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Por que é 
importante 
comentarmos 
sobre as mulheres 
no mercado 
de Tecnologia?
 

Não é de hoje que as mulheres passam por dificuldades 
e buscam superar obstáculos no mercado de tecnologia. 
Ainda é necessário debatermos sobre o tema para que o 
cenário tenha mudanças. 

Por sermos a maior startup de Tecnologia em Recursos 
Humanos da América Latina, temos um compromisso claro 
de apresentar dados e informações sólidas que envolvem 
os diversos desafios da carreira feminina, principalmente 
no setor de TI.

Afinal, apesar de uma evolução um tanto quanto tímida, 
as mulheres ainda sofrem com a desigualdade salarial, 
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preconceitos internos, falta de reconhecimento e até mesmo 
apresentam incertezas sobre suas próprias capacidades e 
habilidades.

Com mais de 1.500 empresas e 500 mil candidatos 
cadastrados na base de dados da Revelo, conseguimos extrair 
alguns insights valiosos sobre a participação feminina em 
carreiras de tecnologia.

E por qual motivo fazemos isso?

Simples! Nós queremos que as mulheres sejam mais 
valorizadas e que a desigualdade de gênero diminua. 
E, para que isso aconteça, também envolve uma evolução do 
pensamento cultural da sociedade.

Comentamos tudo sobre isso e mais um pouco neste 
relatório. Vamos conferir?

BOA LEITURA!
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Que tal 
um resumo 
do que temos 
por aqui?

Veja abaixo os quatro tópicos que separamos 
especialmente se você quer uma leitura 
dinâmica do relatório: 

    As mulheres representam apenas 12,6% dos profissionais 
da área de Tecnologia em nossa base.

     Por mais que estejam em poucos cargos e lideranças em 
TI, houve um aumento de 44% nos convites de entrevistas 
para elas.

    Teve um aumento salarial de 1,5% para as mulheres em 
comparação aos homens. Isso significa que as mudanças 
já estão acontecendo aos poucos.

    Mesmo com o crescimento no índice anterior, cerca 
de 83% das mulheres têm pretensão salarial abaixo 
de 10 mil reais.
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As mulheres avançam 
no mercado de Tecnologia, 
mas ainda enfrentam 
grandes barreiras
Ano após ano, com as transformações sociais, as mulheres 
avançam no mercado de trabalho e conquistam seus devidos 
direitos. O que antes eram vistas apenas como donas de casa 
ou mães, hoje, não há mais espaços para essas limitações.

Porém, por mais que haja uma progressão, as mulheres 
ainda enfrentam barreiras no crescimento profissional e na 
desigualdade salarial, principalmente em áreas com forte 
presença de homens.
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O setor de tecnologia é onde conseguimos perceber com 
muita clareza essa diferença. 

Isso porque a sociedade enxerga as profissões relacionadas 
à TI como masculinas, o que carrega diversas discussões 
culturais que influenciam nas escolhas das mulheres. Mesmo 
que elas tenham capacidade e inteligência, boa parte das 
vezes, esses fatores são ignorados.

Um problema presente desde sempre
Ao analisarmos os dados da plataforma da Revelo, é possível 
ver que, de fato, a desigualdade de gênero ainda persiste no 
mercado de trabalho. 

Com mais de 500 mil candidatos cadastrados na base da 
startup, o nosso estudo verificou que 80,5% são homens 
e apenas 19,5% são candidatas que se identificam com o 
gênero feminino. Já em relação à estatística de mulheres 
em nossa base de dados, cerca de 12,6% são profissionais 
da área de Tecnologia.

19,5%

80,5%

QUAL É A 
PORCENTAGEM 
DE MULHERES 
E HOMENS 
NA BASE DA 
REVELO?
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EXISTEM ALGUNS MOTIVOS PARA TER UM BAIXO 
ÍNDICE DE MULHERES TRABALHANDO NA ÁREA 
DE TECNOLOGIA, SENDO QUE OS PRINCIPAIS SÃO:

  Faltam oportunidades para as pessoas do  
gênero feminino;

 Poucas inscrições por parte das mulheres;

  Insegurança em relação ao conhecimento  
técnico comparado aos homens.

