serviço/produto, a partir de uma ideia 

específica (53,2%) e a possibilidade de contribuir e ajudar no desenvolvimento da sociedade 

(46,8%).  

Vale ressaltar alguns diferenciais entre homens e mulheres, em que um percentual maior 

de homens (42,1%) assinalou itens como realização de um sonho que as mulheres (30%). Ao 

passo que mais mulheres (52,5%) destacaram a possibilidade de contribuir e ajudar no 

desenvolvimento da sociedade que homens (45,1%). Situação similar ocorreu no item 

remuneração em que evidencia-se um percentual maior de mulheres (62,5%) que de homens 

(59,8%). O que indica que o ingresso na área parece ocorrer por motivos diferenciados para 

homens e mulheres que constituem esse agrupamento profissional.   
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5.2.2  Atividades que mais se identificam e menos se identificam: do processo de 

trabalho à organização da empresa  

O trabalho relativo ao desenvolvimento de software comporta um conjunto de atividades 

que se relaciona à concepção, ao desenvolvimento e verificação das funcionalidades do 

“produto-serviço”. Ao solicitar que os/as próprias profissionais afirmassem quais atividades 

mais gostam em seu trabalho, foi possível compilar um conjunto de atividades que se 

relacionam tanto à questões técnicas como arquitetura de software, definição de requisitos, 

implementação, quanto a relações mais subjetivas que envolvem o trabalho como o trabalho 

em equipe, o processo de encontrar soluções à problemas apresentados, a possibilidade de 

adquirir novos conhecimentos, o processo criativo, resolução de problemas e benefícios aos 

usuários(as) e cidadãos(ãs). 

Constatou-se que as atividades mais citadas pelos(as) funcionários da empresa, isto é, 

as atividades que mais se identificam referem-se à área de implementação, gestão, liderança de 

projeto/equipes, análise de requisitos, Análise e implementação, área de testes e projetos de 

arquitetura. Por outro lado, diversas pessoas mencionaram questões mais subjetivas relativas 

ao trabalho como a possibilidade de resolver problemas e beneficiar usuários e cidadãos, o 

trabalho em equipe e, em menor proporção, a possibilidade de adquirir novos conhecimentos e 

verificar os resultados positivos do trabalho e do processo criativo.  

Solicitou-se aos/às funcionário(as) da empresa que indicassem as atividades que menos 

se identificam em seu trabalho, isto é, as atividades que menos gostam de realizar. A maior 

parte das pessoas assinalou que não gostam de atividades burocráticas, de atividades relativas 

à gestão, da parte de testes e de análise de requisitos. Em menor proporção, o controle do 

trabalho também foi citado como uma parte do trabalho que as pessoas menos gostam. As 

atividades relativas à documentação e as atividades rotineiras também foram citadas. Em menor 

proporção, estão as atividades técnicas e operacionais, reuniões, atividades relacionadas à 

liderança de equipes e projetos; estabelecimento de relações com chefes e supervisores e 

atividades que poderiam ser automatizadas. Vale destacar que 4,5% das pessoas assinalaram 

que não há atividades que não se identificam e 0,5% das pessoas assinalaram que não se 

identifica com todas as atividades.  

Quanto à distribuição por sexo, os dados indicam que as mulheres gostam mais de 

atividades relativas à gestão e liderança de projetos/equipes, seguida, pela atividade de 

implementação, análise de requisitos e análise e implementação, ao passo que os homens 

afirmaram gostar mais de atividades de implementação, seguida por gestão e liderança de 
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projetos/equipes e análise de requisitos. Quanto às atividades que menos se identificam, vale 

destacar que as mulheres assinalaram implementação, seguida pelas atividades burocráticas, 

controle do trabalho e atividades relativas à gestão. Quanto aos homens, estão as atividades 

relacionadas à gestão, seguida por atividades burocráticas, testes e análise de requisitos 

(13,6%), seguida por controle do trabalho (9,3%). 

Nota-se, assim, que há diferenças na forma como homens e mulheres atribuem 

significados ao processo de trabalho, em que as mulheres apresentam maior afinidade com 

atividades relativas à gestão e análise e os homens em relação à implementação. Vale destacar 

que, extraindo as atividades relativas ao processo central de desenvolvimento de software, 

observa-se que os/as funcionárias destacam que as atividades que menos se identificam 

relacionam-se à forma de organização da empresa, isto é, a processos burocráticos que embora 

tenha sido apontado por um percentual maior de mulheres, foi também referenciado por um alto 

percentual de homens. O trecho a seguir indica o que significa a burocracia:  

Burocracia: pedir mil autorizações para conseguir um software ou equipamento; 

preencher 4 planilhas para pedir a criação de um ambiente de desenvolvimento ou 

testes; informar o mesmo dado em vários lugares (SGI, Cronograma, ou ALM e 

Cronograma); Criar documentos para cumprir o processo que ninguém lê depois, 

como RLT, Planejamento de Testes, CHS, PGCS. Lidar com o stress do cliente com 

problemas gerados por outras áreas, como SUPCD e Área de Negócio. (Analista, 31 

anos, mulher, casada, branca (autodeclaração), Belo Horizonte).  

Assim, a forma de organização da empresa não se relaciona a uma empresa flexível, 

mas caracteriza-se pela hierarquia e pela rigidez na forma de organização do trabalho, no 

processo de ascensão na carreira e nos processos decisórios da empresa. Assim, a flexibilidade 

no processo de desenvolvimento de software, além de ser limitada, não está presente no 

processo organizacional da empresa. 

Esta seção teve por objetivo compreender a dimensão identitária dos/das profissionais 

envolvidas no processo de desenvolvimento de software da empresa pública. Quanto à 

dimensão do reconhecimento foi possível constatar que ainda que os/as profissionais atribuam 

sentidos positivos ao seu trabalho e o considere relevante para a sociedade, carecem de 

reconhecimento social, sobretudo, por parte grupos que não partilham do trabalho. 

 Como aponta Dejours (1997) a falta de reconhecimento por parte da sociedade pode 

contribuir negativamente para a forma como os/as profissionais se percebem e atribuem 

significados e sentidos aos seus trabalhos. Ao analisar as motivações para a escolha do trabalho, 

foi possível identificar que a questão utilitária, isto é, de ascensão econômica e social apresenta-

se como fundamental e deve ser levada em consideração, sobretudo, numa área em que os/as 
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profissionais não consideram-se reconhecidos. Vale destacar que nesta área, a influência de 

familiares é baixa, isso pode estar relacionado à área ainda ser relativamente nova, mas também 

ao fato das atividades não constituírem como profissões no sentido literal do termo.  

Solicitar aos/às profissionais que indiquem as atividades que mais e menos se 

identificam permitiu perceber quais são as atividades centrais e os elementos que movem o 

entusiasmo pelo trabalho e também os problemas que envolvem o processo de trabalho. 

Ademais, nota-se diferenças na forma como homens e mulheres atribuem valor às atividades e 

às tarefas que compõem o processo de desenvolvimento de software. 

  

5.3 TRABALHO E IDENTIDADE: PROFISSIONAIS INSERIDOS(AS) EM FORMAS 

FLEXÍVEIS DE TRABALHO E EMPREENDEDORES(AS) 

No capítulo 3, destacamos a configuração de um discurso pautado no incentivo ao 

empreendedorismo e ao trabalho autônomo, apresentado como modalidades modernas de 

trabalho. Nesta parte, o objetivo é traçar um perfil dos/das trabalhadores(as) da área de 

tecnologia da informação que inserem-se em formas flexíveis de trabalho com a finalidade de 

compreender o modo como constroem suas identidades e atribuem sentido ao trabalho. 

 A decisão por não selecionar um único grupo, refere-se à heterogeneidade das 

possibilidades de trabalho nesse campo e a dificuldade de categorizar os/as trabalhadores(as), 

à medida em que há uma proliferação de formas flexíveis de trabalho (BRIDI, 2013; CASTRO, 

2013; KREIN; CASTRO, 2015). A heterogeneidade das formas de trabalho evidencia-se no 

aumento de sites destinados a freelancers e da procura de empresas pela contratação de 

trabalhadores(as) nessa modalidade87 de trabalho, o que permite que profissionais possam estar 

inseridos em diferentes projetos e diferentes modalidades de contratação. 

A dificuldade de caracterizar empresas e trabalhadores(as) na área de tecnologia da 

informação pode ser observada em estudo realizado pela Softex (2009) sobre a indústria 

brasileira de serviços de TI88 (IBSS) que, analisando o período de 2003 a 2009, indica o 

                                                 
87 Em reportagem veiculada pela Revista Exame em 2013 o destaque é para o crescimento da contratação de 

freelancers por parte de grandes empresas como IBM e Google, destacando a redução de custos das empresas e o 

aumento da liberdade dos/das trabalhadores(as). Disponível em: < http://exame.abril.com.br/revista-

exame/edicoes/1035/noticias/flexivel-e-mais-barato > Acesso em: janeiro, de 2014.  
88 O estudo considera Indústria brasileira de serviços de ti (IBSS) as atividades relacionadas à consultoria em 

hardware (COHW); Desenvolvimento e edição de software pronto para uso (PROD), Desesenvolvimento de 

software sob encomenda e outras consultorias em software (ENCO), processamento de dados (PROC); Atividades 

de banco de dados e distribuição online de conteúdo eletrônico (BD); Manutenção e reparação de máquinas de 

escritório e de informática (MANU) e Outras atividades de informática não específicas anteriormente (OUTR).  

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1035/noticias/flexivel-e-mais-barato
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1035/noticias/flexivel-e-mais-barato
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crescimento das empresas que compõem o setor, especificamente, as que possuem até 4 

empregados.  

Esse crescimento é observado tanto em microempresas que fornecem consultoria em 

hardware e “que reúnem alguns poucos especialistas que prestam serviços de consultoria pura, 

em geral de alto valor agregado, para clientes de outros setores” (SOFTEX, 2009, p. 31), quanto 

na área de desenvolvimento de software sob encomenda e consultoria em software (ENCO), 

que comporta empresas que não são dotadas de uma estrutura empresarial, que “prescindem de 

um local próprio para desenvolvimento das suas atividades e não arcam com os custos e as 

despesas operacionais típicas de uma empresa” (SOFTEX, 2009 p. 30). Trata-se de empresas 

de fachada em que substitui-se os vínculos formais de trabalho, pela contratação de pessoas 

jurídicas, mas que na prática, as relações de subordinação que caracterizam o trabalho 

assalariado permanecem (KREIN; CASTRO, 2015). É esse panorama que nos leva a analisar a 

diversidade do trabalho flexível no campo da tecnologia da informação, sem focalizar um grupo 

específico.  

5.4 O PERFIL: FREELANCERS, EMPREENDEDORES(AS), CONSULTORES(AS) E 

PRESTADORES(AS) DE SERVIÇO  

O questionário foi respondido por 118 pessoas de quase todas as regiões do país e 

evidenciou a heterogeneidade nas modalidades de trabalho e vínculo empregatício no campo 

da tecnologia da informação. Identificou-se seis modalidades de trabalho: freelancers, 

empreendedores(as), prestadores(as) de serviço a uma única empresa, prestadores(as) de 

serviço a diversas empresas e consultores(as). Esta heterogeneidade nos leva a denominar esse 

agrupamento de “profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores(as)” ou (PROFLEM). O objetivo aqui é apresentar as características gerais 

desse agrupamento.  

No survey aplicado apresentou-se as características de cada forma de trabalho, assim, 

freelancer refere-se ao trabalho sem contrato formal em que os acordos são firmados por meio 

de sites e empresas especializadas ou rede de contatos. Empreendedores(as) reporta às pessoas 

que possuem projetos de desenvolvimento próprio e que visam a consolidação e crescimento 

do empreendimento, característico do modelo de startups. Já os/as consultores(as) prestam 

consultoria a diversas ou uma empresa a fim de melhorar ou desenvolver soluções. Além dessas 

modalidades, apresentamos a possibilidade de prestação de serviços a uma ou diversas 
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empresas, que caracteriza, em grande medida, o trabalho via pessoa jurídica que constituem-se 

como formas disfarçadas de trabalho assalariado.  

A distribuição por sexo, segue a tendência geral, indicando elevado percentual de 

homens (82,1%) se comparado ao percentual de mulheres (17,9%). Por outro lado, a 

distribuição por sexo e cor aponta para um equilíbrio maior entre pessoas brancas e negras, se 

comparado ao agrupamento da empresa pública, em que 41,9% dos homens são brancos, 40,2% 

dos homens são negros, 9,4% das mulheres são brancas e 8,5% das mulheres são negras. 

Como observado anteriormente, a questão etária é um fator importante nas ocupações 

no campo da tecnologia da informação. Neste agrupamento, identificou-se uma média de idade 

de 30 anos e a predominância de pessoas nas faixas etárias entre 17 e 31 anos que comportam 

mais da metade do total de respondentes (58%). Essa configuração aproxima-se de estudos e 

pesquisas no campo que indicam que esse agrupamento é constituído por um perfil mais jovem 

(POCARO, 2013), além disso, se distancia do perfil evidenciado na empresa pública.  

A distribuição por sexo e faixa etária indica que o maior percentual de homens, 26%, 

concentra-se na faixa 27 a 31 anos, diferente das mulheres que, em sua maioria, 38,1%, 

integram a faixa de 22 a 26 anos. Tal distribuição revela as formas diferenciadas de inserção de 

homens e mulheres no campo da tecnologia da informação. Se nas formas flexíveis de trabalho 

há um percentual maior de mulheres nas faixas etárias mais jovens; na empresa pública, cuja a 

principal forma de contrato de trabalho é a CLT, há um percentual menor de mulheres jovens e 

maior de mulheres mais velhas, indicando a redução da participação de mulheres em contextos 

organizacionais formais, pelo menos nos grupos analisados. Destaca-se que o inverso ocorre 

com os homens, concentrados nas faixas etárias mais altas, isto é, de 32-36 anos. Tal 

configuração sugere que homens e mulheres inserem-se na ocupação e em contextos 

organizacionais de trabalho de modo diferenciado.  

Ao analisar a idade conforme sexo e cor evidencia-se que enquanto 55,1% dos homens 

brancos e 55,2% dos homens negros tem até 31 anos, 81,9% das mulheres brancas e 60% das 

mulheres negras estão nessa faixa de idade. Tal disposição indica não apenas que as mulheres 

são mais jovens, mas um alto percentual de mulheres brancas. Ao que parece, a redução, 

sobretudo, das mulheres brancas em vínculos formais de trabalho nos anos mais recentes, como 

ocorreu na empresa pública, sugere que elas passaram a integrar em maior peso trabalhos 

flexíveis.  

Ao analisar as modalidades de trabalho, as quais as pessoas nesse agrupamento estão 

vinculadas, constata-se que a maior parte são prestadoras de serviço a uma única empresa 

(45,5%), em seguida estão os/as freelancers (18,1%), prestadores(as) de serviço a várias 
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empresas (15,7%), empreendedores(as) (10,7%) e consultores(as) (9,9%). É importante 

observar que as pessoas tinham a possibilidade de marcar mais de uma opção, por isso, a soma 

do quantitativo de modalidades é maior que a quantidade de respondentes. 

A distribuição por sexo indica que a maior parte das mulheres são prestadoras de serviço 

a uma única empresa (60%), em seguida estão as freelancers (20%) e, em menor proporção, as 

prestadoras de serviço a diversas empresas, empreendedoras e consultoras, todas, com o mesmo 

percentual, a saber, 6,7%. Já entre os homens, a maior parte (43,4%) também presta serviço a 

uma única empresa, em seguida estão os freelancers (17,9%), prestadores de serviço a diversas 

empresas (17%), empreendedores (11,3%) e, por fim, consultores (10,4%). 

Este panorama indica que a maior parte dos/das profissionais inseridos em formas 

flexíveis de trabalho estão em relações disfarçadas de trabalho assalariado, à medida em que 

prestam serviço a uma única empresa. Em seguida está a modalidade freelancer caracterizada 

pelo caráter temporário e pela ausência de contrato de trabalho e, por fim, estão as modalidades 

próximas de um trabalho mais autônomo: empreendedores(as), prestadores(as) de serviço a 

diversas empresas e consultores(as). Nota-se diferenciais de gênero em que há um percentual 

maior de mulheres inseridas no trabalho de prestação de serviço a uma única empresa e no 

trabalho de freelancer se comparada ao percentual de homens. Por outro lado, há maior 

concentração de homens nas modalidades empreendedor, consultor e prestador de serviço a 

diversas empresas que de mulheres. 

O fato de um percentual maior de homens concentrarem-se nas atividades relativas à 

consultoria, ao empreendedorismo e à prestação de serviços a diversas empresas, pode explicar 

os motivos de os homens concentrarem-se nas faixas etárias mais avançadas que as mulheres. 

Essas formas de trabalho ou de negócio exigem um conhecimento maior na área, a constituição 

de uma rede de contatos, no caso da consultoria e da prestação de serviços, além de 

investimentos em capital, no caso do empreendedorismo.  

Constatamos que a média de tempo de trabalho na área de TI dos homens é mais alta 

(7,1 anos) que a das mulheres (3,5 anos). Esse panorama indica que enquanto as mulheres mais 

novas inserem-se em formas flexíveis de trabalho, muito próximas do trabalho assalariado, ou 

estão em contratos de trabalho totalmente informais, como é o caso do trabalho de freelancer, 

os homens estão em atividades flexíveis mais voltadas à constituição do próprio negócio. (Vide 

tabela 39).  
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Tabela 39 – Forma como se identifica no trabalho conforme o sexo - PROFLEM – Brasil – 2015 

Como se identifica, no que se 

refere ao trabalho 

Total 

Masculino % Feminino % 

Freelancer 19 17,9 3 20,0 

Prestador(a) de serviço a uma 

única empresa 

46 43,4 9 60,0 

Prestadora de serviço a 

diversas empresas 

18 17 1 6,7 

Empreendedor(a) 12 11,3 1 6,7 

Consultor 11 10,4 1 6,7 

Total 106 100 15 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

Constatou-se que a maior parte das pessoas inseridas nesse agrupamento, 68,1%, 

possuem mais de uma atividade de trabalho e, consequentemente, diferentes vínculos 

empregatícios, uma prática já evidenciada em estudos da área (CASTRO, 2013). Destaca-se 

que 70,6% das mulheres e 67,5% dos homens afirmaram realizar outra atividade.  

