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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca refletir sobre a incorporação da força de trabalho feminina no ramo 

industrial relacionado a área naval e petrolífera no final dos anos 90, que foi impulsionada 

devido a uma modificação na configuração do mercado de trabalho, à época. A ocupação das 

mulheres nesta área específica da indústria, foi permeada por relações assimétricas entre os 

gêneros, que pressionavam de certa forma o trabalho feminino, fazendo com que as mulheres 

aprendessem a se posicionar e antes de tudo, ter ciência que sua permanência nesse nicho de 

serviço, estariam condicionados aos seus amplos conhecimentos sobre as tarefas que seriam 

executadas. A partir dessa conscientização, a preparação educacional das mulheres nas 

execuções das funções, após sua entrada no mercado de trabalho naval e petrolífero, teve que 

ser maior e contínua, para que pudessem ter condições de competir com seus pares do gênero 

masculino, mesmo que estes não possuíssem a mesma formação acadêmica que elas. 

Entretanto, quando capacitadas, as mulheres dessa área industrial conseguiram alcançar postos 

de comando em várias frentes de trabalho. Desta forma, os objetivos deste estudo se propôs a 

investigar as novas configurações, sobre as quais propiciaram a entrada da mulher em funções 

de trabalhos destinadas anteriormente ao gênero masculino, fazendo um recorte temporal das 

décadas de 80-90 no estado do Rio de Janeiro. A metodologia adotada foi apoiada na realização 

de 15 entrevistas, guiadas por questionários junto a um grupo de mulheres que já tivessem 

prestado serviços para a indústria naval e/ou petrolífera, onde elas puderam descrever suas 

percepções sobre seu lugar dentro desse universo. 

 

Palavras-chave: Mulheres; Trabalho; Indústria Naval; Indústria Petrolífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research seeks for reflect about the female labor force in the industrial branch related to 

the naval area and oil companies in the late 90's, which was driven by a change in the 

configuration of the labor market at the time. The women occupation in this specific area of 

industry was permeated by asymmetric relations between genders, that pressed the female work, 

making woman to learn to position themselves and, first of all, be aware that their permanence 

in this service will be conditioned to her own skills of the tasks that would be performed. From 

this awareness, the educational preparation of women in the execution of functions, after their 

entrance in the naval and oil market had to be bigger and continuous, so they could have 

conditions to compete with their male genders pairs, even if this didn't have the same academic 

background as them. Although, when capable, women in this industrial area were able to reach 

high commands posts in many different work fronts.  In this way, the objectives of this study 

were to investigate the new configurations, which allowed the entry of woman into work 

functions destined before to the male gender, making a temporal cut in the 80's and 90's in the 

state of Rio de Janeiro. The methodology adopted was supported by 15 interviews, guide by 

questionnaires, with a group of woman’s who had already provided services for naval or oil 

industry, where they could describe their perceptions about their place inside this universe.  

 

Keywords: Women; Job; Shipbuilding; Oil industry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Para a escritora Heloisa Buarque de Hollanda em, “Heloísa Buarque de Hollanda discute 

a condição feminina no Brasil”. (Entrevista concedida à Globonews, em 20.06.2019), existem 

quatro grandes ondas mundiais de emancipação das mulheres, que podem ser divididas por 

quatro fases. A primeira, foi o Movimento Sufragista que reivindicava o direito ao voto em 

eleições políticas. Esse desejo ocorreu quando da mudança das mulheres do campo para as 

cidades, a fim de trabalhar nas fábricas. Logo, passaram a ter consciência de seus direitos e 

começaram a reivindicar participação política. A segunda onda veio com a Declaração dos 

Direitos Humanos, a onda seguinte foi impulsionada logo após a publicação do livro de Simone 

De Beauvoir, El Segundo Sexo (1949), que deu origem ao movimento das décadas de 50-60 e 

por último o Movimento PUNK nos anos 80. A partir desse momento, aconteceu um silêncio 

no que se refere às demandas femininas e este permaneceu por quase trinta anos, vindo a 

despertar com toda força em 2018. 

 No mundo contemporâneo podemos significar o trabalho de formas diferentes, que 

serão vividos e/ou experimentados por uma gama diversificada de atores. As respostas dadas 

por esses atores serão de acordo com seus posicionamentos sociais dentro do âmbito do 

trabalho, onde verificamos muito mais as questões fenotípicas na formação e separação dos 

grupos, que as questões relacionadas aos conhecimentos. (ARAÚJO, AMORIM E FERREIRA, 

2004, p. 3) 

 Ao se examinar alguns aspectos a respeito da inserção feminina no mercado de trabalho, 

em um contexto mais abrangente, por mais que as mulheres se mobilizem para conseguir algum 

tipo de avanço na área trabalhista, ela sempre encontra um direcionamento para uma divisão 

sexual do mesmo, nesse sentido, Elisiana Renata Probst1 (2003), considera que o trabalho 

produtivo alcança níveis conceituais elevados, enquanto o trabalho reprodutivo não é dado 

atenção e por vezes considerado secundário, por não gerar valor.  

 Essa situação reflete a razão pelas quais as mulheres encontram-se assumindo sozinhas, 

papéis de duplas jornadas de trabalho, onde sua mão de obra é desvalorizada em comparação 

aos homens e porque, ainda assim, continuam denunciando as injustiças às quais são impostas 

nos ambientes de trabalho. 