Mais vagas para eles  
do que para elas
Em 2021, vimos uma desigualdade nos níveis hierárquicos de 
contratação no setor de Tecnologia. O índice de vaga Júnior 
para mulheres é de 8,69%, já para homens é de 32,52%. O 
nível Sênior apresenta 5,98% para elas, contra 30,9% para 
eles. E esse número é ainda mais reduzido na categoria Pleno, 
contando com apenas 4,15% para mulheres e 17,76% para 
eles.
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MÉDIA DOS NÍVEIS HIERARQUICOS DE HOMENS E 
MULHERES NO MERCADO DE TECNOLOGIA DE ACORDO 
COM A BASE REVELO. (2021/ 2022)

A disparidade de gênero é ainda mais perceptível na área 
de desenvolvedores, sendo que 88% dos profissionais são 
homens. As mulheres fazem parte de apenas 14% do nível 
júnior contra 86% de homens da mesma senioridade.

HOMENS

MULHERES40%

30%

20%

10%

0%

JUNIOR

32.52%
32.52%

17.76%

4.15%
5.98%

8.69%

PLENO SÊNIOR
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DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO POR SENIORIDADE

 

Por outro lado, tivemos um avanço 
considerável
Existe uma discrepância evidente no mercado de tecnologia, 
porém notamos um fator positivo nos últimos dois anos. 
Devido ao aumento de oportunidades na área de Tecnologia 
da Informação (TI), houve uma crescente participação de 
mulheres no mundo corporativo. De todos os convites 
realizados para entrevistas, 44% foram para elas.

JUNIOR

8.639

6.889

4.441

514
1.360

459

PLENO SÊNIOR

HOMENS

MULHERES
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PERCENTUAL DE CANDIDATOS DE ACORDO COM 
GÊNERO QUE FORAM CONTACTADOS POR PELO 
MENOS UMA EMPRESA

* Considerando um cernário que temos o mesmo número de candidatos e candidatas

Além do aumento na busca por mulheres no mercado de 
trabalho e, especialmente, no mundo da tecnologia, por 
sorte, não vemos uma diferença de comportamento no 
volume de convites por parte dos recrutadores, sendo ela 
bem igualitária.

Ou seja as recrutadoras realizaram contato com 50,8% 
candidatas mulheres, contra 49,2% dos recrutadores. Seja 
recrutador homem ou mulher, podemos identificar uma 
evolução muito positiva na escolha dos candidatos. O que 
contribui diretamente na conquista de empregos para elas.

56%

44%

HOMENS

MULHERES
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DE CONTATOS PARA CANDIDATAS MULHERES 
DE ACORDO COM O GÊNERO DO RECRUTADOR EM 2021

O estudo da Revelo também mostra que a cada 100 contatos 
com um candidato, uma profissional do setor de Business 
Intelligence (BI) tem 93% de chance de ser convidada para 
uma entrevista. 

Em Design é de 83% para elas, já no Marketing Online, onde 
as mulheres são identificadas como a maioria nos últimos 
anos, uma candidata apresenta 80% de probabilidade para 
receber um convite. 

Entretanto, esses números caem para 76% na área de 
Desenvolvedores e 74% para Tecnologia da Informação (TI).

49.2%

50.8%

HOMENS

MULHERES
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DE CONTATOS QUE UMA CANDIDATA RECEBE DE CADA 
100 PARA 1 CANDIDATO DE ACORDO COM A CARREIRA

* Considerando um cernário que temos o mesmo número de candidatos e candidatas

Por mais que o índice de convites para mulheres seja ainda 
inferior, o número visto na pesquisa já é mais igualitário. 
Sendo possível perceber uma mudança de percepção dos 
recrutadores em relação à capacidade feminina, mas, 
principalmente, mostra que não é necessário existir uma 
separação de gênero.

E é por meio dessa igualdade de oportunidades e processos 
mais inclusivos que vamos gerar mudanças no mercado. 
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O futuro da 
tecnologia 
necessita de 
mais presença 
feminina

Cada vez mais aparecem oportunidades na área de tecnologia 
no Brasil, porém existe um obstáculo para as grandes 
empresas: a falta de pessoas especializadas e qualificadas.

A Associação de Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Brasscom) revela que o país terá um déficit de 
270 mil profissionais nos cargos de Tecnologia da Informação 
(TI) até 2024, o que representa uma perda de receita de 
R$ 167 bilhões. 