Ao correlacionar a forma como a pessoa se identifica no trabalho e o vínculo 

empregatício da segunda ocupação, constatou-se que a maior parte das pessoas, independente 

da modalidade de trabalho, possui vínculos informais e flexíveis na segunda ocupação. O que 

indica que a maior parte das pessoas inseridas nesse agrupamento não tem proteção trabalhista, 

como é o caso dos/das freelancers que não possuem contratos de trabalho formais nem na 

primeira tão pouco na segunda ocupação. 

 No entanto, há diferenciais em que há um percentual maior de pessoas que se 

identificaram como empreendedoras (92,9%), consultoras (60,8%), prestadoras de serviço a 

diversas empresas (77,7%) e freelancers (59,4%) em vínculos informais e flexíveis de trabalho 

na segunda ocupação que, prestadores(as) de serviço a uma única empresa (44,4%). (Vide 

tabela).  

Tal configuração indica que profissionais inseridos no campo da tecnologia da 

informação não apenas trabalham em diferentes projetos, como já apontado em pesquisas na 

área (BRIDI, 2013), mas podem estar vinculados à diferentes formas contratuais de trabalho, 

transitando entre as relações formais, informais e flexíveis de trabalho.  

Além disso, evidencia-se que freelancers e prestadores(as) de serviços a uma única 

empresa articulam trabalho formal e informal em maior proporção se comparada às pessoas que 

se identificaram como prestadoras de serviço a diversas empresas, empreendedoras e 

consultoras. Para algumas modalidades, o trabalho flexível configura-se como uma forma de 

obter renda extra e aumentar os ganhos, para outras, os vínculos flexíveis são a única fonte de 

renda. (Vide tabela 40).  
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Tabela 40 – Vínculo empregatício x identificação no trabalho – PROFLEM – Brasil - 2015  
Como se identifica no trabalho 

Vínculo 

empregatício da 

segunda 

ocupação 

Freelancer Prestador(a) 

Serviço 

única 

Empresa 

Prestador(a) 

Serviço 

Várias 

Empresas 

Empreendedor(a

) 

Consultor(a

) 

 n. % n. % n. % n. % n. % 

CLT Empresa 6 18,8 1

5 

27,8 4 14,8 1 7,1 4 17,4 

Estágio 1 3,1 4 7,4 1 3,7 0 0,0 1 4,3 

Trabalho 

Temporário 

5 15,6 4 7,4 3 11,1 1 7,1 2 8,7 

Trabalho por 

Projeto 

5 15,6 8 14,8 6 22,2 4 28,6 4 17,4 

Contrato via PJ 2 6,3 7 13,0 3 11,1 2 14,3 3 13,0 

Contrato 

informal 

7 21,9 8 14,8 6 22,2 4 28,6 5 21,7 

Contrato por 

tempo 

determinado 

5 15,6 4 7,4 3 11,1 2 14,3 3 13,0 

Empregado 

Público 

1 3,1 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

CLT Flex 0 0,0 3 5,6 1 3,7 0 0,0 1 4,3 

Total 3

2 

100 5

4 

100 2

7 

100 14 100 23 100 

Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM.  

 

O questionário foi disponibilizado a pessoas de todas as regiões do país, a maior parte 

reside no Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em seguida, com um mesmo 

percentual de respondentes, estão as pessoas que residem no Estado de Goiás e Rio Grande do 

Sul e, com um percentual um pouco mais baixo, Santa Catarina e Distrito Federal. Em menor 

proporção, estão as pessoas residentes no Ceará, Sergipe, Pará e Mato Grosso, Piauí, 

Pernambuco, Paraná e Maranhão e as pessoas que residem no Estado do Amapá, Rondônia, 

Alagoas e Paraíba. Com algumas pequenas diferenças, a distribuição do quantitativo de pessoas 

segue a concentração de empresas nas regiões do país, em que a região Sudeste concentra o 

maior quantitativo de empresas, seguida pela região Sul, Nordeste, Centro-oeste e Norte 

(SOFTEX, 2009). 

 

Quadro 17 - Estado em que reside – PROFLEM – BRASIL - 2015 

São Paulo 22 18,6% 

Rio de Janeiro 15 12,7% 

Minas Gerais 11 9,3% 

Goiás 9 7,6% 

Rio Grande do Sul 9 7,6% 

Santa Catarina 8 6,8% 

Distrito Federal 6 5,1% 

Ceará 3 2,5% 
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Sergipe 3 2,5% 

Pará 3 2,5% 

Mato Grosso 3 2,5% 

Piauí 2 1,7% 

Pernambuco 2 1,7% 

Paraná 2 1,7% 

Maranhão 2 1,7% 

Espírito Santo 1 0,8% 

Bahia 1 0,8% 

Amapá 1 0,8% 

Rondônia 1 0,8% 

Alagoas 1 0,8% 

Paraíba 1 0,8% 

0 12 10,2% 

Total 118 100,0% 

  Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

  

Com relação à escolaridade, evidencia-se, nos dados segmentados por faixa de 

escolaridade, que a maior parte das pessoas possuem superior incompleto, seguida pela pós-

graduação lato sensu e ensino superior completo. No entanto, se agruparmos a faixa ensino 

superior, às faixas que exigem graduação: pós-graduação lato -sensu e pós-graduação stricto 

sensu, constata-se que a maior parte das pessoas, 56%, possuem o ensino superior completo.  

A distribuição por sexo indica percentual significativo de mulheres no ensino superior 

incompleto (28,6%), mas a maior parte possui entre o ensino superior completo e a pós-

graduação, 61,9%. Entre os homens também há percentual importante no ensino superior 

incompleto (33,3%), ainda que a maior parte destes, 57,3%, possuam entre ensino superior 

completo e a pós-graduação. Nessa disposição, nota-se que as mulheres possuem escolaridade 

mais alta que os homens, mesmo sendo mais jovens.  

 A distribuição por sexo e cor permite evidenciar que a maior parte dos homens brancos 

possui ensino superior completo (32,7%) e a maior parte dos homens negros (36,2%) possui 

ensino superior incompleto. Já as mulheres brancas apresentaram mesmo percentual no ensino 

superior incompleto e completo (36,4%). Por outro lado, ainda que as mulheres negras sejam 

minoria nesse segmento, a maior parte delas possui pós-graduação lato sensu, isto é, possuem 

maior escolaridade que os demais segmentos, revelando uma situação similar a encontrada no 

agrupamento de profissionais vinculados à empresa pública. (Vide tabela 41) 

 

Tabela 41 – Escolaridade conforme sexo e cor – PROFLEM- 2014 

Escolaridade Homens 

Brancos 

% 

Homens 

Negros 

% 

Mulheres 

Brancas 

% 

Mulheres 

Negras 

% 

Ensino Médio Completo 10,2 6,4 0,0 20,0 
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Ensino Superior Incompleto 30,6 36,2 36,4 20,0 

Ensino Superior Completo 32,7 17,0 36,4 10,0 

Especialização completa ou em 

andamento 
20,4 34,0 9,1 40,0 

Mestrado ou Doutorado Completo ou em 

Andamento 
6,1 4,3 18,2 10,0 

0 0,0 2,1 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0% 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

Quanto ao tempo de trabalho, constata-se que a média de horas trabalhadas nesse 

agrupamento é de 41 horas. Há diferenças na distribuição por sexo em que os homens trabalham 

em média 42 horas e as mulheres 36 horas.  

A modalidade de trabalho também indica diferenciais na média de horas trabalhadas. 

Assim, identifica-se que quanto mais flexível é a forma contratual de trabalho, mais horas as 

pessoas trabalham. Empreendedores(as) e freelancers, apresentaram as maiores médias de 

horas trabalhadas, respectivamente, 49 e 48 horas. Embora sejam grupos totalmente distintos, 

a quantidade de trabalho é semelhante. Em seguida estão prestadores(as) de serviços a diversas 

empresas e consultores(as), respectivamente, 46 e 45 horas, por fim, estão as pessoas que 

trabalham para uma única empresa, em média, 41 horas. 

Esta configuração indica que o trabalho prestado a uma única empresa fica próximo da 

quantidade de horas trabalhadas previstas na legislação trabalhista, indicando, assim, que 

prestadores(as) de serviço a uma única empresa cumprem jornadas de trabalho similares as 

pessoas que são funcionárias de empresas, mais um indício de que são formas de trabalho 

assalariadas disfarçadas. (Vide tabela 42) 

 

Tabela 42 – Quantidade de horas trabalhadas conforme modalidade de trabalho – PROFLEM – 2014  

Identificação no 

trabalho 

Freelanc

er 

Prestador(a) 

de serviço 

(única 

empresa) 

Prestador(a) de 

serviço 

(diversas 

empresas) 

Empreended

or 

Consult

or 

Média de horas 

trabalhadas 

semanalmente 

48 41 45 49 46 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento  PROFLEM 

 

A distribuição por sexo aponta que as mulheres que se autoidentificaram como 

freelancers, empreendedoras e prestadoras de serviço a uma única empresa apresentaram uma 

média de horas trabalhadas abaixo da média geral, respectivamente, 31 horas, 35 horas e 30 

horas. Já as mulheres que se identificaram como prestadoras de serviço a diversas empresas e 

consultoras apresentaram média de horas trabalhadas acima da média geral, respectivamente, 
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60 horas e 44 horas. Ao contrário do que ocorre na classe de mulheres, entre os homens, 

evidencia-se que a maior média de horas trabalhadas ocorre nas modalidades freelancer e 

empreendedor, respectivamente, 52 e 50 horas. Em seguida está a modalidade consultor, 46 

horas, e prestador de serviço a uma única empresa e a diversas empresas, ambas, com média de 

43 horas semanais. (Vide tabela 40) 

Os dados evidenciam que o tempo de trabalho é utilizado de modo diferenciado, 

conforme a inserção nas diversas modalidade de trabalho e conforme o gênero, em que a escolha 

pelo trabalho de freelancer e de empreendedor(a) pode ter razões distintas conforme o sexo: 

para os homens, a constituição do próprio negócio e para as mulheres, a articulação do trabalho 

com outras atividades, como as atividades domésticas, de cuidado com os filhos, mas também 

de ensino e aprendizagem.  

 
Quadro 18– Quantidade de horas trabalhadas semanalmente conforme sexo e modalidade de trabalho - 

PROFLEM - Brasil – 2015 

Modalidade de trabalho Média de horas trabalhadas semanalmente 

Mulher Homem 

Freelancer 31 52 

Prestador(a) de serviço (única 

empresa) 

30 43 

Empreendedor(a) 35 50 

Consultor(a) 44 46 

Prestadora de serviço  

(Diversas empresas) 

60 43 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM.  

 

Com relação à remuneração foi possível constatar que a maior parte das pessoas, 43%, 

recebem entre um e três salários mínimos. Em seguida, estão as que recebem entre cinco e dez 

salários mínimos (19,4%) e entre três e cinco salários mínimos (18,3%). Em menor proporção 

estão aquelas que recebem até um salário mínimo (8,6%), mais de dez salários mínimos (6,5%) 

e menos de um salário mínimo (4,3%).  

Ao realizar a distribuição por sexo e cor evidencia-se que embora todos os segmentos 

estejam em maioria na classe entre um e três salários mínimos, há presença mais expressiva de 

mulheres negras (57,1%) e homens negros (47,1%) nessa faixa de salário. O contrário é 

evidenciado nas faixas acima de três salários mínimos em que há um percentual mais alto de 
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mulheres brancas (55%) e homens brancos (47,7%). Importa destacar que na faixa salarial 

acima de 10 salários mínimos não há mulheres brancas e negras, o que indica que apenas 

homens integram a faixa e, em maior proporção brancos. Esta configuração revela que no 

campo da tecnologia da informação, há diferenciais de gênero e raciais e as mulheres negras 

não são apenas minoria, mas percebem as menores remunerações.  

Até aqui, apresentou-se o perfil das pessoas inseridas no agrupamento PROFLEM 

quanto ao sexo, idade, modalidade de trabalho, vínculo empregatício na segunda ocupação, 

escolaridade, rendimento e tempo de trabalho. Para finalizar a construção desse perfil, vale 

indicar a filiação religiosa e um breve perfil dos pais.  

Em relação à filiação religiosa observou-se que a maior parte das pessoas que 

responderam ao questionário filiam-se a alguma religião (51%). A maior parte das pessoas 

identificaram-se como católica, em seguida estão as protestantes e as pessoas que embora 

acreditem em uma divindade não possuem religião (33%). Se autodeclararam ateístas, 

agnósticos, espíritas kardecistas e praticantes de religiões afro-brasileiras, respectivamente, 

9,3%, 8,5%, 5,1% e 2,5% das pessoas. Não identificamos correlação entre sexo, cor e religião 

neste agrupamento de profissionais, por isso, decidiu-se por não apresentar tabelas que remetam 

a tal relação.  

É interessante que, extraindo-se a religião católica, o maior percentual de pessoas na 

empresa pública é de pessoas que acreditam em Deus, mas não possuem religião; diferente do 

que ocorre entre profissionais inseridos em formas flexíveis que autodeclararam-se 

protestantes. Tal configuração não permite associar ocupação, forma de organização do 

trabalho e religião, mas sugere, como já apontamos no capítulo anterior, relações importantes 

que merecem pesquisas aprofundadas.  

Com relação a escolaridade de pais e mães, constatou-se que a maior parte possui ensino 

médio completo, mas há diferenciais nos demais segmentos, em que há um percentual maior de 

pais no ensino superior que de mães e um percentual maior de mães com ensino fundamental 

incompleto que de pais. Vale destacar que 50% das mães possuem entre o ensino médio 

completo e a pós-graduação e 54,3% dos pais. Esta configuração se difere um pouco da 

verificada no agrupamento da empresa pública em que há concentração maior de pais (68%) e 

mães (67,3%) na faixa que compreende o ensino médio à pós-graduação. (Vide quadro 19). 

 

Quadro 19- Escolaridade da mãe e pai – PROFLEM - BRASIL- 2014 

Escolaridade da mãe Escolaridade do pai 
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Ensino 

fundamental 

incompleto 

25 21,2% 18 15,3% 

Ensino 

fundamental 

completo 

9 7,6% 7 5,9% 

Ensino 

Médio 

incompleto 

9 7,6% 10 8,5% 

Ensino 

Médio 

Completo 

36 30,5% 39 33,1% 

Ensino 

Superior 
15 12,7% 19 16,1% 

Pós-

graduação 
8 6,8% 6 5,1% 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado aos/às agrupamento PROFLEM 

 

Para identificar a ocupação das mães e pais realizou-se, como no survey da empresa 

pública, um agrupamento das principais ocupações com base nas informações prestadas. Com 

relação à profissão/ocupação da mãe destaca-se o alto percentual de mulheres responsáveis pelo 

trabalho reprodutivo (17,8%), que trabalham no serviço doméstico remunerado (15,8%) e, em 

menor proporção, professoras (9,3%). O restante das mães se dividem em ocupações variadas 

como trabalhadoras rurais, do comércio e serviços, autônomas, comerciárias e em profissões 

variadas. 

Com relação a profissão/ocupação dos pais evidenciou-se que a maior parte são 

comerciários e autônomos, em seguida estão os técnicos, trabalhadores do comércio e serviços, 

administradores, gerentes, empresários e economistas, servidores públicos (5,1%) e 

profissionais da segurança pública e, em menor proporção, as profissionais da saúde, da 

comunicação, rurais, professores e profissionais da área de TI e trabalhadores rurais e operários.  

É interessante destacar que enquanto a maior parte das mães estão no trabalho 

reprodutivo, serviço doméstico remunerado e trabalho de professoras, a maior parte dos pais 

são comerciários e autônomos, técnicos. Observa-se, assim, que a maior parte dos/das 

profissionais nesse agrupamento construiu trajetórias de ascensão social e educacional, à 

medida em que não apenas a ocupação/profissão dos pais e mães se difere da dos filhos, como 

também a escolaridade  

 



273 

 

5.4.1 Qualificação, formação e competências: a percepção dos/das profissionais no 

agrupamento PROFLEM 

Com base na análise das publicações identificamos um conjunto de qualificações, 

habilidades e capacidades que figuraram como essenciais para a constituição do ideal de 

profissional na área de tecnologia da informação e relacionam-se ao conceito de competência. 

Constatou-se formas diferenciadas de atribuição de valor às diversas competências e 

habilidades89 referenciadas na literatura como fundamentais para o processo de constituição de 

um/a profissional ideal e que serão apresentadas em subsequência. 

As atividades altamente valorizadas pelo agrupamento profissional PROFLEM referem-

se à capacidade de resolver problemas, proatividade, ao conhecimento técnico, à capacidade de 

trabalhar em equipe, à agilidade no processo de resolução de problemas, à importância de novos 

conhecimentos e, por fim, ao aprendizado contínuo. Estas habilidades podem ser consideradas 

constituintes do processo de trabalho e fazem confluência com o discurso analisado.  