Isso significa que o Brasil não apresenta uma demanda 
compatível com a quantidade de profissionais capacitados 
no mercado. Devido a esse fato, o cenário de TI segue com 
uma alta demanda para diversas funções, o que proporciona 
cada dia mais a quebra de barreiras na contratação, seja 
geográfica, racial, gênero, PCD, entre outros. 
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Dessa forma, as mulheres começaram a buscar oportunidades 
no mercado de tecnologia, visto que os profissionais da área 
são desejados por milhares de empresas a todo instante.

Como aumentar a participação delas no 
mercado de tecnologia
Quando comparamos os dados, é perceptível a necessidade 
de ampliar as oportunidades de formação e incentivo na área.

Segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), de janeiro a 
maio de 2021 foram registradas 12.716 candidaturas femininas. 
Esse fato vai de encontro com o que vimos anteriormente nos 
dados de convites para mulheres. Apesar de um aumento tímido 
nos números, é algo extremamente válido, principalmente pela 
importância da igualdade nas contratações.

E para fazer com 
que as estatísticas 
aumentem mais é 
necessário algumas 
ações de inclusões 
desde o dia a dia 
até por parte das 
empresas:
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AUMENTAR 
O INCENTIVO 
E ACESSO À 
INFORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO 
DE MULHERES 
NA ÁREA DE TI

IMPLEMENTAR 
O ENSINO DE 
TECNOLOGIA 
NAS ESCOLAS

PROMOVER AINDA 
MAIS A CAPACITAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO 
DE SOFT SKILLS E DE 
HABILIDADES 

ESTABELECER 
LIDERANÇA 
CORPORATIVA 
PARA MAIS 
MULHERES  
NAS EMPRESAS

OFERECER UMA 
REMUNERAÇÃO 

IGUAL PARA 
AMBOS OS 
GÊNEROS



17

A equidade salarial ainda é 
distante, mas existe esperança
A diferença salarial entre homens e mulheres não é novidade 
e persiste no ambiente corporativo. Entretanto, em nossa 
pesquisa, identificamos um cenário vitorioso.

De 2020 para 2021, as mulheres tiveram aumentos de salário 
maiores que o dos homens, principalmente nas senioridades 
Pleno e Junior. 

Além disso, outro ponto interessante é que também se teve 
uma diminuição na diferença de salário entre eles, sendo 
somente de R$ 200 a mais para os homens a nível Sênior.
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MÉDIA SALARIAL POR GÊNERO E SENIORIDADE 
COMPARATIVO 2020 X 2021
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Já em relação à média salarial do 
gênero feminino, identificamos 
um aumento salarial de 1,5% 
em comparação aos homens. 
O destaque é para a área de 
Tecnologia da Informação (TI), com 
uma diferença de R$2.400 para 
as mulheres. Com isso, teve mais 
pessoas do gênero feminino no nível 
Sênior e com um salário acima do 
ano anterior.

Porém, mesmo assim, a diferença salarial 
ainda persiste, sendo que os homens 
recebem em média R$ 1.000 a mais que 
as mulheres nas carreiras de Desenvolvedor 
e Business Intelligence (BI).
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Mulheres têm pretensão salarial mais 
baixa do que homens

O aumento na média salarial que vimos é também em 
decorrência da pretensão de salários no ano de 2021. Na base 
de dados da Revelo, notamos um aumento de 3% no número 
de mulheres que tem como pretensão entre 5 a 10 mil reais. 

Porém, isso ainda representa um número muito pequeno, 
uma vez que cerca de 83% das mulheres acredita e tem 
como pretensão de salários abaixo de 10 mil reais. Entre 2020 
e 2021, podemos verificar que não houve um aumento de 
pretensão salarial acima de 10 mil reais por parte delas. 

PRETENSÃO SALARIAL DAS MULHERES ENTRE 2020 E 2021
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Por outro lado, observamos um efeito oposto com os homens. 
Cerca de 45% apresentam pretensão de salário de 5 a 10 mil 
reais. Já em 2021, ocorreu um aumento de 3% no número de 
homens que tem como objetivo receber mais de 10 mil reais, 
ou seja, um cenário diferente do que o das mulheres.

PRETENSÃO SALARIAL DOS HOMENS ENTRE 2020 E 2021
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Afinal, por que 
isso acontece?

Por mais que tenham grau de escolaridade, 
atribuições e carga horária igual a dos 
homens, as mulheres ainda se sentem 
incapazes de querer um salário justo. 