Vale destacar que na habilidade “criatividade”, a distribuição por sexo apresentou 

diferenças, como no agrupamento da empresa pública, à medida em que mais da metade das 

mulheres (52,9%) considerou a atividade importante e apenas 32,1% dos homens assinalaram 

esta opção. Nota-se presença mais alta de homens nos níveis muito importante e extremamente 

importante (56,8%) que de mulheres (35,2%).  (Vide tabela 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 As habilidades e competências são idênticas às apresentadas no agrupamento da empresa pública: como a 

criatividade, a capacidade de resolver problemas, a proatividade, o conhecimento técnico, a autonomia, a 

capacidade de trabalhar em equipe, a flexibilidade, o amplo conhecimento em outras áreas, a agilidade no processo 

de resolução de problemas e o engajamento em novos projetos, além de habilidades comunicacionais e relacionais.  
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Tabela 43 – Habilidades e competências valorizadas – PROFLEM – Brasil - 2015 

Nível de 

importância 

 

Capacida

de de 

resolver 

problema

s 

% 

Proativida

de 

% 

Conhecime

nto técnico 

% 

Trabalho 

em 

equipe 

% 

Aprendizad

o contínuo 

e constante 

% 

Agilidade 

no processo 

de 

resolução 

de 

problemas 

% 

Nada 

importante 

2,0 2,0 2,0 4,1 2,2 3,1 

Pouco 

importante 

4,1 7,1 4,1 10,2 3,3 2,0 

Importante 6,1 22,4 17,3 20,4 15,6 19,4 

Muito 

importante 

12,2 34,7 19,4 30,6 28,9 33,7 

Extremame

nte 

importante 

75,5 33,7 57,1 34,7 50,0 41,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

As habilidades e competências de importância moderada referem-se à criatividade, à 

capacidade de trabalhar em equipe, à flexibilidade, ao conhecimento em língua estrangeira, ao 

conhecimento da área/negócio para a qual o software é desenvolvido, ao conhecimento em 

diferentes linguagens de programação e a importância de conhecer de forma profunda a área 

para a qual se desenvolve o software. Importa ressaltar que as quatro últimas habilidades 

apresentaram elevado percentual de pessoas que atribuíram pouca ou nenhuma importância à 

habilidade, o que indica não concordância com a importância da competência no processo de 

desenvolvimento do trabalho ou com a forma como ela foi apresentada. (Vide tabela 44) 

 

Tabela 44 – Habilidades e competências de importância moderada – PROFLEM – Brasil - 2015 

Nível de 

importância 

Criativida

de 

% 

Capacid

ade de 

trabalha

r em 

equipe 

% 

Conhecim

ento em 

língua 

estrangeira 

Conhecimen

to da 

área/negócio 

para a qual o 

software é 

realizado 

Conhecimen

to em 

diferentes 

linguagens 

de 

programaçã

o 

Amplo 

conheci

mento 

em 

outras 

áreas 

Nada 

importante 

2,0 4,1 4,4 4,4 6,7 6,1 

Pouco 

importante 

12,2 10,2 15,6 7,8 22,2 13,3 

Importante 29,6 20,4 31,1 34,4 40,0 39,8 

Muito 

importante 

23,5 30,6 30,0 27,8 16,7 16,3 

Extremame

nte 

importante 

32,7 34,7 18,9 25,6 14,4 24,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 
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O elevado índice de atribuição de baixa importância ou nenhuma importância a frase 

“conhecimento em diferentes linguagens de programação”, em ambos os agrupamentos, 

constitui um exemplo de como a forma como ela foi apresentada pode ter influenciado na 

valoração negativa. Acredita-se que a valorização negativa refere-se à exigência da polivalência 

presente na frase, em que o termo “diferente” sugere não apenas o conhecimento em algumas 

linguagens de programação, mas em várias linguagens. Isso pode ser percebido também na alta 

valoração positiva atribuída ao conhecimento técnico, considerado de extrema importância e 

que integra, em certa medida, o conhecimento em linguagens de programação.  

Assim, ainda que os/as profissionais considerem importante o conhecimento em 

linguagens de programação, não consideram que a polivalência seja necessária. Ressalta-se que 

similar atribuição de valor, ocorreu entre o agrupamento de profissionais vinculados a empresa 

pública, revelando que essa habilidade é uma exigência “de fora”, nos termos de Júlia Evetts, 

isto é, integra o discurso empresarial e não constitui-se uma característica que o agrupamento 

profissional valoriza. O mesmo ocorre com a frase “importância de estar sempre engajado em 

novos projetos” que não alcançou a meta mínima, no agrupamento PROFLEM, para ser 

classificada nas faixas de extrema importância e importância moderada, sendo considerada de 

baixa importância pelo agrupamento profissional.  

  

5.4.2 Processo de trabalho e flexibilidade: a percepção das pessoas inseridas no 

agrupamento PROFLEM 

Nesta parte, busca-se compreender como profissionais inseridos no PROFLEM 

atribuem valor ao processo de trabalho e à organização do trabalho, nessa perspectiva, 

apresentou-se formas de organização do trabalho compatíveis com o modelo toyotista e fordista 

de produção.  

Perante as mudanças nas novas formas de organização do trabalho e no processo de 

trabalho perguntou-se aos profissionais sobre a importância da hierarquia, da divisão do 

trabalho, da rotina, de se relacionar com pessoas de outras localidades e outros países no 

desenvolvimento do trabalho.  

Com relação à divisão do trabalho constatou-se que esta foi considerada importante pela 

maior parte das pessoas, ao analisar as demais faixas, constata-se maior concentração de 

pessoas nas faixas muito importante e extremamente importante (45,9%) que nas faixas pouco 

importante e nada importante (19,4%). Esta configuração indica que há um percentual alto de 
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pessoas que consideram a divisão do trabalho importante no processo de desenvolvimento do 

trabalho.  

A distribuição por sexo apresenta alguns diferenciais significativos, à medida em que 

alto percentual de mulheres (41,2%) atribuiu extrema importância a divisão do trabalho, muito 

inferior ao percentual de homens (22,2%). Ao mesmo tempo, nota-se que uma proporção maior 

de homens atribuiu baixa importância à divisão do trabalho (19,8%) se comparada as mulheres 

(17,7%). (Vide tabela) 

 

Tabela 45 - Importância da divisão do trabalho segundo o sexo – PROFLEM - Brasil - 2015 

Nível de importância da 

Divisão do trabalho 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 2 2,5 1 5,9 3 3,1 

Pouco importante 14 17,3 2 11,8 16 16,3 

Importante 29 35,8 5 29,4 34 34,7 

Muito importante 18 22,2 2 11,8 20 20,4 

Extremamente importante 18 22,2 7 41,2 25 25,5 

Total 81 100,0 17 100,0 98 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Quando se analisa a rotina, destaca-se uma situação inversa à divisão do trabalho, ao 

passo em que ainda que a maior parte das pessoas a consideraram importante (37,5%), a análise 

das demais faixas indica que há maior percentual nas faixas pouco importante ou nada 

importante (33,3%) que nas faixas muito importante ou extremamente importante (29,2%). A 

distribuição por sexo não apresentou diferenciais significativos, exceto na posição importante 

em que um percentual maior de mulheres (41,2%) que de homens (36,7%) assinalou essa opção. 

Ao passo que uma proporção maior de homens considerou a rotina de pouca importância 

(25,3%) se comparada ao percentual de mulheres (23,5%).  

 

 

Tabela 46 - Importância da rotina segundo o sexo – PROFLEM - Brasil - 2015 

Nível de importância da 

Rotina 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 7 8,9 1 5,9 8 8,3 

Pouco importante 20 25,3 4 23,5 24 25,0 

Importante 29 36,7 7 41,2 36 37,5 

Muito importante 12 15,2 2 11,8 14 14,6 

Extremamente importante 11 13,9 3 17,6 14 14,6 

Total 79 100,0 17 100,0 96 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM 
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Apresentada como um elemento constitutivo das formas de organização fordistas de 

produção, buscou-se saber como os/as profissionais atribuem importância à hierarquia. À 

hierarquia também foi conferida importância moderada (37,5%), mas há um percentual mais 

alto de pessoas que atribuíram pouca ou nenhuma importância (40,9%) que de pessoas 

atribuíram muita ou extrema importância (24,5%). A distribuição por sexo revelou que o maior 

percentual de mulheres (58,8%) considerou a hierarquia de baixa ou nenhuma importância, do 

que homens (37%). (Vide tabela 47) 

 

Tabela 47- Importância hierarquia segundo o sexo – PROFLEM - Brasil - 2015 

Nível de importância da 

Hierarquia 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Nada importante 12 14,8 1 5,9 13 13,3 

Pouco importante 18 22,2 9 52,9 27 27,6 

Importante 31 38,3 3 17,6 34 34,7 

Muito importante 7 8,6 3 17,6 10 10,2 

Extremamente 

importante 

13 16,0 1 5,9 14 14,3 

Total 81 100,0 17 100,0 98 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Tal configuração indica que a divisão do trabalho apresenta-se como de maior 

importância no desenvolvimento do trabalho que elementos como a rotina e a hierarquia por 

parte dos/das profissionais. Até aqui tratou-se de verificar como os/as profissionais conferem 

valor à algumas formas de trabalho que comumente são associadas ao fordismo. Vale verificar 

se os/as profissionais se identificam ou exercem em suas atividades processos de trabalho 

flexíveis.  

Nas publicações analisadas o incentivo ao trabalho por conta própria, seja como 

freelancer, consultor(a) ou empreendedor(a), destacava a possibilidade do não cumprimento de 

horários fixos estabelecidos pela empresa, de não mais precisar se submeter a um chefe, de 

trabalhar em casa ou em qualquer outro espaço que não seja a empresa, de “ganhar dinheiro” e 

de estabelecer redes e contatos com uma diversidade de empresas e pessoas que permitem 

atualização e conhecimento constante. Assim, realizou-se questões que buscassem 

compreender como esses elementos são vivenciados e percebidos pelos(as) profissionais.  

Ao verificar se os horários são estabelecidos pela própria pessoa, constatou-se que a 

maior parte das pessoas (73,1%) assinalaram que o trabalho não é estabelecido pelo(a) próprio 

profissional, assim, apenas 26,9% afirmaram ter controle sobre seu tempo de trabalho. A 

distribuição por sexo indica que enquanto 82,4% das mulheres afirmaram não possuir controle 
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sobre seu horário de trabalho, 71,1% do total de homens assinalaram a opção. Tal configuração 

indica que há um percentual mais alto de homens que possuem controle sobre o seu trabalho 

(28,9%) que mulheres (17,6%).  

Ao apresentar a afirmação sobre a exigência no trabalho da polivalência, nesse caso, do 

domínio de várias linguagens de programação, do conhecimento geral da área para a qual se 

trabalha, constatou-se que 57% confirmou a afirmação e 43% assinalou que o trabalho não 

exige este tipo de competência. A distribuição por sexo indicou que 64,4% do total de mulheres 

afirmou que a polivalência é exigida no trabalho, proporção maior que a evidenciada entre os 

homens (55,3%).  

Quanto aos contratos de trabalho, apresentou-se a seguinte frase “no que se refere à 

contratos de trabalho, não estou inserido(a) em relações contratuais de trabalho como CLT ou 

estatutário”. Constatou-se que 34,1% das pessoas assinalaram sim a afirmativa e 65,9% 

assinalaram não. O fato de haver um número significativo de pessoas que assinalaram não 

relaciona-se tanto ao fato de existir pessoas que possuem contratos como CLT- Flex que são de 

alguma forma flexíveis, contemplando o agrupamento, como também de haver pessoas que 

possuem mais de um emprego, isto é, trabalham tanto de forma autônoma, quanto vinculados a 

uma empresa.  

Solicitou-se também que os/as profissionais avaliassem diversos vínculos de trabalho e 

constatou-se que a maior parte considera os vínculos dotados de maior segurança e estabilidade 

e vinculados ao modo de regulação fordista melhores que os vínculos mais flexíveis. Os 

vínculos avaliados como ótimos pela maior parte das pessoas referem-se à CLT-empregado 

público e servidor público efetivo. Já os vínculos avaliados como “bons” pela maior parte das 

pessoas referem-se ao estágio, CLT-empresa, Pessoa jurídica e, em menor proporção, servidor 

público temporário, cooperado e freelancer. 

 Deve-se destacar que alguns vínculos foram considerados por um percentual 

significativo de pessoas como regular, como é o caso do vínculo freelancer, servidor público 

temporário e PJ (19%). Os vínculos que obtiveram maior percentual de pessoas que o 

consideraram péssimo refere-se ao estágio, servidor público temporário, PJ , cooperado (15,6%) 

e freelancer. Justamente, as modalidades contratuais mais flexíveis e dotadas de menor proteção 

social.  

Ao questionar os/as profissionais sobre o que é importante para a satisfação no trabalho 

e apresentar se a liberdade e a autonomia é mais importante que a estabilidade financeira e 

contratual, constatou-se que a maior parte concorda parcialmente (61,1%). Destaca-se que um 

percentual maior de mulheres preferem liberdade e autonomia (41,2%) que homens (30,8%).  
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Quanto a afirmação de que a estabilidade financeira e contratual de trabalho é 

importante para a satisfação no trabalho constata-se que a maior parte das pessoas concorda 

totalmente com a afirmação (52,6%). Destaca-se que há percentual idêntico de homens e 

mulheres que concordam totalmente. Esta configuração, associada a forma como os/as 

profissionais desse agrupamento atribuem valor aos vínculos de trabalho, indica que não são 

totalmente adeptos do discurso acerca da liberdade e autonomia no trabalho.  

Quanto ao processo de trabalho buscou-se saber se o trabalho exige contato com pessoas 

de outras regiões e comunicação constante. Esta é uma característica muito referenciada no 

discurso sobre o novo ideal de profissional e os novos tipos de trabalho. Verificou-se que 13% 

das pessoas assinalaram ser necessário se relacionar com equipes de trabalho ou pessoas de 

outros estados ou países de forma presencial. 70,7% assinalaram que precisam estar sempre 

conectados à internet a fim de se comunicarem com pessoas ou empresas de outros lugares e 

16,3% afirmaram que não estabelecem contato com outras pessoas, equipes ou grupos, isto é, 

trabalham sozinhos. A distribuição por sexo evidencia que enquanto 14,7% dos homens 

precisam estabelecer contato com pessoas de outros estados ou países de forma presencial, 

apenas 5,9% das mulheres assinalou a opção.   

Em seção anterior demonstramos que há diversos modelos de processo de 

desenvolvimento de software, como o modelo em cascata, caracterizado pela forte divisão das 

atividades e o modelo iterativo caracterizado pela intercalação das diversas atividades 

desenvolvidas. A maior parte das pessoas, 29,8% apontou que utiliza ambos os modelos. 24,5% 

assinalou, respectivamente, utilizar o modelo em cascata e o modelo iterativo. Vale destacar 

que 21,3% das pessoas afirmou não utilizar nenhum dos modelos. 

A distribuição por sexo evidenciou que homens e mulheres, em sua maioria, utilizam 

ambos os modelos, por outro lado, indica que um percentual maior de mulheres afirma trabalhar 

no modelo em cascata (29,4%%), ao passo que os homens concentraram-se no modelo iterativo 

(24,7%). Evidencia-se assim, quanto à organização do trabalho, maior percentual de homens 

em modelos flexíveis e maior percentual de mulheres em modelos rígidos e hierárquicos. Vale 

destacar que esses dados podem ser lidos como uma indicação e devem investigados de forma 

mais aprofundada, sobretudo, com uma quantidade mais alta de mulheres a fim de realizar 

afirmações mais precisas sobre a temática.  
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Tabela 48 – Modelos de desenvolvimento de software utilizados  - PROFLEM - Brasil - 2015 

Modelos de desenvolvimento de 

software utilizados 

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n

. 

% n. % n. % 

Modelo em cascata 1

8 

23,4 5 29,4 23 24,5 

Desenvolvimento iterativo 1

9 

24,7 4 23,5 23 24,5 

Ambos são utilizados e a inserção 

em um desses modelos depende do 

projeto no qual estou inserido 

2

3 

29,9 5 29,4 28 29,8 

llNenhum dos casos anteriores 1

7 

22,1 3 17,6 20 21,3 

Total 7

7 

100,

0 

17 100,0 94 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM 

 

Apresentou-se alguns elementos associados à forma de organização fordista de 

produção e buscou-se apreciar se determinadas formas de organização do trabalho e do tempo 

de trabalho associadas, no discurso, ao toyotismo eram vivenciadas por parte das pessoas que 

integram esse agrupamento profissional. Constata-se que elementos como a hierarquia e a rotina 

são considerados de menor importância que a divisão do trabalho. Mas a modalidade de 

trabalho a qual o/a profissional insere-se impacta na percepção e empreendedores e 

empreendedoras consideram a divisão do trabalho mais importante que prestadores(as) de 

serviço e consultores(as).  

Os modelos de desenvolvimento de software não são, em sua maioria, iterativos, isto é, 

próximas das práticas toyotistas de produção. Assim, verificou-se que o mesmo percentual de 

pessoas que trabalham com desenvolvimento em cascata (mais rígido), trabalha com o iterativo 

(mais flexível). Mas, a maior parte das pessoas utilizam ambos os modelos, o que indica que 

profissionais inseridos nessas formas mais flexíveis de trabalho não necessariamente trabalham 

com modelos de desenvolvimento mais flexíveis. Formas toyotistas e fordistas de produção se 

combinam na produção do software e analisar em que contextos e tipos de empresas essas 

formas se apresentam de modo mais incisivo, requer estudos de caso específicos. As fábricas 

de software, por exemplo, podem adotar em maior medida o modelo em cascata que 

profissionais que trabalham sozinhos desenvolvendo projetos próprios. 
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 Com relação à importância de estabelecer contato com pessoas de outras regiões e 

outros países, verifica-se, que essa prática é de fundamental importância no processo de 

trabalho, mas, para a maior parte das pessoas, essa comunicação é virtual e não presencial.  

Por fim, é interessante constatar que a maior parte das pessoas inseridas nesse 

agrupamento avaliam como positivo os vínculos de trabalho dotados de maior proteção 

trabalhista, o que indica que o fato de trabalhar em formas flexíveis não significa valorizar tais 

vínculos.  

5.5 IDENTIDADE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: PROFLEM 

Esta parte analisa a constituição identitária do agrupamento PROFLEM. Utiliza-se o 

mesmo referencial teórico empregado na análise do agrupamento vinculado à empresa pública, 

assim, leva-se em consideração a importância do reconhecimento social, da relevância do 

trabalho, dos motivos que impulsionaram o ingresso na área e do significado de trabalhar no 

processo de desenvolvimento de software.  

Quanto à relação entre a remuneração e a qualificação profissional, observa-se que a 

maior parte das pessoas inseridas nesse agrupamento consideram que sua remuneração é baixa 

face as qualificações e competências que possuem. Vale destacar que não há grandes 

diferenciais de gênero, à medida em que enquanto 74,1% dos homens consideram sua 

remuneração baixa, 75% das mulheres assinalaram tal opção. Já a distribuição por sexo e cor 

indicou que todos os segmentos consideram que sua remuneração é baixa face as qualificações 

e conhecimentos que possuem, mas homens brancos (80%) e mulheres brancas (77,8%) 

apresentam percentuais mais altos de insatisfação que mulheres negras (71,4%) e homens 

negros (64,7%). (Vide tabela 49) 

 

Tabela 49 – Relação entre remuneração e qualificação – PROFLEM – Brasil - 2015 

Relação entre 

remuneração e 

qualificação no 

exercício do 

trabalho 

Homens 

Brancos 

Homens Negros Mulheres 

Brancas 

Mulheres 

Negras 

 n. % n. % n. % n. % 

Minha remuneração 

condiz com as 

qualificações e 

competências que 

possuo 

8 17,0 11 32,4 2 22,2 2 28,6 

Minha remuneração 

é baixa ante as 

38 80,9 22 64,7 7 77,8 5 71,4 
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qualificações e 

competências que 

possuo 

Minha remuneração 

é alta ante as 

qualificações e 

competências que 

possuo 

1 2,1 1 2,9 0 0,0 0 0,0 

Total 47 100,

0 

34 100,

0 

9 100,

0 

7 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado agrupamento PROFLEM.  

 

Quanto à relação entre qualificação e conteúdo do trabalho evidencia-se que a maior 

parte das pessoas (67,4%) consideram que suas qualificações estão abaixo do que é requerido 

em seu trabalho, indicando, assim, baixo aproveitamento dos/das profissionais. Vale ressaltar 

que um percentual maior de mulheres negras assinalou essa opção que os demais segmentos e 

que sugere que esse grupo pode estar sofrendo de dupla discriminação.  

Com relação à frase “meu trabalho condiz com as qualificações adquiridas no meu 

processo de formação profissional” constatou-se que a maior parte das pessoas, 56,5%, 

concorda parcialmente, 29,3% concorda e 14,1% discorda. Com relação à distribuição por sexo 

e cor verifica-se que concordam com a frase um percentual maior de mulheres brancas (44,4%) 

e homens negros (40,6%), se comparado ao percentual de mulheres negras (25%) e homens 

brancos (18,6%). Quanto as pessoas que discordam da frase, evidencia-se maior percentual de 

mulheres negras (25%) e homens brancos.  

Quanto à frase “embora eu tenha um alto nível de qualificação, meu trabalho sempre 

exige maior conhecimento e novas habilidades” constatou-se que 53,3% das pessoas 

concordaram parcialmente e 28,3% concordaram, em proporção menor, estão as pessoas que 

discordaram da frase, 18,5%. Com relação à distribuição por sexo e cor identificou-se que todos 

os segmentos assinalaram, em maior proporção, a opção concordo parcialmente. Destaca-se 

que nenhuma mulher negra discordou da frase, mas um quantitativo significativo de mulheres 

brancas o fez, em menor proporção estão os homens brancos e os homens negros.  

O reconhecimento social configura-se como um importante elemento para a constituição 

identitária e deve-se analisar as diversas dimensões que o compõem, como o reconhecimento 

por parte de colegas de trabalho, de chefes, clientes e superiores, usuários do serviço, mas 

também da família, amigos e sociedade em geral.  

A maior parte das pessoas afirmaram que o trabalho é reconhecido pelos(as) clientes em 

todas as situações (39,8%) e em poucas situações (38,6%). Em menor proporção, estão as 

pessoas que entendem que seu trabalho não é reconhecido em nenhuma situação.  
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A distribuição por sexo indica que um percentual igual de mulheres (42,9%) avalia que 

seu trabalho é reconhecido em todas as situações ou em poucas situações. Nenhuma mulher 

considera que seu trabalho não é reconhecido por clientes. Já entre os homens evidencia-se que 

a maior parte considera que seu trabalho é reconhecido em todas as situações, em seguida, estão 

os que avaliam que o trabalho é reconhecido em poucas situações (37,8%). (Vide tabela abaixo) 

 

Tabela 50 – Reconhecimento no trabalho por parte de clientes - PROFLEM - Brasil - 2015 

Reconhecimento no 

trabalho - Meu trabalho é 

reconhecido por clientes 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações 29 39,2 6 42,9 35 39,8 

Sim, em poucas situações 28 37,8 6 42,9 34 38,6 

Não, em nenhuma situação 11 14,9 0 0,0 11 12,5 

Não se aplica 6 8,1 2 14,3 8 9,1 

Total 74 100,0 14 100,0 88 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Com relação ao reconhecimento por parte dos pares, isto é, da equipe de trabalho 

verifica-se que a maior parte das pessoas afirma que o trabalho é reconhecido em todas as 

situações. Ao analisar a distribuição por sexo constata-se que enquanto o maior percentual de 

homens apontou que seu trabalho é reconhecido em todas as situações pela equipe de trabalho 

(43,8%) a maior parte das mulheres afirma que seu trabalho é reconhecido em poucas situações 

(33,3%). Tal configuração indica um percentual muito maior de homens que de mulheres 

entendem que o trabalho é reconhecido pelos(as) colegas de trabalho (Vide tabela abaixo). 

 

Tabela 51 – Reconhecimento no trabalho pela equipe - PROFLEM - Brasil - 2015 

Reconhecimento no 

trabalho pela minha equipe  

 Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações 32 43,8 4 26,7 36 40,9 

Sim, em poucas situações 26 35,6 5 33,3 31 35,2 

Não, em nenhuma situação 6 8,2 1 6,7 7 8,0 

Não se aplica 9 12,3 5 33,3 14 15,9 

Total 73 100,0 15 100,0 88 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

Quanto ao reconhecimento no trabalho por parte do/da chefe evidencia-se que a maior 

parte (46%) considera que o trabalho é reconhecido em poucas situações e, em menor 

proporção, está a percepção de que o trabalho é reconhecido em todas as situações (25,3%) e 

em nenhuma situação (12,6%). A distribuição por sexo indica que a maior parte de homens e 

mulheres afirmam que o trabalho é reconhecido pelo chefe em poucas situações. (Vide a tabela 

52). 
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Tabela 52 – Reconhecimento no trabalho por parte do chefe - PROFLEM - Brasil - 2015 

Meu trabalho é 

reconhecido e valorizado 

pelo meu chefe  

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as 

situações 

18 24,7 4 28,6 22 25,3 

Sim, em poucas 

situações 

34 46,6 6 42,9 40 46,0 

Não, em nenhuma 

situação 

11 15,1 0 0,0 11 12,6 

Não se aplica 10 13,7 4 28,6 14 16,1 

Total 73 100,0 14 100,0 87 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Elevado percentual de pessoas assinalou que o trabalho é reconhecido em todas as 

situações por familiares (42%) e, em menor proporção, que o trabalho é reconhecido em poucas 

situações (29,3%) e nunca é reconhecido (19,3%). A distribuição por sexo indica que a maior 

parte das mulheres, 66,7%, afirmam que seu trabalho é reconhecido pela família. Ao contrário, 

um percentual mais elevado de homens aponta que o trabalho é reconhecido em poucas 

situações (32,9%) se comparado ao percentual de mulheres (13,3%). Disposição similar ocorreu 

na faixa que afirma que o trabalho não é reconhecido em nenhuma situação em que 20,5% dos 

homens marcaram a opção e apenas 13,3% das mulheres. Tal configuração indica que as 

mulheres recebem maior reconhecimento da família que os homens. (Vide tabela 53) 

 

Tabela 53 – Reconhecimento no trabalho por parte de familiares - PROFLEM - Brasil - 2015 

Reconhecimento no 

trabalho por parte de 

familiares 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações 27 37,0 10 66,7 37 42,0 

Sim, em poucas situações 24 32,9 2 13,3 26 29,5 

Não, em nenhuma situação 15 20,5 2 13,3 17 19,3 

Não se aplica 7 9,6 1 6,7 8 9,1 

Total 73 100,0 15 100,0 88 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

No que respeita ao reconhecimento e valorização do trabalho por parte de amigos(as) 

observa-se que 38,4% das pessoas assinalaram, respectivamente, que o trabalho é reconhecido 

por amigos(as) em todas as situações e em poucas situações. 15,1% consideram que o trabalho 

não é reconhecido em nenhuma situação. A distribuição por sexo indica que a maior parte das 

mulheres considera que o trabalho é reconhecido por amigos(as) em todas as situações. Tal 

disposição é diferente entre os homens, à medida em que a maior parte entende que o trabalho 
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é reconhecido por amigos(as) em poucas situações (38,9%),. Nota-se um percentual 

significativo de homens que consideram que seu trabalho é reconhecido apenas em poucas 

situações ou nenhuma situação por parte de amigos(as). (Vide tabela 54). 

 
Tabela 54 – Reconhecimento e valorização do trabalho por parte de amigos - PROFLEM - Brasil- 2015 

Reconhecimento e 

valorização do trabalho 

pelos(as) amigos(as) 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Sim, em todas as situações 26 36,1 7 50,0 33 38,4 

Sim, em poucas situações 28 38,9 5 35,7 33 38,4 

Não, em nenhuma situação 12 16,7 1 7,1 13 15,1 

Não se aplica 6 8,3 1 7,1 7 8,1 

Total 72 100,0 14 100,0 86 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

O reconhecimento e a valorização do próprio trabalho são importantes no processo de 

constituição identitária e para a satisfação no trabalho. A maior parte das pessoas, 74,2%, 

reconhecem e valorizam o próprio trabalho em todas as situações, o que indica uma valorização 

positiva acerca do trabalho. A distribuição por sexo sugere que um percentual maior de 

mulheres reconhece o seu trabalho (86,7%) se comparado ao percentual de homens (71,6%). 

Ao passo que uma proporção maior de homens assinalou que reconhece o trabalho apenas em 

poucas situações (24,3%) se comparado às mulheres (13,3%).  

Com relação ao reconhecimento do trabalho pela sociedade destaca-se que a maior parte 

das pessoas consideram que o trabalho é reconhecido em poucas situações (48,9%), em seguida, 

com percentual muito próximo, estão aquelas que avaliam que o trabalho é reconhecido em 

todas as situações (21,6%) e as que consideram que o trabalho nunca é reconhecido (20,5%). A 

distribuição por sexo indica que a maior parte dos homens e das mulheres entendem que o 

trabalho é reconhecido em poucas situações pela sociedade.  

Ao analisar o processo de valorização dos/das trabalhadores(as) inseridos(as) em formas 

flexíveis de trabalho e empreendedores(as) na faixa “o trabalho é reconhecido em todas as 

situações”, tem-se uma distribuição que evidencia, primeiro, a valorização do próprio trabalho, 

seguida pelo reconhecimento de familiares, da equipe de trabalho, dos/das clientes, de 

amigos(as), da empresa/instituição, do/da chefe e, por fim, da sociedade. Esta disposição indica 

o sentimento de baixo reconhecimento social por parte da sociedade, mas também por parte da 

empresa e de superiores hierárquicos. Nota-se algumas diferenças em relação ao agrupamento 

de profissionais vinculados à empresa pública que, assinalam, que a falta de reconhecimento 

ocorre, em sua maioria, por familiares, clientes, amigos e, aqui, pela empresa, chefes e amigos.  
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Ao questionar os/as profissionais sobre a relevância do trabalho para a empresa, pessoa, 

cliente ou instituição à qual presta ou fornece serviços foi possível observar que 98,9% das 

pessoas assinalaram que o trabalho é relevante. Destaca-se poucos diferenciais de gênero, pois, 

100% das mulheres confirmaram a relevância do trabalho e 98,6% dos homens.  

Buscou-se compreender o grau de importância que os/as trabalhadores(as) inseridos(as) 

em formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as) conferem ao resultado do trabalho, isto 

é, às tecnologias da informação. A partir de uma questão aberta pode-se identificar que a maior 

parte das pessoas avaliam que as tecnologias da informação são importantes para a sociedade. 

As principais justificativas remetem à pervasividade da área, ao progresso e evolução da 

sociedade, à automatização de processos repetitivos, entre outras, que serão apresentadas em 

subsequência.  

Como observado no agrupamento de profissionais vinculados à empresa pública, a 

justificativa principal de trabalhadores(as) sobre a importância das tecnologias da informação 

remete a pervasividade da tecnologia, justificada por 51,5% das pessoas e pode ser observada 

nas citações que se seguem:  

“É de suma importância visto que a tecnologia está relacionada mesmo que 

indiretamente à todas as áreas de conhecimento” (Especialista em teste de software, 

35 anos, mulher, preta (autodeclaração), casada, Belém-PA). 

 

“Tudo agora é TI. Então a importância é máxima” (Empreendedor, 29 anos, homem, 

branco (autodeclarado), casado, Osvaldo Cruz – SP).  

A associação das tecnologias da informação ao progresso e evolução da sociedade 

apresentou-se como justificativa de 8,8% das pessoas e pode ser observada no trecho que segue 

“Elas fomentam a evolução da sociedade” (Freelancer, homem, 29 anos, branco 

(autodeclarado), casado, Goiânia-GO).  

Em seguida, representando 7,7% das pessoas, estão as justificativas que destacam a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos negócios e serviços por meio de processos 

comunicacionais, como pode ser observado no trecho “uma forma de agilizar o trabalho e 

ganhar tempo com trabalhos manuais, tornar as empresas mais competitivas diante das 

concorrentes e permitir um melhor desenvolvimento da cidade que reside” (Consultor, 27 anos, 

homem, branco (autodeclaração), casado, São Paulo - SP).  

Representando 4,4% das pessoas estão as justificativas relativas à ampliação de 

conhecimento e informação permitindo maior acessibilidade e/ou transparência e transferência 

de informações; à possibilidade de solucionar problemas, reduzir erros e contribuir para a 

tomada de decisões; à melhoria de processos comunicacionais, integração, interatividade e/ou 
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automatização de processos repetitivos e à possibilidade de automatizar, agilizar e controlar 

processos de empresas públicas e privadas.  

Em menor proporção, com 2,9% da representatividade, respectivamente, estão as 

justificativas associadas à agilidade e otimização de processos, à associação da automatização 

de processos; à possibilidade de liberar as pessoas para atividades criativas; à possibilidade de 

inovação e eficiência. 1,5% das pessoas, respectivamente, apresentaram justificativas 

vinculadas à possibilidade de se obter conhecimento, informação e comunicação de forma livre 

e democrática para toda sociedade apresentaram-se, mesmo que em menor proporção, nas 

justificativas.  

Objetivou-se compreender qual é o significado de se trabalhar com o processo de 

desenvolvimento de software, isto é, de ser um(a) desenvolvedor(a) no sentido amplo do termo. 

Constatou-se que a relação com a criação e solução de problemas apresentou-se como a 

principal justificativa dos/das profissionais, assim, 19,4% assinalou que “significa criar 

soluções para problemas empresariais/institucionais e/ou facilitar a vida e segurança das 

pessoas. Essa opinião pode ser observada na citação “Responsável pela elaboração e 

implantação de aplicativos que contribuem para o bem-estar e a segurança das pessoas” 

(Prestador de serviço a uma única empresa, 50 anos, homem, branco (autodeclarado), 

divorciado, Brasília-DF).  

Um percentual significativo de pessoas (14,9%) apresentou um significado mais íntimo 

e pessoal, como uma realização profissional e pessoal e que pode ser evidenciada no seguinte 

trecho “Tudo. Nasci para programar computadores. Adoro máquinas” (Especialista em análise 

de sistemas e desenvolvimento, 49 anos, divorciado/separado, branco, Rio de Janeiro-RJ). 

O aprendizado constante e a busca pela inovação e mudança tecnológica foram 

referenciados por 11,9% das pessoas, indicando uma aproximação com o discurso evidenciado 

na literatura. O trecho a seguir exemplifica este significado: “estar sempre em busca de 

inovação” (Prestador de serviço a uma única empresa, 24 anos, mulher, solteira, parda, 

Horizontina – RS).  

Associou-se também o significado de trabalhar com o desenvolvimento de software à 

arte e à criação, isto é, em que se é um artista, em que se pode criar, tal percepção pode ser 

evidenciada nos seguintes trechos: 

“Poder criar coisas” (Empreendedor, 29 anos, homem, branco (autodeclarado), 

casado, Osvaldo Cruz – SP).  

 

“Significa ser um artista em desenvolvimento” (24 anos, homem, preto, solteiro, 

Belford Roxo – RJ).  
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Próximo do significado anterior, estão as pessoas que associaram o significado de ser 

um(a) desenvolvedor(a) de software a ser “um montador de quebra cabeças”, 6%, o que se 

aproxima da ideia de resolver enigmas e problemas. A mesma proporção de pessoas ressaltou 

a invisibilidade que integra o setor de serviços, destacando que “significa ser um agente 

silencioso, mas responsável pelos benefícios atuais e evolução do conhecimento e da 

economia”, como pode ser observado no trecho “ser um agente silencioso, porém 

completamente responsável pelas atuais melhorias sociais” (prestador de serviço a diversas 

empresas, 29 anos, homem, solteiro, amarelo, Goiânia-GO).  

Um percentual menor de justificativas, 4,5%, destacou que significa ter liberdade e 

autonomia e trabalhar na indústria mais importante desenvolvida pelo homem. As justificativas 

que obtiveram 3,0% das respostas destacaram 1) a ausência de significado; a percepção de que 

consiste em um trabalho comum, uma atividade realizada na esfera privada; 3) o significado de 

trabalhar em uma profissão que melhora a vida das pessoas, mas é pouco reconhecida e 

estressante. 1,5% das pessoas, respectivamente, entendem que consiste em uma possibilidade 

de contribuir para o crescimento de empresas e de melhorar a vida das pessoas. 