Os motivos em torno disso são a falta de confiança e 
diversas questões voltadas à sua própria capacidade técnica 
e de liderança. Muitas não se sentem preparadas (mesmo 
tendo capacidade) de desejar um salário alto e equivalente 
aos homens. 

Todo esse sentimento é gerado por traços estruturais 
e simbólicos da sociedade que permeiam há dezenas 
de anos na vida das mulheres. A inferioridade, falta de 
representatividade, maternidade e machismo são fatore 
que influenciam na pretensão salarial delas.
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O plano das 
empresas 
para diminuir 
as diferenças

Para ter menos disparidade de gênero e atingir a equidade 
salarial é um caminho longo, mas diversas empresas já 
entenderam que as mulheres devem ter mais participação 
e seus devidos direitos.

Remando contra a correnteza

O plano da Natura&Co até 2023 está claro: ter uma remuneração 
igualitária entre homens e mulheres. Para colocar isso em 
prática, a empresa realizou um trabalho de mapeamento para 
que todas as contratações tenham o mesmo salário de acordo 
com suas funções.

A organização também traçou uma meta de ter 50% das 
mulheres em cargos de liderança até o ano de 2030. Enquanto 
muitas empresas não apresentam metas concretas semelhantes, 
a Natura&Co percorre no sentido oposto da maioria.
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Programas de capacitação profissional

O Google é uma das empresas que exercem a inclusão na 
prática e promovem a diversidade. O Cresça com o Google 
para Mulheres na Tecnologia é um programa de capacitação 
profissional especialmente para as mulheres. 

Totalmente gratuito, é possível entender os principais desafios 
das mulheres na área, ensina como aplicar as habilidades na 
prática e apresenta diversos incentivos para elas crescerem 
em suas carreiras.

Women In Tech

O Revelo UP é o 
programa criado pela 
Revelo, para fornecer 
o desenvolvimento 
de carreira dos 
participantes por meio 
do financiamento 
estudantil e de 
uma jornada de 
acompanhamento de 
carreira. 

O Women In Tech é uma iniciativa em parceria com a 
escola internacional de bootcamps Ironhack, na qual são 
disponibilizadas semestralmente, bolsas para formação 
de mulheres em tecnologia e condições de pagamento 
mais acessíveis.
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Já são mais de 80 mulheres participantes do programa, 
por meio da parceria entre as duas empresas.

Empoderar mulheres através da tecnologia

A PrograMaria é uma startup social dedicada a empoderar 
as mulheres com habilidades no setor de tecnologia e 
programação. Tem como os principais objetivos: incentivar as 
mulheres a participar mais ativamente da área de tecnologia; 
promover mais oportunidades e ferramentas de ensino; e 
debater sobre a falta de mulheres nos setores de tecnologia.

O projeto conta com mais de 34 mil seguidores no Instagram 
e apresenta uma comunidade engajada.
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E como podemos 
contribuir e 
promover a 
igualdade de 
gênero?
 
Cada pessoa pode incentivar o protagonismo feminino 
e lutar por uma igualdade de gênero, tanto em cargos quanto 
em salários. E isso vale de modo geral e, especialmente, para 
o mercado de tecnologia.

Nós da Revelo separamos algumas dicas que fazem toda 
a diferença ao colocá-las em prática:

Se você tem uma empresa:
 Promova mais cargos de liderança às mulheres;

  Apresente programas de capacitação específicos 
para as mulheres;

 Torne o ambiente de trabalho mais seguro para elas;

  Inclua as mulheres nas tomadas de decisões estratégicas;

 Diminua o gap salarial.
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Se você é um profissional de recrutamento:
 Abra o leque de oportunidades para mais mulheres;

  Faça uma avaliação do seu processo seletivo para acelerar 
a entrada de mulheres na área de tecnologia;

 Forneça mais convites de entrevistas para elas.

Se você é uma mulher:
  Participe de programas de capacitação técnicas da 
área de tecnologia;

  Aumenta suas habilidades de soft skills para garantir 
boas oportunidades de emprego;

  Sinta-se capaz para participar de processos seletivos 
para vagas que tanto almeja;

  Incentive outras mulheres a entrar no mercado 
de tecnologia. 

Vamos contribuir para 
que mais mulheres sejam 
protagonistas em seus 
cargos, conquistem boas 
oportunidades e tenham 
salários justos? Todos nós 
somos capazes disso
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