Observou-se, quanto ao reconhecimento e valorização profissional, que a maior parte 

das pessoas valorizam e reconhecem seu trabalho positivamente, em seguida está o 

reconhecimento de familiares, da equipe de trabalho, de clientes, de amigos, do chefe e, por 

fim, da sociedade. Tal disposição indica que não há alta harmonia entre os/as profissionais e 

seus supervisores e equipe de trabalho, o que esteve mais presente na empresa pública. Neste 

agrupamento, evidenciou-se diferenciais de sexo importantes, à medida em que um percentual 

maior de mulheres destacou o reconhecimento por parte de familiares e amigos, em 

contraposição a um percentual menor de homens. Por outro lado, foi possível identificar um 

percentual maior de homens que consideraram que a equipe reconhece o trabalho em todas as 

situações se comparado às mulheres. O que sugere vivências e experiências diferentes no 

processo de reconhecimento do trabalho conforme o sexo.  

Elevado índice de profissionais destacaram a relevância do trabalho para a empresa, 

instituição ou pessoas às quais prestam ou fornecem o serviço. As principais justificativas em 

torno da importância das tecnologias da informação destacam, como no agrupamento de 

pessoas vinculadas à empresa pública, a pervasividade da tecnologia, isto é, a capacidade de 

permear e aperfeiçoar processos nas mais diferentes áreas do conhecimento.  

Todavia, enquanto no agrupamento da empresa pública verifica-se uma preocupação 

com a qualidade de vida do cidadão e é esta a palavra utilizada, as justificativas do agrupamento 

de flexíveis e empreendedores(as) destacam a evolução e o progresso da sociedade, a melhoria 
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da qualidade de vida das pessoas e dos negócios das empresas, a possibilidade de automatizar 

processos e de aumentar a produtividade e eficiência de negócios. Isto é, ainda que exista muita 

similaridade nas justificativas, verifica-se que as respostas presentes na empresa pública 

apresentam uma relação mais forte entre tecnologia, cidadania e democracia, diferente das 

respostas evidenciadas no agrupamento de flexíveis, que ainda que destaquem a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, reforçam a ideia de progresso da sociedade, aprimoramento de 

negócios e tomada de decisões.  

Quanto ao significado de ser um(a) desenvolvedor(a) de software evidencia-se que o 

processo de criar soluções para problemas empresariais/ institucionais e/ou facilitar a vida e 

segurança das pessoas apresenta-se como o principal motivo, o que esteve presente também no 

agrupamento da empresa pública. Ressalta-se o elevado índice de pessoas que relacionam o 

significado se ser um(a) desenvolvedor(a), de se trabalhar no processo de desenvolvimento de 

software a uma realização pessoal, a conquista de um sonho. Esta justificativa esteve presente 

em menor proporção entre os/as funcionários(as) da empresa pública. O aprendizado constante 

e a busca de inovação apresentaram-se de forma mais intensa nesse agrupamento. Vale destacar, 

a percepção de que ser um desenvolvedor(a) é ser um(a) artista, isto é, o processo de criação 

integra o processo de trabalho. 

 Trabalhar no processo de desenvolvimento de software, para os/as profissionais 

inseridos em formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as), tem significados distintos. A 

possibilidade de criar e desenvolver soluções para problemas, a realização pessoal e 

profissional, a possibilidade de estar em constante aprendizado e em busca de inovação integra 

as justificativas de boa parte das pessoas que compõem o agrupamento. Para outras pessoas, a 

ideia de ser um(a) artista, de criar, integra não apenas o processo de trabalho, mas a percepção 

de si, em que ser um(a) desenvolvedor(a) é ser um(a) artista. A concepção de artista afasta-se 

da lógica do trabalho no capitalismo, na alta velocidade do processo produtivo e aproxima-se 

do conceito de perícia apresentado por Sennett (2006), em que a realização de um trabalho com 

perfeição, precisão e paciência caracterizam o trabalho do/da programador e do/da artista, mas 

que são difíceis de serem mantidas em contextos em que a flexibilidade, a agilidade e a rapidez 

caracterizam o processo e a organização do trabalho.  
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5.5.1 Motivos impulsionadores para trabalhar no processo de desenvolvimento de 

software 

Compreender os motivos de ingresso na área e a forma como os/as profissionais 

atribuem sentido e significado ao trabalho consiste em um elemento importante para a 

compreensão do processo de constituição identitária. Com base em uma escala likert de três 

pontos, perguntou-se aos/às profissionais qual o significado do trabalho na vida e apresentamos 

cinco possibilidades de resposta: 1) Realização de um sonho; 2) Ascensão econômica e 

profissional; 3) Uma forma de contribuir e ajudar no desenvolvimento da sociedade; 4) É um 

trabalho, apenas uma forma de ganhar a vida; 5) Nada, não gosto do meu trabalho.  

A maior parte das pessoas (48,3%) está de acordo com a frase que aponta o trabalho 

como a realização de um sonho. Em menor proporção estão aquelas que concordam 

parcialmente (43,8%) e que discordam (7,9%). A distribuição por sexo indica que a maior parte 

das mulheres concordaram parcialmente (53,3%) e a maior parte dos homens concordaram 

(48,6%).  

Quanto à percepção de que o significado do trabalho na vida consiste em ascensão 

econômica e profissional, constatou-se que a maior parte das pessoas (51,1%) concordaram 

com a frase, em menor proporção, estão aquelas que concordaram parcialmente, 38,6%, e que 

discordaram, 10,2%. A distribuição por sexo indicou que a maior parte de homens  e de 

mulheres concordaram com a percepção de que o trabalho significa ascensão econômica e 

social, mas deve-se destacar percentual maior de mulheres (57,1%) se comparada aos homens 

(50%).  

Entendem que o trabalho é uma forma de contribuir e ajudar no desenvolvimento da 

sociedade 41,6% das pessoas. Concordam parcialmente com a frase 46,1% e discordam da frase 

12,4% das pessoas. A distribuição por sexo indica que a maior parte das mulheres concordaram 

com a frase (46,7%) diferente dos homens em que a maior parcela concordou apenas 

parcialmente (47,3%). Um percentual semelhante entre homens (12,2%) e mulheres (13,3%) 

discordaram da frase.  

Com relação à afirmação de que o trabalho significa apenas uma forma de ganhar a vida, 

verifica-se que a maior parte das pessoas, 52,3%, discordaram da frase, em menor proporção 

estão aquelas que concordam parcialmente (31,8%) e concordam (15,9%). A distribuição por 

sexo indica que tanto a maior parte de homens (50%) como de mulheres (60%) discordaram da 

frase, sendo uma proporção mais elevada de mulheres. Ao passo que concordaram parcialmente 

um percentual mais alto de homens (32,9%) se comparado às mulheres (26,7%). Apesar do 
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baixo índice de pessoas que concordaram com a frase evidencia-se um percentual mais alto de 

homens (16,4%) que de mulheres (13,3%).  

Quanto à afirmação de que o trabalho é destituído de significado, verifica-se que, 4% 

discordaram da frase, assim, apenas 10,2% concordaram parcialmente e 3,4% concordaram. A 

distribuição por sexo evidenciou que homens (84,9%) e mulheres, em sua maioria, discordaram 

da frase, mas as mulheres (93,3%) o fizeram em proporção levemente superior. Um percentual 

mais elevado de homens concordou parcialmente (11%) e totalmente (4,1%) com a frase, se 

comparado as mulheres (6,7%) e nenhuma mulher concordou com a frase. Tal configuração 

indica que o trabalho na área tem um sentido maior que apenas o ganho material e há um “gosto” 

pelo trabalho.  

A fim de compreender os fatores motivadores para a escolha da profissão, apresentou-

se um conjunto de possibilidades como: 1) remuneração; 2) possibilidade de desenvolver novas 

tecnologias; 3) desejo por desenvolver minhas próprias ideias; 4) influência dos pais; 5) 

influência de amigos(as) que já trabalhavam na área; 6) identificação com o trabalho.  

A remuneração apresentou-se como um fator muito importante para a escolha da 

profissão da maior parte das pessoas (46,6%), ainda que se observe um índice significativo de 

pessoas que conferiram pouca importância (45,5%). Baixa proporção de pessoas assinalou a 

faixa nada importante (8%). A distribuição por sexo não apresentou diferenciais significativos.  

A possibilidade de desenvolver novas tecnologias apresentou-se como um fator de muita 

importância para o ingresso na carreira (56,8%), em menor proporção estão as pessoas que 

assinalaram a opção pouco importante (35,2%) e nada importante (8,0%). A distribuição por 

sexo indicou alto percentual de mulheres que escolheram a opção muito importante (66,7%), 

inclusive, superior ao percentual de homens (54,8%).  

O desejo por desenvolver as próprias ideias apresentou-se como um fator muito 

importante para a maior parte das pessoas (68,2%), sendo que 26,1% entende que é um 

elemento de pouca importância e 5,7% de nenhuma importância. A distribuição por sexo indica 

que a maior parte das mulheres afirmaram que o desejo por desenvolver novas tecnologias é de 

muita importância (60%), mas destaca-se que 40% conferem baixa importância. Já entre os 

homens, identifica-se um percentual mais alto na faixa muito importante (69%), assim, apenas 

30,1% dos homens assinalaram que desenvolver as próprias ideias é de pouca ou nenhuma 

importância. Aqui, evidencia-se diferenciais de sexo em que para os homens, é ainda mais 

intenso o desejo por desenvolver as próprias ideias e isso deve impactar no desejo por possuir 

o próprio negócio.  
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Tabela 55 - Fator importante para escolha da profissão - Desejo por desenvolver minhas próprias ideias - 

PROFLEM - Brasil - 2015 

 Fator importante para 

escolha da profissão - 

Desejo por 

desenvolver minhas 

próprias ideias 

Sexo 

Masculino Feminino Total 

 n. % n. % n. % 

Muito importante 51 69,9 9 60,0 60 68,2 

Pouco importante 17 23,3 6 40,0 23 26,1 

Nada importante 5 6,8 0 0,0 5 5,7 

Total 73 100,0 15 100,0 88 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM  

 

A influência dos pais e mães não se apresenta como um fator de elevada importância na 

escolha da profissão. Apenas 9,1% concordaram que a influência dos pais constituiu-se como 

um elemento importante. A distribuição por sexo evidencia que para as mulheres a influência 

de pais e mães é menor que para os homens, à medida em que 66,7% das mulheres assinalaram 

a opção nada importante e 60,3% dos homens.  

A influência de amigos(as) que já trabalhavam na área apresentou-se, principalmente, 

como de pouca importância (43,2%), em menor proporção estão as pessoas que assinalaram 

que este fator não é nada importante (38,6%) e muito importante (18,2%).  

A distribuição por sexo indica que para a maior parte das mulheres a influência de 

amigos(as) não teve nenhuma importância (46,7%), já para a maior parte dos homens os/as 

amigos(as) tiveram pouca importância (43,8%). Enquanto 19,2% dos homens assinalaram que 

os amigos consistiram num fator de muita importância para o ingresso na carreira, apenas 13,3% 

das mulheres marcaram a opção. Tal configuração indica que para os homens, há um peso maior 

da influência de amigos que para as mulheres.  

A identificação com o trabalho apresentou-se como o fator de maior importância para a 

escolha da profissão (78,4%), um baixo percentual de pessoas assinalou a opção pouco 

importante (15,9%) e nada importante (5,7%). A distribuição por sexo indica que 86,7% das 

mulheres e 76,7% dos homens consideram a identificação com o trabalho um fator motivador. 

Um percentual maior de homens conferiu pouca importância e nenhuma importância (23,3%) 

se comparado às mulheres (13,4%).  

Como no agrupamento de profissionais vinculados à empresa pública, a influência dos 

pais foi considerada, pela maior parte das pessoas, como um fator sem importância para a 

escolha da profissão (61,4%) e a influência de amigos(as) foi considerada, pela maioria como 

de pouca importância (43,2%). Esta configuração indica que a escolha pela área não se dá, como 

em profissões clássicas, pela influência dos pais e mães, aqui, a identificação com a área e o 
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desejo por desenvolver as próprias ideias e novas tecnologias e, em menor proporção, pela 

remuneração são os fatores motivadores. É interessante perceber que neste agrupamento de 

profissionais, o desejo por desenvolver novas tecnologias e as próprias ideias, supera a questão 

da remuneração, diferente do que ocorre no agrupamento de profissionais vinculados à empresa 

pública em que a questão econômica vem antes das questões relativas ao desenvolvimento 

tecnológico e das próprias ideias. A próxima seção dedica-se a uma análise sobre as atividades 

que os/as profissionais e empreendedores(as) mais se identificam e menos se identificam 

5.5.2 As atividades de trabalho no PROFLEM: identificação e não identificação 

Ao solicitar as pessoas inseridas no agrupamento que apresentem as atividades que mais 

se identificam no trabalho, constatou-se que algumas pessoas citaram tarefas relativas ao 

conteúdo do trabalho e outras às consequências do trabalho.  

A maior parte das pessoas destacou que a atividade com que mais se identificam no 

trabalho refere-se à determinadas etapas do processo de trabalho como 

programação/desenvolvimento, as atividades relativas ao processo criativo e inovação, à gestão 

de pessoas e análise de requisitos, administração de banco de dados e/ ou suporte redes e 

servidores, projetos de arquitetura e ou infraestrutura e, em menor proporção, análise e testes, 

organização de programas e automatização de tarefas.  

Algumas atividades relacionam-se às possibilidades do trabalho e às consequências do 

trabalho como a resolução de problemas para empresas e pessoas, a possibilidade de adquirir 

novos conhecimentos e aprender novas tecnologias, a possibilidade de mudar a vida das pessoas 

e verificar os resultados positivos do trabalho e de compartilhar conhecimentos. Assim, 

programação e desenvolvimento, atividades relativas ao processo criativo/inovação e resolução 

de problemas, apresentam-se como as atividades que esse agrupamento mais se identifica.  

Quanto aos diferenciais de gênero, constata-se que a maior parte das mulheres gosta de 

atividades relativas à programação, atividades relacionadas ao processo criativo e à inovação e 

à análise de requisitos. Já os homens, também gostam em sua maioria de 

programação/desenvolvimento, seguida pelas possibilidades de resolução de problemas para 

empresas e pessoas e atividades relacionadas ao processo criativo. Nota-se que homens e 

mulheres destacaram a área de desenvolvimento como as atividades que mais gostam, por outro 

lado, enquanto as mulheres ressaltam, além dessa atividade, o processo de criação e a análise 

de requisitos, os homens ressaltam resolução de problemas e processo de criação.  
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Com relação às atividades que esse agrupamento profissional menos se identifica, nota-

se, que as atividades mais citadas referem-se à interação, isto é, ao relacionamento com a 

equipe, chefes e clientes. A interação com clientes ocorre tanto no início do desenvolvimento, 

na parte de especificação, quanto na entrega do software, isto é, quando deve-se ensinar o/a 

cliente a utilizá-lo. É interessante que um percentual maior de mulheres assinalou essa opção 

que os homens. As atividades burocráticas que apresentaram-se como a principal atividade que 

o agrupamento da empresa pública não se identifica, foi a segunda mais citada. Outra atividade 

refere-se às atividades de gestão, mas destaca-se, aqui, um elemento que não esteve presente na 

empresa pública, qual seja, atividades relativas à cobrança do valor do software que, na maior 

parte dos casos, é exercida pelo(a) próprio(a) profissional.  

Esta seção teve por objetivo identificar o perfil geral e compreender a constituição 

identitária de profissionais envolvidos em processos de trabalho flexíveis e que se auto 

identificam como empreendedores(as). A heterogeneidade das modalidades de trabalho, a 

expressiva quantidade de jovens e baixa quantidade de mulheres e pessoas negras são algumas 

características do PROFLEM.  

Quanto ao reconhecimento social, constatou-se que o reconhecimento advém, em maior 

proporção, dos/das próprios(as) profissionais e em menor proporção da sociedade. As 

diferenças entre os sexos são importantes, à medida em que as mulheres sentem-se mais 

reconhecidas por familiares e amigos(as), ao contrário dos homens que sentem-se mais 

reconhecidos pela equipe de trabalho, indicando vivências diferenciadas conforme o sexo nesse 

campo. 

 Ainda que a maior parte das pessoas não se sinta reconhecida pela sociedade, atribuem 

alta importância a seus trabalhos e destacam a pervasividade da área, assim como a contribuição 

para a evolução da sociedade e dos negócios. O significado de trabalhar na área, tem sentidos 

diferenciados e vale destacar não apenas os principais elementos como o desenvolvimento de 

soluções para problemas, a busca pela inovação e o fato de aprender constantemente, como o 

significado de ser uma(a) artista, isto é, de se estar envolto a um processo criativo que se 

aproxima da atividade de artesãos(ãs).  

Ao apresentar as atividades que menos e mais se identificam, constatou-se que o 

processo de interação seja com chefes ou clientes constituem as atividades menos prazerosas e 

as atividades relativas ao desenvolvimento e criação como de maior identificação. Destaca-se 

um elemento que não esteve presente no grupo vinculado à empresa pública devido à natureza 

do trabalho, qual seja, atividades relativas à cobrança.  
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A motivação pelo ingresso na área está muito relacionada a possibilidade de desenvolver 

ideias e novas tecnologias, seguida pela remuneração, o que sugere a opção, sobretudo para 

empreendedores(as), consultores(as) e prestadores(as) de serviço a diversas empresas, pela 

modalidade de trabalho. Vale ressaltar as diferenças entre homens e mulheres, à medida que 

para os primeiros o desejo por desenvolver as próprias ideias é mais intenso que para as 

mulheres, indicando um dos motivos de haver mais empreendedores que mulheres.  
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6 RELAÇÕES DE GÊNERO NO TRABALHO E NA FAMÍLIA: EMPRESA 

PÚBLICA E PROFLEM 

O estudo do trabalho a partir da categoria relações sociais de sexo/gênero indicou um 

programa amplo de pesquisa que versa sobre o conceito de trabalho, sobre a relação entre 

trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, sobre o tempo de trabalho e de não trabalho, sobre o 

trabalho doméstico, sobre a relação entre gênero, trabalho e tecnologia, dentre outras relações 

possíveis. Tais estudos permitiram desvelar como as relações sociais de sexo se constituem nos 

diferentes espaços sociais, mas também a forma como se articulam. Nessa perspectiva, a 

concepção de trabalho é repensada e não remete apenas ao trabalho assalariado, mas também 

ao trabalho doméstico, tendo em vista que “o tempo do assalariamento é condicionado pelo 

tempo do trabalho doméstico” (HIRATA; ZARIFIAN, 2003, p. 68).  

A inserção maciça e permanente das mulheres no mercado de trabalho assalariado a 

partir da década de 1970 também revela a importância de se pensar uma outra relação com o 

tempo e com o trabalho, pois as mulheres se apresentam como  

 

assalariadas e como portadoras das condições gerais – temporais – do assalariamento. 

De outro lado, a produção do viver, por interpelar a dimensão útil do trabalho, é levada 

pelas mulheres para além das fronteiras das esferas da vida nas quais os homens estão 

estabelecidos e inscreveram sua dominação. Para as mulheres, os limites temporais se 

dobram e redobram, trabalho doméstico e profissional, opressão e exploração, se 

acumulam e articulam, e por isso elas estão em situação de questionar a separação 

entre esferas da vida – privada, assalariada, política – que regem oficialmente a 

sociedade moderna. (HIRATA; ZARIFIAN, 2003). 

A análise do trabalho a partir da categoria relações sociais de sexo desmistifica a ideia 

de um trabalhador universal e de que o trabalho impacta os sexos de forma igual. Os estudos 

indicam diferenciações que se apresentam no mercado de trabalho assalariado, na orientação 

dos postos conforme o sexo e no trabalho destinado à produção do viver realizado, em sua 

maioria, pelas mulheres, as quais devem “conciliar” e construir formas específicas de realizá-

lo (HIRATA; KERGOAT, 2007; YANNOULAS, 2013).  

O trabalho relativo ao processo de desenvolvimento de software, como vimos, é realizado 

majoritariamente por homens, assim, há de se destacar que as mulheres que se inseriram nesses 

espaços quebraram barreiras e enfrentaram obstáculos para se estabelecerem nessas áreas. 

Busca-se saber se, no âmbito doméstico, as mulheres que trabalham no campo da tecnologia da 

informação constroem formas mais igualitárias na divisão do tempo de trabalho e se há 
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diferenciais de gênero na forma como os/as profissionais inseridos nesse campo lidam com o 

trabalho destinado à produção do viver.  

6.1 TRABALHO, RELAÇÕES DE GÊNERO E FAMÍLIA NA EMPRESA PÚBLICA 

Como já demonstrado em outro momento, a maior parte dos/das 

funcionários/funcionárias da empresa pública assinalaram que trabalham de 30 a 40 horas, 

ainda que tenha havido uma quantidade expressiva de pessoas que trabalham mais de 40 horas. 

A distribuição por sexo indicou que há um percentual maior de homens trabalhando mais de 40 

horas que de mulheres. Resta saber se tais diferenças impactam no trabalho para a produção do 

viver e em outros tempos. Antes, vale apresentar alguns dados acerca da situação conjugal 

dos/das funcionários/funcionárias da empresa pública de TI.  

Analisou-se a situação conjugal conforme o sexo e constatou-se que 70,1% das pessoas 

são casadas, 22,6% solteiras, 7,2% divorciadas ou separadas. Nessa pesquisa, demonstramos 

que o agrupamento “Funcionários de empresa pública de TI” apresenta uma média de idade 

mais alta se comparada aos estudos da área, esta configuração pode contribuir para explicar o 

alto índice de pessoas casadas ou que vivem com companheiro(a).  

Quanto à distribuição por sexo, constatou-se que 72,8% dos homens e 61,2% das 

mulheres são casados. Ao mesmo tempo constata-se que há mais mulheres solteiras (26,2%) e 

divorciadas (12,5%) que homens solteiros (21,5%) e divorciados (5,7%). Destaca-se que a 

maior parte das pessoas, 51,8%, declararam ter filhos e nota-se percentuais similares entre a 

classe de homens (51,9%) e de mulheres (51,2%).  

Sobre a associação entre situação conjugal, sexo e cor, a configuração dos dados indica 

que há um percentual mais elevado de mulheres brancas solteiras e divorciadas, seguida pelas 

mulheres negras, homens brancos e homens negros. O que sugere que a relação com o trabalho 

interfere de forma diferenciada os processos afetivos de homens e mulheres. Deve-se analisar 

até que ponto a inserção em um emprego relativamente estável e dotado de uma remuneração 

média pode ser um elemento que favorece o casamento para os homens e afasta as mulheres 

dessa relação, seja por opção, seja por conflitos relacionados ao trabalho reprodutivo e 

produtivo, ao passo que se constata um percentual maior de mulheres também separadas e 

divorciadas. (Vide tabela 56) 

 

Tabela 56 – Situação conjugal conforme sexo e cor – Empresa pública de TI - 2014 

Situação Conjugal Homens Brancos Homens Negros Mulheres Brancas Mulheres Negras 
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 n. % n. % n. % n. % 

Casado(a)/Mora com 

companheiro(a) 
136 72,0 55 77,5 35 58,3 14 70,0 

Solteiro(a) 43 22,8 11 15,5 17 28,3 4 20,0 

Divorciado(a)/Separad

o(a) 
10 5,3 5 7,0 8 13,3 2 10,0 

Viúvo(a) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 189 100,0 71 100,0 60 100,0 20 100,0 

 Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

 A análise sobre o uso do tempo de não trabalho permitiu constatar que, para os/as 

servidores/servidoras da empresa pública, a maior parte do tempo de não trabalho é destinada, 

com frequência, ao convívio familiar. O uso do tempo com amigos, em atividades culturais e 

atividades físicas figuraram na opção ocasionalmente. Vale ressaltar que as atividades que 

receberam alto percentual de pessoas que assinalaram a opção “nunca” se relaciona à realização 

de outros projetos de trabalho, cursos relacionados à tecnologia, curso de línguas e atividades 

religiosas. (Vide tabela 57). 

 

Tabela 57 – Preenche o tempo de não trabalho – Empresa pública de TI - 2014 

Porcentagem 

Preenche o tempo de não trabalho 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Frequentemente 68,1 48,4 13,3 17,4 23,6 15,7 8,0 27,2 

Ocasionalmente 29,7 44,0 63,3 56,5 37,1 64,0 35,2 39,1 

Nunca 2,2 7,7 23,3 26,1 39,3 20,2 56,8 33,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Legenda: 1 – Com a família; 2 – com Amigos e amigas; 3 – Realizando outros projetos de trabalho; 4 – Cursos 

relativos à tecnologia; 5 – Atividades religiosas; 6 – Atividades culturais; 7 – Curso de idiomas; 8 Atividades 

esportivas.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

 Ainda que a maior parte do tempo de não trabalho seja destinada ao convívio familiar, 

identificou-se diferenciais de sexo em que um percentual maior de mulheres assinalou dedicar 

o tempo à família que de homens. Outra variável importante refere-se à situação conjugal em 

que as pessoas casadas também apresentaram maior índice de uso do tempo de não trabalho 

com a família se comparado ao percentual das pessoas solteiras e divorciadas. 

Além disso, destaca-se a importância de se analisar o uso do tempo de não trabalho a 

partir da variável filhos. Identificou-se que, para as mulheres casadas, ter ou não ter filhos não 

altera o uso do tempo frequentemente destinado à família (100%), assim como a situação 

conjugal, à medida que todas as mulheres que têm filhos, casadas ou solteiras, também  

afirmaram que a maior parte do seu  tempo de não trabalho é destinado à família. Tal situação 
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não se apresenta da mesma forma para os homens, em que o total de homens casados que 

preenchem seu tempo de não trabalho frequentemente com a família é de 92,2%, já de homens 

casados com filhos é de 94,5%90. 

 Outro dado importante refere-se ao percentual maior de homens que realizam cursos 

relativos à tecnologia que as mulheres, seja frequentemente ou ocasionalmente, o que sugere 

um investimento maior por parte dos homens no trabalho. Compreender por que motivo tais 

razões ocorrem exige outras pesquisas de caráter qualitativo, mas os dados aqui permitem 

indicar que a alta dedicação à família por parte das mulheres pode impactar no uso do tempo 

para outros fins e constituir trajetórias diferenciadas de homens e mulheres no campo do 

trabalho de forma desigual. Assim, vale analisar como homens e mulheres no campo da 

tecnologia da informação lidam com o trabalho reprodutivo.  

6.1.1 Divisão sexual do trabalho reprodutivo na empresa pública: relações tradicionais 

ou modernas? 

Se na seção anterior foi possível constatar que sexo e situação conjugal impactam de 

modo distinto os usos do tempo de não trabalho, nesta parte, a análise recai sobre o modo como 

homens e mulheres que trabalham em uma área extremamente moderna lidam com o trabalho 

reprodutivo. Assim, analisa-se como profissionais da área de tecnologia da informação 

articulam o trabalho remunerado com as atividades domésticas e o cuidado com os filhos. 

A primeira questão teve por objetivo saber se os/as profissionais da área realizam 

afazeres domésticos em sua residência e constatou-se que a maior parte das pessoas (90,3%) 

desempenha essas tarefas. Nota-se pouca diferença na distribuição por sexo, é similar a 

quantidade de homens (90,2%) e de mulheres (91,2%) que afirmam exercer as atividades.  

Com respeito ao tempo dedicado aos afazeres domésticos, identificou-se uma média de 

9,1 horas semanais entre os/as profissionais vinculados à empresa pública. Todavia há 

diferenciais de sexo; a média de horas das mulheres dedicadas aos afazeres domésticos é de 13 

horas e dos homens 9 horas, indicando, assim, que as mulheres trabalham 4 horas a mais que 

homens na esfera doméstica.  

Outro elemento importante refere-se à divisão sexual do trabalho doméstico, isto é, 

como as atividades que precisam ser realizadas no interior de uma residência são divididas. 

Para tal análise, apresentou-se um conjunto de atividades relativas aos afazeres domésticos 

                                                 
90 As tabelas e quadros que comprovam tais dados encontram-se nos apêndices.  
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como limpar casa, lavar louça, lavar roupa, varrer a casa, preparar refeições, dar banho nas 

crianças, ensinar a lição de casa e passar um tempo com os filhos. Solicitou-se aos/às 

profissionais a indicação de quem realiza a atividade: a própria pessoa, o cônjuge, filhos e 

demais integrantes da família, empregada doméstica ou agregados.  

No caso das mulheres, a maior parte das atividades, excetuando-se retirar o lixo, são 

realizadas pelas próprias mulheres ou por empregadas domésticas, o que indica que a figura do 

parceiro não se apresenta na execução das atividades. Em tarefas como lavar a louça, lavar a 

casa e lavar a roupa, a participação do cônjuge é inexistente e tais atividades são realizadas 

pelas próprias mulheres, por empregadas domésticas ou demais integrantes da família. Por outro 

lado, atividades como passar um tempo com as crianças, ensinar a lição, fazer as compras são 

divididas em maior proporção com o cônjuge. (Vide tabela 58) 

 

Tabela 58 – Afazeres domésticos – Mulheres – Empresa pública de TI - 2015 

Responsável pela 

tarefa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% % % % % % % % % % % 

Eu 40,0 15,0 37,5 17,5 17,5 50,0 28,8 16,7 45,0 24,3 25,0 

Meu cônjuge 0,0 0,0 0,0 1,2 3,8 6,2 3,8 0,0 5,0 00 6,2 

Eu e meu cônjuge 

(compartilhamos as 

tarefas) 

21,2 10,0 15,0 6,2 10,0 33,8 13,8 50,0 45,0 73 17,5 

Filhos e demais 

integrantes da 

família 

6,2 8,8 8,8 7,5 8,8 8,8 8,8 5,6 0,0 0,0 12,5 

Empregada 

doméstica 
31,2 58,8 37,5 58,8 56,2 0,0 27,8 27,8 5,0 2,7 35,0 

Agregados 0,0 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 5,0 0,0 _ _ 2,5 

Não se aplica 1,2 6,2 1,2 7,5 2,5 0,0 12,5 0,0 _ _ 1,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: 1- Lavar louça; 2 - Lavar a casa; 3 - Lavar a roupa; 4 -Passar a roupa; 5 - Varrer a casa; 6 - Fazer as 

compras do supermercado; 7 - Preparar as refeições; 8 - Dar banho nas crianças; 9 - Ensinar as lições da 

escola; 10 - Passar um tempo com filhos(as); 11 - Retirar o lixo.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

  

Para os homens, identifica-se uma situação distinta. Há menor proporção de homens que 

se declararam principais responsáveis pelos afazeres domésticos se comparado às mulheres. A 

divisão das tarefas com o cônjuge, a responsabilização do cônjuge pela tarefa e a delegação à 

empregada doméstica são os três arranjos principais para a realização das tarefas domésticas no 

caso dos homens.  

A única atividade doméstica na qual se verifica que os homens são os principais 

responsáveis refere-se à tarefa retirar o lixo. Em atividades como lavar a louça, lavar a casa, 

lavar a roupa e dar banho nas crianças, apenas homens assinalaram que o cônjuge é responsável 

pela atividade, as mulheres não apontaram tal opção. Vale ressaltar que embora os homens 
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utilizem o serviço doméstico remunerado, o fazem em menor proporção que as mulheres, já 

que existe a figura do cônjuge que assume, em grande medida, boa parte dos afazeres 

domésticos. (Vide tabela 59) 

 

 

Tabela 59 - Afazeres domésticos – Homens– Empresa pública de TI - 2015 

Responsável pela 

tarefa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% % % % % % % % % % % 

Eu 22,6 8,3 16,2 9,4 12,0 36,1 18,0 9,0 25,5 9,2 41,4 

Meu cônjuge 12,8 14,3 32,7 21,4 16,5 9,0 25,6 14,6 17,6 1,5 4,5 

Eu e meu cônjuge 

(compartilhamos as 

tarefas) 

44,0 18,8 21,4 12,4 30,1 48,5 33,5 62,9 53,9 86,3 34,6 

Filhos e demais 

integrantes da 

família 

4,9 2,6 3,0 2,6 4,5 2,3 3,0 6,7 2,9 3,1 4,5 

Empregada 

doméstica 
12,4 47,4 20,7 41,7 33,5 1,9 10,2 4,5 0,0 0,0 12,8 

Agregados 1,9 2,6 3,8 3,0 2,3 1,1 1,9 2,2 _ _ 0,8 

Não se aplica 1,5 6,0 2,3 9,4 1,1 1,1 7,9 - _ _ 1,5 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: 1- Lavar louca; 2 - Lavar a casa; 3 - Lavar a roupa; 4 -Passar a roupa; 5 - Varrer a casa; 6 - Fazer as 

compras do supermercado; 7 - Preparar as refeições; 8 - Dar banho nas crianças; 9 - Ensinar as lições da 

escola; 10 - Passar um tempo com filhos(as); 11 - Retirar o lixo.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

 

Tal configuração revela que homens e mulheres no campo da tecnologia da informação 

articulam trabalho remunerado e trabalho doméstico de forma distinta. A divisão sexual do 

trabalho destinado a produção do viver indica que as mulheres são as principais responsáveis 

pelos afazeres domésticos e quando não o fazem delegam à empregada doméstica e, em menor 

proporção, a outros integrantes da família. O que indica a sobrecarga de trabalho, a dupla 

jornada de trabalho e também, nas palavras de Bruschini e Lombardi (2000), a bipolarização 

do trabalho feminino, em que mulheres inseridas em trabalhos que exigem alta qualificação e 

dotadas de maior remuneração delegam as atividades domésticas a mulheres de camadas sociais 

mais baixas. 

6.2 TRABALHO, RELAÇÕES DE GÊNERO E FAMÍLIA: PROFLEM 

Já constatamos, em capítulo anterior, que o tempo de trabalho é vivenciado de forma 

diferenciada conforme o sexo e a modalidade de trabalho entre profissionais inseridos em 

formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras em que homens investem 
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maior tempo no trabalho remunerado que mulheres. Além disso, verificou-se que as 

modalidades mais flexíveis de trabalho são aquelas em que os homens investem maior tempo e 

as mulheres menor tempo. Tais diferenciais nos impulsionam a analisar o trabalho destinado à 

produção do viver, com o objetivo de verificar se essas diferenças se relacionam a formas 

distintas de articulação com o trabalho remunerado. Antes de tratar, especificamente, dessa 

temática, vale analisar a situação conjugal, a taxa de fecundidade e como as pessoas inseridas 

nesse agrupamento utilizam seu tempo de não trabalho.  

Os dados indicam que há um percentual mais elevado de pessoas solteiras no 

agrupamento do que de casadas e divorciadas/separadas. Por outro lado, identifica-se que há 

um percentual maior de mulheres solteiras (brancas e negras) do que de homens (brancos e 

negros). Além disso, há percentual um pouco maior de homens com filhos que de mulheres, tal 

configuração nos instiga a analisar se esses elementos interferem na forma de utilização do 

tempo de não trabalho. (Vide tabela 60) 

 

Tabela 60 – Situação conjugal conforme sexo e cor - PROFLEM - Brasil - 2015 

Situação Conjugal Homens 

brancos 

Homens negros Mulheres 

brancas 

Mulheres negras 

 n. % n. % n. % n. % 

Casado(a) 21 42,9 25 53,2 4 36,4 4 40,0 

Solteiro(a) 25 51,0 21 44,7 7 63,6 6 60,0 

Divorciado(a)/separado(a) 3 6,1 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Total 49 100 47 100 11 100,0 10 100,0 

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado ao agrupamento PROFLEM. 

 

Apresentou-se diversas possibilidades sobre o uso do tempo de não trabalho: com a 

família, realizando outros projetos de trabalho, com amigos/amigas, em atividades religiosas, 

em cursos, em atividades culturais, atividades esportivas e buscou-se saber como homens e 

mulheres experienciam esse tempo. 

Constatou-se que o tempo de não trabalho é despendido pela maior parte das pessoas 

em atividades que não estão diretamente relacionadas ao trabalho e à formação, ou seja, com a 

família e amigos e, em menor proporção, em atividades esportivas e religiosas. Com relação às 

atividades concernentes ao processo de trabalho e à formação, identifica-se que há um 

percentual mais alto de pessoas que despendem seu tempo de não trabalho em cursos de 

formação, atividades culturais, realizando outros trabalhos e, em menor proporção, em cursos 

de idiomas. (Vide tabela 61) 
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Tabela 61 – Preenche o tempo de não trabalho – PROFLEM - Brasil - 2015 

 Preenche o tempo de não trabalho 

  1 2 3 4 5 6  7 8 

% % % % % % % % 

Frequentemente 68,1 48,4 13,3 17,4 23,6 15,7 8,0 27,2 

Ocasionalmente 29,7 44,0 63,3 56,5 37,1 64,0 35,2 39,1 

Nunca 2,2 7,7 23,3 26,1 39,3 20,2 56,8 33,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Legenda: 1 – Com a família; 2 – com Amigos e amigas; 3 – Realizando outros projetos de trabalho; 4 – Cursos 

relativos à tecnologia; 5 – Atividades religiosas; 6 – Atividades culturais; 7 – Curso de idiomas; 8 Atividades 

esportivas.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas ao agrupamento PROFLEM. 

 

A análise do uso do tempo de não trabalho correlacionada com sexo e situação conjugal 

evidenciou semelhanças e diferenças se comparada ao agrupamento da empresa pública. As 

semelhanças se referem ao alto percentual de mulheres que despendem seu tempo 

frequentemente com a família e com os/as amigos se comparado aos homens. Por outro lado, 

há diferenças; entre profissionais inseridos/inseridas em formas flexíveis e 

empreendedores/empreendedoras, as mulheres solteiras despendem mais tempo que as 

mulheres casadas à família e, inclusive, as mulheres que possuem filhos. Os homens casados e 

com filhos também afirmaram passar mais tempo com a família que as mulheres casadas com 

filhos. O fato de haver um baixo índice de mulheres casadas pode ter afetado a amostra, mas 

também pode indicar que essas mulheres, mais jovens, possuem relações distintas das 

tradicionais91.  

Interessante perceber que a situação conjugal, assim como evidenciado no agrupamento 

da empresa pública, influencia a realização ou não de determinadas atividades. Assim, em 

atividades esportivas, não apenas os homens (29,3%) realizam em maior proporção a atividade 

que as mulheres (17,6%), mas há um maior percentual de mulheres casadas que nunca realizam 

a atividade (57,1%) do que de homens casados (38,3%). Vale ressaltar que as mulheres casadas 

apresentam a maior proporção de pessoas que não exerce atividade esportiva e os homens 

solteiros apresentam a menor proporção (28,9%).  

Destaca-se que, enquanto a diferença entre homens solteiros e homens casados que 

nunca realizam a atividade é de cerca de 10 pontos percentuais, a diferença entre mulheres 

casadas e homens solteiros que não realizam a atividade é bem mais expressiva: 18,8 pontos 

percentuais. As atividades religiosas são realizadas por um percentual maior de mulheres que 

de homens. Por outro lado, há diferenciais conforme a situação conjugal em que homens e 

                                                 
91 Os quadros que informam esses dados estão disponíveis no apêndice.  
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mulheres casados realizam a atividade em maior proporção que homens e mulheres 

solteiros/solteiras.  

Ao analisar as atividades relativas a cursos de certificação, verifica-se percentual mais 

elevado de homens que realizam a atividade, frequentemente ou ocasionalmente, 77,3%, que 

mulheres, 58,8%. Ao passo que há um percentual mais elevado de mulheres que afirmaram 

nunca realizar tal atividade (41,2%) se comparado aos homens (22,7%). Situação diferente 

ocorre com relação às atividades culturais, em que há um percentual mais alto de mulheres que 

as realizam frequentemente ou ocasionalmente, 81,2%, que homens, 79,4%.  

Quanto à realização de outros trabalhos, verifica-se que há um percentual maior de 

mulheres casadas que não realizam a atividade que de homens casados, homens solteiros e 

mulheres solteiras ou divorciadas. Ter ou não filhos também interfere no exercício dessa 

atividade —  mulheres casadas e solteiras que possuem filhos, em sua maioria, nunca exercem 

outras atividades remuneradas. Diferentemente dos homens. Os solteiros afirmam realizar a 

atividade com frequência; já entre os casados há percentual significativo que exerce a atividade 

ocasionalmente. Em cursos de idiomas, identifica-se maior percentual de mulheres casadas 

realizando a atividade que os demais segmentos.  

Esse quadro indica que o uso do tempo de não trabalho se diferencia para homens e 

mulheres, há um percentual maior de mulheres que utilizam o seu tempo com a família e amigos 

que de homens. Por outro lado, há um percentual maior de homens realizando outras atividades 

de trabalho e cursos relativos à tecnologia da informação. Tal disposição é acentuada quando 

se analisa a situação conjugal, em que mulheres casadas realizam em menor proporção 

atividades desportivas, outros trabalhos e cursos relacionados à tecnologia, que homens. Os 

homens solteiros que têm filhos, por exemplo, realizam com maior frequência atividades 

esportivas e outros trabalhos que as mulheres solteiras que têm filhos e que as mulheres casadas.  

  

6.2.1 Divisão sexual do trabalho reprodutivo no agrupamento PROFLEM: relações 

tradicionais ou modernas? 

Para verificar como ocorre a divisão sexual do trabalho de profissionais 

inseridos/inseridas em formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras importa 

apresentar alguns dados relativos à organização familiar. Já indicamos que a maior parte das 

pessoas inseridas nesse agrupamento são solteiras e sem filhos, vale destacar que a maioria 

(62,7%) afirmou que não mora com os pais e 37,3% assinalou que vive com os pais. Esses 
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dados são importantes para a análise da divisão sexual do trabalho que será realizada em 

subsequência.  

Em relação à realização de afazeres domésticos, constata-se que a maior parte das 

pessoas afirmaram desempenhar a atividade e evidencia-se um percentual um pouco maior de 

homens (92,5%) que de mulheres (90,9%). Com relação à quantidade de horas despendidas em 

afazeres domésticos, constatou-se uma média de 6 horas semanais, sendo que a média de horas 

de trabalho das mulheres é superior (8 horas) a dos homens (5 horas). Assim, embora um 

percentual um pouco maior de homens tenha assinalado que realiza atividades domésticas em 

sua residência, a quantidade de horas dedicadas pelas mulheres é muito superior à dedicada 

pelos homens.  

A análise da divisão do trabalho doméstico evidencia que as mulheres são as principais 

responsáveis pelos afazeres domésticos e, além disso, desempenham atividades que demandam 

maior tempo, como lavar a casa, lavar a roupa e passar a roupa. As tarefas que são 

compartilhadas com cônjuges, em maior proporção, referem-se a dar banho nas crianças, 

ensinar a lição de casa e atividades como fazer as compras no supermercado e passar um tempo 

com os filhos. Na atividade lavar a casa, por exemplo, enquanto 43,8% das mulheres são as 

principais responsáveis pela atividade, 26% dos homens o fazem. (Vide tabela 62 e 63)  

 

Tabela 62 - Afazeres domésticos – Mulheres–PROFLEM- 2015 

Responsável pela 

tarefa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% % % % % % % % % % % 

Eu 31,2 43,8 37,5 31,2 56,2 50 43,8 28,6 40 28,6 31,2 

Meu cônjuge 18,8 6,2 18,8 6,2 12,5 6,2 6,2 14,3 20 14,3 37,5 

Eu e meu cônjuge 

(compartilhamos as 

tarefas) 

31,2 25 25 31,2 18,8 31,2 25 42,9 40 42,9 12,5 

Filhos e demais 

integrantes da 

família 

6,2 0,0 6,2 6,2 0.0 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 6,2 

Agregados 12,5 12,5 12,5 6,2 6,2 6,2 12,5 14,3 0,0 14,3 12,5 

Não se aplica 0,0 12,5 0,0 18,8 6,2 0,0 6,2 - - - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: 1- Lavar louca; 2 - Lavar a casa; 3 - Lavar a roupa; 4 -Passar a roupa; 5 - Varrer a casa; 6 - Fazer as 

compras do supermercado; 7 - Preparar as refeições; 8 - Dar banho nas crianças; 9 - Ensinar as lições da 

escola; 10 - Passar um tempo com filhos(as); 11 - Retirar o lixo.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

Entre os homens, evidencia-se que na maior parte das tarefas eles não são os principais 

responsáveis pela atividade. Em tarefas como lavar a roupa e varrer a casa, está a figura do 

cônjuge, já em tarefas como lavar a louça, lavar a casa, fazer as compras do supermercado e 
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relativas ao cuidado de crianças, está a afirmação de que compartilham as tarefas ou de que 

essas atividades são realizadas por outros membros da família. (Vide tabela 63) 

  

Tabela 63 - Afazeres domésticos –Homens –PROFLEM- 2015 

Responsável pela 

tarefa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% % % % % % % % % % % 

Eu 35,8 26 25,7 25 32,9 36,6 29,2 21,4 26,9 25 46,7 

Meu cônjuge 10,4 13,7 27,0 18,1 11 4,2 18,1 0,0 11,5 6,2 10 

Eu e meu cônjuge 

(compartilhamos as 

tarefas) 

35,8 24,7 18,9 18,1 31,5 40,8 29,2 60,7 50 0,0 25,6 

Filhos e demais 

integrantes da 

família 

13,4 13,7 14,9 11,1 9,6 11,3 11,1 7,1 7,7 17,7 8,9 

Agregados 4,5 5,5 5,4 5,6 5,5 1,4 4,2 10,7 3,8 2,1 4,4 

Não se aplica - 16,4 8,1 22,2 9,6 0,0 8,3 - - - 4,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: 1- Lavar louca; 2 - Lavar a casa; 3 - Lavar a roupa; 4 -Passar a roupa; 5 - Varrer a casa; 6 - Fazer as 

compras do supermercado; 7 - Preparar as refeições; 8 - Dar banho nas crianças; 9 - Ensinar as lições da 

escola; 10 - Passar um tempo com filhos(as); 11 - Retirar o lixo.  

Fonte: Elaboração própria com base no survey aplicado as pessoas vinculadas à empresa pública de TI.  

 

Revelou-se que entre profissionais inseridos/inseridas em formas flexíveis de trabalho 

e empreendedores/empreendedoras, há um percentual maior de mulheres que compartilham as 

tarefas com o cônjuge ou que delegam atividades ao cônjuge, se comparado aos profissionais 

vinculados à empresa pública.  O fato de as mulheres nesse agrupamento serem mais jovens 

pode influenciar na exigência de relações mais igualitárias no trabalho doméstico.  

A análise permite constatar que as mulheres no agrupamento PROFLEM são as 

principais responsáveis pelos afazeres domésticos e, portanto, trabalham mais tempo nessa 

esfera.  Deve-se ressaltar que as atividades em que há maior compartilhamento das tarefas são 

realizadas com os filhos, como dar banho nas crianças e ensinar a lição de casa.  Mesmo nessas 

situações, evidencia-se que, enquanto 13,3% das mulheres afirmam ser as principais 

responsáveis pelo banho das crianças, 5,6% dos homens o fazem. Enquanto 20% das mulheres 

compartilham as tarefas, 18% dos homens o fazem. No preparo das refeições, percebe-se 

desigualdade similar, enquanto 43,8% das mulheres preparam as refeições, 20,2% dos homens 

o fazem.   

Tal situação indica que os estereótipos tradicionais de gênero orientam a divisão sexual 

do trabalho doméstico entre profissionais no campo da tecnologia da informação. Corroborando 

estudos internacionais que indicam que a articulação do tempo de trabalho e de não trabalho 

afeta de forma acentuada as mulheres, impactando a organização da carreira, o tempo dedicado 

ao trabalho remunerado, a realização de cursos e, assim, na trajetória profissional. Para os 
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homens, o tempo dedicado ao trabalho doméstico se constitui por tarefas que demandam menor 

tempo, permite maior dedicação ao trabalho remunerado e, assim, aumentam as chances de 

ascensão profissional, o inverso ocorre entre as mulheres e evidencia as desigualdades que 

articulam as diferentes esferas do trabalho (CORBEIL, 20015; MÉDA, 2002). 

Além disso, deve-se destacar que estamos analisando um agrupamento caracterizado 

pela flexibilidade nas modalidades de contratação e pelo empreendedorismo. Assim, torna-se 

importante compreender os motivos que levam homens e mulheres a escolherem esse tipo de 

trabalho. Em outra seção, evidenciamos que as mulheres investem menos horas no trabalho 

remunerado, mas a análise do trabalho destinado à produção do viver indica que elas despendem 

maior tempo neste trabalho que os homens. Esse panorama sugere que homens e mulheres se 

inserem em trabalhos flexíveis por motivos diferenciados.  

Ao apresentar um conjunto de justificativas acerca do significado de trabalhar de forma 

autônoma92, verificou-se que a maior parte das mulheres concordou totalmente com duas 

questões associadas aos motivos de se inserir nesse tipo de trabalho: compatibilizar o tempo 

dedicado à família e ao trabalho remunerado e uma forma de compatibilizar horários de estudo 

e trabalho a fim de ter, no futuro, um emprego estável. 

 Em relação ao tempo dedicado à família, enquanto 41,2% das mulheres concordaram 

totalmente com a questão, apenas 26,6% dos homens o fizeram. Já na questão que indica que o 

trabalho flexível é uma forma de articular tempo de trabalho e estudo para a conquista de um 

emprego estável, 52,9% das mulheres concordaram totalmente e apenas 25,3% dos homens 

deram a mesma resposta.  

Já para os homens, as questões que apresentaram maior percentual de concordância total 

sobre o significado de ser um profissional autônomo se relaciona com a questão econômica e o 

fato de não possuir um chefe. Enquanto 45,6% dos homens concordaram totalmente com a 

questão de que trabalhar de forma autônoma significa ser o único responsável pelos seus 

rendimentos, apenas 37,5% das mulheres assim declararam. Na opção que indica que trabalhar 

de forma autônoma significa ter maiores rendimentos, 32,5% dos homens concordaram 

totalmente e apenas 11,8% das mulheres o fizeram.  

Tal configuração permite compreender que, para as mulheres, a inserção em formas de 

trabalho flexíveis constitui um modo de articular trabalho remunerado à produção do viver ou 

ao estudo.  Para os homens, constitui uma forma de auferir maiores rendimentos, sendo a 

questão econômica o elemento central e não a questão familiar ou educacional. É justamente 

                                                 
92 A palavra autônomo foi utilizada num sentido específico “em oposição à vínculos formais de trabalho: CLT, 

servidor público e empregado público”.  
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essa configuração que permite compreender o porquê de homens trabalharem mais horas na 

esfera pública que as mulheres: eles realizam menos atividades domésticas e às mulheres 

atribui-se a responsabilidade da articulação entre trabalho remunerado e trabalho doméstico.  

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese teve por objetivo analisar o trabalho e a identidade de profissionais 

envolvidos/envolvidas no processo de desenvolvimento de software. Questionou-se se as 

publicações na área de TI sobre trabalho, carreira e profissão difundiam valores associados às 

novas formas de gestão do trabalho, uma identidade profissional ideal e se os/as profissionais 

inseridos/inseridas em diferentes vínculos de trabalho aderiam a esse discurso e à identidade. 

Foi possível constatar que as publicações do campo, vinculadas a diferentes esferas, 

possuem em comum a difusão de valores associados às novas formas de gestão do trabalho e 

de uma identidade denominada aqui de empresarial. Ao analisar se os/as profissionais 

inseridos/inseridas em diferentes vínculos de trabalho aderem a esse discurso e a essa 

identidade, pode-se chegar à seguinte tese: os/as profissionais, mesmo inseridos/inseridas em 

diferentes modalidades contratuais de trabalho, ainda que concordem com determinados 

aspectos presentes no discurso sobre trabalho, carreira e profissão, não aderem a esse discurso 

integralmente, atribuindo valores negativos aos vínculos flexíveis de trabalho, realizando a 

crítica à falta de reconhecimento social e, assim, rejeitando, em grande medida, os pilares da 

identidade do “Profissional de TI”, isto é, da identidade empresarial.  

A análise do discurso das publicações permitiu identificar o período em que há o 

rompimento com uma forma de identificar e atribuir valor aos/às profissionais da área. Assim, 

as publicações dos anos 1980 utilizavam o termo profissional de informática e apresentavam 

um discurso da valorização profissional, por meio de planos de carreira e remunerações mais 

altas. A partir dos anos 1990, constituiu-se um discurso pautado na responsabilidade individual 

pela ascensão econômica e profissional e na exigência de novas habilidades e competências 

profissionais que acarretaram a mudança da forma de nomeação: de profissional de informática 

para profissional de TI. 

A nova forma de nomeação integra um conjunto de competências e habilidades 

comportamentais, técnicas, intelectuais e ideológicas que o/a profissional de TI deve possuir. 

A polivalência configura uma das habilidades técnicas necessárias que se relacionam ao 
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conhecimento em diferentes linguagens de programação, mas também ao conhecimento nas 

áreas de gestão empresarial. A inteligência emocional e a resiliência caracterizam as habilidades 

comportamentais e emocionais e a responsabilização individual pela carreira, pelo sucesso e 

pela remuneração envolve a dimensão ideológica. 

 São esses elementos que caracterizam a nova identidade profissional na área de 

tecnologia da informação constituída a partir de 1990, uma identidade que denominamos 

empresarial, ou seja, fundada a partir das demandas das empresas e integrada às novas formas 

de gestão do trabalho e a uma nova cultura do trabalho que contribui para a produção de um 

ideal de profissional. Essa identidade é atribuída, isto é, não surge do grupo profissional, mas 

de um discurso empresarial.   

Essa proposição se confirma quando se analisa a dimensão da profissionalização no 

campo em que o discurso dos/das profissionais favoráveis à regulamentação profissional rejeita 

a nomeação “Profissional de TI” e proclama a designação de “Informatas”. Além disso, a 

pesquisa empírica evidenciou que a maior parte dos/das profissionais no campo são favoráveis 

à regulamentação da profissão e enfatizam a falta de reconhecimento social.   

A profissionalização na área de TI se constitui como um campo em disputas, em que, 

de um lado, há um discurso pautado na meritocracia, na liberdade e que rejeita qualquer forma 

de regulamentação da área que se paute na constituição de uma jurisdição profissional. Por 

outro lado, o discurso favorável à regulamentação se afasta da identidade empresarial visto que 

se pauta na ideia de reconhecimento social, na dimensão jurisdicional que permite a realização 

de um serviço ideal, bem como na constituição de uma identidade profissional com delimitações 

claras das tarefas. O discurso dos/das profissionais favoráveis à regulação norteia-se por estas 

justificativas. Essa posição confirma a tese de que a identidade do/da “Profissional de TI” 

constituída a partir dos anos 1990 é uma identidade que “vem de cima” nos termos de Jullia 

Evetts (2005), ou seja, é uma identidade empresarial que não se constitui a partir das demandas 

e organização do grupo profissional, mas a partir de uma dimensão empresarial e gerencial.  

Nesta tese, defendo a ideia de que a análise do trabalho e da identidade deve considerar 

a consubstancialidade das relações sociais. As desigualdades de gênero e raciais no campo da 

tecnologia da informação podem ser evidenciadas na análise do discurso, na disposição e 

distribuição das imagens, como também na baixa participação de mulheres e, sobretudo, 

mulheres negras.  

Acredita-se que a identidade empresarial, formada a partir dos anos 1990, não se 

constitui apenas de valores associados à nova cultura do capitalismo, mas orienta-se pelas 

construções sociais e culturais em torno do sexo masculino. Além disso, entende-se que a 
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desigualdade na distribuição de imagens principalmente de homens negros e mulheres negras 

coopera para a construção de um estereótipo não apenas masculino, mas também branco na 

constituição do ideal de profissional.  

Entende-se que a formação desses estereótipos, a partir da década de 1990, contribuiu 

para a redução da participação das mulheres nos anos recentes no campo da TI. Vale destacar 

que a maior redução da participação de mulheres brancas permitiu o aumento do ingresso de 

homens negros, configurando a consubstancialidade das relações sociais; aqui, raça e gênero se 

intercruzam promovendo movimentos específicos no campo, como a redução da participação 

das mulheres na área, num contexto de crescimento da participação feminina em outros campos. 

Além disso, deve-se destacar a persistência das desigualdades, em que a sobrerrepresentação 

de homens brancos e a sub-representação de mulheres negras é uma condição estática em todo 

o período analisado. Indica a importância de políticas públicas que articulem as relações de 

gênero e raciais, a fim de construir uma igualdade efetiva.  

A análise do survey aplicado aos/às profissionais vinculados à empresa pública e aos 

profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho indica que o campo de tecnologia da 

informação é heterogêneo. O perfil das pessoas que se vinculam à empresa pública é muito 

distinto do perfil evidenciado na modalidade flexível.  

As diferenças podem ser observadas nas formas de contratação, na questão geracional e 

na remuneração. A empresa pública é marcada pela homogeneidade; a maior parte das pessoas 

tem vínculos de trabalho semelhantes (CLT), tem uma média de tempo de serviço alta, não 

realizam outras atividades de trabalho e possuem uma média de idade alta para o campo. Já 

entre os/as profissionais inseridos/inseridas em formas flexíveis de trabalho e 

empreendedores/empreendedoras a marca é a heterogeneidade em que há uma diversidade de 

modalidades de trabalho e contratação. Os/As profissionais possuem, em sua maioria, mais de 

uma atividade de trabalho e estão a menos tempo no campo de TI e tem um perfil etário mais 

jovem.  Além disso, ao constatar que na empresa pública os homens integram as faixas etárias 

mais jovens e as mulheres as faixas etárias mais avançadas e entre profissionais 

inseridos/inseridas em formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras o 

inverso acontece, pode-se identificar que as mulheres mais jovens estão mais presentes em 

modalidades flexíveis de trabalho e os homens mais jovens têm maior inserção em contratos de 

trabalho formais. 

A comparação entre os dois agrupamentos revelou que profissionais inseridos/inseridas 

em formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras estão em uma situação de 

maior fragilidade, passível de ser verificada nos vínculos de trabalho destituídos de proteção 
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social, na menor remuneração se comparada à empresa pública e nas elevadas horas de trabalho, 

especialmente nas modalidades freelancer, consultoria e empreendedorismo. 

Essa fragilidade apresenta-se na percepção dos/das profissionais, à medida que, 

enquanto a maior parte dos/das funcionários/funcionárias da empresa pública consideram que 

sua remuneração condiz com suas competências e qualificações, o inverso ocorre entre 

profissionais inseridos em formas flexíveis de trabalho e empreendedores(as), cuja a maioria 

considera que sua remuneração é baixa face às qualificações e competências possuídas.  

Situação similar ocorre na relação entre qualificação e conteúdo do trabalho, na qual a 

maior parte dos/das profissionais inseridos/inseridas em modalidades flexíveis de trabalho 

consideram que as habilidades e competências requeridas no trabalho estão abaixo das 

qualificações e competências possuídas. O inverso ocorre entre os/as profissionais 

vinculados/vinculadas à empresa pública. O único elemento convergente nos dois 

agrupamentos que tratam da relação entre qualificação, trabalho e remuneração, refere-se ao 

mais alto percentual de mulheres negras que entendem que as atividades desempenhadas estão 

aquém das qualificações possuídas. Essa convergência sugere que há processos de 

discriminação e preconceito no campo da tecnologia da informação que afetam as mulheres 

negras de forma mais intensa e orienta a construção de estudos mais profundos sobre a temática.  

Com relação à atribuição de importância de habilidades e competências difundidas na 

literatura, constatou-se que há elementos que são extremamente valorizados pelos/pelas 

profissionais de ambos os agrupamentos e a outros confere-se menor valor.  

Vale destacar que a capacidade de resolver problemas, o conhecimento técnico, a 

importância de novos conhecimentos, a agilidade no processo de solução de problemas, o 

aprendizado contínuo e as habilidades comunicacionais estão presentes tanto no grupo de 

profissionais vinculados à empresa pública quanto entre profissionais inseridos em formas 

flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras. Considera-se que alguns desses 

elementos são constitutivos do trabalho, como é o caso da capacidade de resolver problemas.  

A capacidade de trabalhar em equipe foi considerada de extrema importância 

pelos/pelas funcionários/funcionárias vinculados/vinculadas à empresa pública, mas não pelas 

pessoas inseridas nas modalidades flexíveis de trabalho. Esta disposição relaciona-se à forma 

de organização do trabalho e ao processo de trabalho, em que há profissionais que trabalham 

sozinhos/sozinhas, no caso de profissionais inseridos em modalidades flexíveis, não sendo 

necessário o trabalho em equipe.  

Destaca-se que elementos apresentados como fundamentais na literatura foram 

considerados de importância moderada por parte dos/das profissionais como a criatividade e o 
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conhecimento em língua estrangeira e a outras atribuiu-se baixa importância como o amplo 

conhecimento em outras áreas e o conhecimento em diferentes linguagens de programação, 

indicando que os/as profissionais não assimilam o discurso presente na literatura na íntegra e, 

embora concordem em muitos aspectos, rejeitam as dimensões que incorporam a polivalência 

no trabalho.  

A identidade no trabalho e as motivações sobre o ingresso na carreira também 

apresentam semelhanças e diferenças. O ingresso na carreira, em ambos os agrupamentos, se 

dá menos pela influência de pais e amigos e mais pela identificação com a área. Mas enquanto 

a questão econômica apresenta-se como mais presente entre os/as profissionais vinculados à 

empresa pública, o desejo por desenvolver as próprias ideias é acentuado entre profissionais 

vinculados a formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras.  

A questão do reconhecimento indica a valorização do trabalho por parte dos/das 

profissionais no campo. A concepção de que a tecnologia tem uma característica pervasiva, isto 

é, permeia as diversas áreas de conhecimento, apresenta-se como um elemento importante da 

área. Outro elemento que caracteriza o significado do trabalho no campo da tecnologia da 

informação por parte dos/das profissionais e configura um fator positivo refere-se à 

possibilidade de solucionar problemas institucionais/empresariais e melhorar a vida das 

pessoas.  Por outro lado, o sentimento de falta de reconhecimento por parte da sociedade está 

presente. Assim, há uma dimensão positiva presente na valorização subjetiva e uma dimensão 

negativa, presente na ausência de reconhecimento social.  

No campo das relações entre trabalho e família, evidenciou-se que homens e mulheres 

vivenciam essas esferas de modo diferenciado. Ainda que as mulheres no campo da tecnologia 

da informação tenham rompido barreiras e se inserido em áreas majoritariamente ocupadas por 

homens, a divisão do trabalho doméstico segue os padrões tradicionais, nos quais as mulheres 

são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos. Para as mulheres vinculadas à 

empresa pública, o modelo da delegação das atividades está mais presente e para as mulheres 

inseridas em formas flexíveis de trabalho, a articulação do trabalho doméstico e do trabalho 

remunerado configura a dinâmica. Os homens despendem menos tempo para tais atividades e 

têm outras figuras como cônjuge e demais integrantes da família, além da figura da empregada 

doméstica na realização das atividades. Essa configuração indica que homens e mulheres 

vivenciam o trabalho de forma diferenciada e a menor quantidade de horas dedicadas pelas 

mulheres na esfera pública são consumidas na alta quantidade de afazeres domésticos.  

A pesquisa realizada permitiu evidenciar diferentes facetas que envolvem o trabalho no 

campo da tecnologia da informação. Identificou-se um discurso que construiu uma identidade 
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profissional para o campo, permeada por marcadores de gênero e raciais. A análise da 

profissionalização e a busca pela regulamentação da profissão deve ser compreendida a partir 

da relação com a flexibilização do trabalho, a insegurança e a falta de controle que os/as 

profissionais têm sobre o processo de trabalho, a remuneração e o tempo de trabalho.  A 

heterogeneidade das formas de trabalho evidenciadas no grupo de profissionais inseridos em 

formas flexíveis de trabalho e empreendedores/empreendedoras revelaram elementos 

importantes, mas indicam a necessidade de estudos profundos sobre cada uma das modalidades 

de trabalho. O mesmo ocorre com os indícios de discriminação no trabalho vivenciado, em 

maior proporção, por mulheres negras.  

Assim, finalizo esta tese reiterando os resultados da pesquisa, mas também sugerindo a 

importância de novos estudos que realizem articulações entre relações de gênero e raciais, em 

contextos de trabalho flexíveis e em trabalhos que exigem maior qualificação ou competências, 

como é o caso do trabalho no campo da tecnologia da informação. Análises que incorporem 

tais referenciais revelam nuanças novas sobre as relações de trabalho e devem ser consideradas 

nas pesquisas do campo.  
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APÊNDICES 

Apêndice I: Tempo de não trabalho das mulheres – Empresa pública de TI - 2014 

Preenche o tempo de não trabalho com a Família  

 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 100,0% 100,0% 100,0% 

Ocasionalmente 0,0% 0,0% 0,0% 

Nunca 0,0% 0,0% 0,0% 

Preenche o tempo de não trabalho realizando outros projetos de trabalho 

Preenche o tempo de trabalho Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 2,2% 5,3% 11,1% 

Ocasionalmente 21,7% 26,3% 44,4% 

Nunca 76,1% 68,4% 44,4% 

Preenche o tempo de não trabalho com amigos e amigas 

Frequentemente 35,4% 38,1% 50,0% 

Ocasionalmente 62,5% 57,1% 50,0% 

Nunca 2,1% 4,8% 0,0% 

Preenche o tempo de não trabalho em Atividades Religiosas 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 20,4% 14,3% 30,0% 

Ocasionalmente 34,7% 38,1% 50,0% 

Nunca 44,9% 47,6% 20,0% 

Preenche o tempo de não trabalho em cursos de línguas 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 4,3% 10,0% 0,0% 

Ocasionalmente 25,5% 40,0% 40,0% 

Nunca 70,2% 50,0% 60,0% 

Preenche o tempo de não trabalho em cursos relacionados à tecnologia 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 6,2% 0,0% 0,0% 

Ocasionalmente 25,0% 38,1% 20,0% 

Nunca 68,8% 61,9% 80,0% 

Preenche o tempo de não trabalho em atividades culturais 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 29,2% 23,8% 30,0% 

Ocasionalmente 64,6% 66,7% 60,0% 

Nunca 6,2% 9,5% 10,0% 
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 Apêndice II: Tempo de não trabalho dos homens – Empresa pública de TI - 2014 

 

Preenche o tempo de não trabalho com a Família 

 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 
94,5% 0,0% 88,9% 

Ocasionalmente 
5,5% 0,0% 11,1% 

Nunca 0,0% 0,0% 0,0% 

Preenche o tempo de não trabalho  realizando outros projetos de trabalho 

Preenche o tempo de trabalho Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 10,6% 5,5% 7,1% 

Ocasionalmente 35,6% 45,5% 50,0% 

Nunca 
53,7% 49,1% 42,9% 

Preenche o tempo de não trabalho com amigos(as) 

Frequentemente 21,8% 41,1% 57,1% 

Ocasionalmente 76,2% 57,1% 42,9% 

Nunca 2,1% 1,8% 0,0% 

Preenche o tempo de não trabalho em atividades religiosas 

 Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 17,8% 1,8% 13,3% 

Ocasionalmente 37,6% 45,5% 66,7% 

Nunca 44,6% 52,7% 20% 

Preenche o tempo de não trabalho em cursos de línguas 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 5,3% 5,5% 0,0% 

Ocasionalmente 19,5% 41,8% 33,3% 

Nunca 75,3% 52,7% 66,7% 

Preenche o tempo de não trabalho em cursos relacionados à tecnologia 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 4,2% 1,8% 13,3% 

Ocasionalmente 37,6% 51,8% 33,3% 

Nunca 58,2% 46,4% 53,3% 

Preenche o tempo de não trabalho em atividades culturais 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 13,5% 26,3% 33,3% 

Ocasionalmente 70,8% 63,2% 53,3% 

Nunca 15,6% 10,5% 13,3% 
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Apêndice III: Tempo de não trabalho das mulheres - PROFLEM – 2015 

 

Preenche o tempo de trabalho 

Com a Família 

 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 
12,5% 23,1% - 

Ocasionalmente 
62,5% 61,5% - 

Nunca 25% 15,4/5 - 

Preenche o tempo de não trabalho realizando outros projetos de trabalho 

Preenche o tempo de trabalho Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 50% 0,0% - 

Ocasionalmente 0,0% 50% - 

Nunca 
100% 100% - 

Preenche o tempo de não trabalho 

Com amigos(as) 

Frequentemente 0,0% 50% - 

Ocasionalmente 100% 50% - 

Nunca 0,0% 0,0 - 

Preenche o tempo de não trabalho 

em Atividades Religiosas 

 Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 28,6% 20% - 

Ocasionalmente 42,9% 35,3% - 

Nunca 28,6% 44,1% - 

Preenche o tempo de trabalho 

Em cursos de idiomas 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 28,6% 0,0% - 

Ocasionalmente 42,9% 20% - 

Nunca 28,6% 80% - 

Preenche o tempo de trabalho 

Em cursos relacionados à tecnologia 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 42,9% 0,0% - 

Ocasionalmente 42,9% 40% - 

Nunca 14,3% 60% - 

Preenche o tempo de trabalho 

Em atividades culturais 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 14,3% 0,0% - 

Ocasionalmente 85,7% 66,7% - 

Nunca 0,0% 33,3% - 
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Apêndice IV: Tempo de não trabalho dos homens- PROFLEM – 2015 

Preenche o tempo de não trabalho 

com a Família 

 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 
94,1% 44,4% 25% 

Ocasionalmente 
5,9% 52,8% 50% 

Nunca 0,0% 2,8% 25% 

Preenche o tempo de não trabalho realizando outros projetos de trabalho 

Preenche o tempo de trabalho Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 10,6% 5,5% 7,1% 

Ocasionalmente 35,6% 45,5% 50% 

Nunca 
53,7% 49,1% 42,9% 

Preenche o tempo de não trabalho 

Com amigos(as) 

 Casado/Mora com 

companheiro 
Solteiros Divorciados 

Frequentemente 21,8% 41,1% 57,1% 

Ocasionalmente 76,2% 57,1% 42,9% 

Nunca 2,1% 1,8% 0,0% 

Preenche o tempo de não trabalho 

em Atividades Religiosas 

 Casado/Mora com 

companheiro 

Solteiros Divorciados  

Frequentemente 29,4% 20,6% - 

Ocasionalmente 32,4% 35,3% 50% 

Nunca 38,2% 44,1% 50% 

Preenche o tempo de não trabalho 

em cursos de idiomas 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 4,3% 10% 0,0% 

Ocasionalmente 25,5% 40% 40% 

Nunca 70,2% 50% 60% 

Preenche o tempo de não trabalho 

em cursos relacionados à tecnologia 

 Casado/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiros Divorciadaos  

Frequentemente 4,2% 1,8% 13,3% 

Ocasionalmente 37,6% 51,8% 33,3% 

Nunca 58,2% 46,4% 53,3% 

Preenche o tempo de não trabalho 

em atividades culturais 

 Casada/Mora com 

companheiro(a) 

Solteiras Divorciadas  

Frequentemente 13,5% 26,3% 33,3% 

Ocasionalmente 70,8% 63,2% 53,3% 

Nunca 15,6¨% 10,5% 13,3% 
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Apêndice V: Questionário direcionado à profissionais vinculados à empresa pública 
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Apêndice VI: Questionário direcionado a profissionais inseridos em formas flexíveis de 

trabalho e empreendedores(as) 
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