 

1 Algumas vezes serão utilizados os nomes completos das autoras para sinalizar seu gênero. 



 
 
 

14 

 

 
 

 Ademais, procuramos identificar neste trabalho, as adversidades encontradas pelas 

mulheres nos exercícios de funções tipicamente intituladas como funções masculinas na área 

industrial e como surgiu a possibilidade de acesso destas à indústria naval e petrolífera no estado 

do Rio de Janeiro, no final da década de 90. Este estudo aborda ainda, as políticas públicas e 

constitucionais realizadas a nível mundial relacionadas às mulheres. Dentre os índices 

mundiais, destacamos os países onde há uma abordagem na constituição sobre a igualdade de 

gêneros, de salários e sobre assédio sexual no local de trabalho. 

 Apesar de muitos acreditarem que a execução do trabalho não depende da qualificação 

sexual e que este preconceito já tenha sido superado, muitos fatores estão relacionados quando 

da entrada de uma mão de obra feminina no mercado de trabalho tipicamente masculino. No 

caso dos estaleiros no Rio de Janeiro, identificamos que o acesso a essa indústria encontra-se 

relacionado a diversos fatores conjugados. O primeiro deles foi a falta de profissionais para 

exercer a função em determinado momento histórico, o segundo ter conhecimento técnico e por 

último estar localizada próximo ao local onde a força de trabalho estava localizada. A partir da 

superação desses obstáculos, a trajetória na jornada de trabalho na área, pode ser atendida pelo 

corpo feminino. 

 A fim de compreender como esses elementos influenciam a introdução da força de 

trabalho feminina, em um ambiente dominado pelo gênero masculino, nossa metodologia foi 

composta por questionários, aplicados a mulheres que exerceram ou exercem atividades na área 

estudada e tiveram como objetivo reunir informações sobre suas experiências, dificuldades e 

aprendizagens, ao lidar com um universo muitas vezes novo, solitário, e cheios de desafios. 

 Estudar a participação feminina nas indústrias, nos permite acessar os desdobramentos 

pelos quais as mulheres vêm passando na atualidade, além de observar os ganhos e as perdas 

que se relacionam ao seu posicionamento na cadeia produtiva. Nos mais diversos ramos 

encontramos trabalhadoras e trabalhadores executando as mesmas funções, dentro do mesmo 

ambiente institucional e por vezes, ainda nos deparamos com situações que podem nos causar 

estranheza, mas que ainda se encontram fortemente presentes, principalmente em relação a 

subordinação de homens a chefias femininas. Poder revelar este conhecimento e elucidar as 

desigualdades através desse trabalho, possa ser uma contribuição para que a mesma se atenue.  

 Em síntese, o presente estudo está organizado em seções, além desta introdução. Na 

primeira parte é apresentada a evolução histórica das mulheres no mercado de trabalho, a seguir 

é abordada a indústria naval brasileira com seus planos e contratações no período de 1980 a 

2003, com um olhar direcionado para o estado do Rio de Janeiro. A seção a seguinte, aborda 
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como se procedeu a inserção das mulheres nas indústrias petrolíferas. Logo após, são retratadas 

a situação das mulheres nos dias atuais e por fim, foram apresentadas a metodologia e as 

conclusões. 
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2. MULHERES: EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO TRABALHO 

 

 A divisão sexual do trabalho possui um cunho histórico e embora encontramos um 

combate a essa determinação nos dias atuais, ainda se encontra presente em diversas áreas, 

principalmente no que se refere aos trabalhos domésticos. Quando temos uma relação entre o 

capital e trabalho, a hierarquização não é imparcial no que se refere ao sexo e às classes, esse 

liame se dá através de categorias que se relacionam à qualificação, responsabilidade e controle. 

No contexto relativo ao capital, esse não menospreza as categorias citadas acima em favor de 

uma equiparação, mas sim, reforça a existência de uma dominação e subordinação de gêneros. 

(NOGUEIRA,2010, p.59). 

 Michelle Perrot (2007) identifica que as mulheres, que no passado se encontravam em 

atividades relacionadas ao campo, tinham suas vidas orientadas por uma sociedade patriarcal 

que determinavam suas vidas, de acordo com sua idade e o ritmo da natureza. Quando a 

industrialização desponta, ocorre a migração do campo para as cidades. Porém, o trabalho 

doméstico permaneceu com as mulheres, e se não estivesse presente na figura da matriarca, 

ainda assim, poderíamos encontrá-la na presença de qualquer figura feminina dentro do núcleo. 

 Indelevelmente, a visibilidade de um trabalho encontra-se na forma produtiva de se 

manifestar, ou seja, aquele que se pode trocar por dinheiro no mercado de trabalho. Nesse 

contexto, o trabalho da mulher que vem associado a reprodução, principalmente os relacionados 

aos cuidados e as tarefas domésticas, não são reconhecidos como trabalho. (PERISTA, 2002. 

p. 448). 

 Durante o processo de mecanização da indústria, Marx analisa as consequências ao 

substituir os trabalhadores pelas máquinas. 

  

O aperfeiçoamento da maquinaria não só exige a diminuição do número de 

trabalhadores adultos ocupados para obter um resultado determinado, como 

substitui uma classe de indivíduos por outra classe, uma classe mais 

qualificada por uma menos qualificada, adultos por crianças, homens por 

mulheres. Todas essas alterações causam flutuações constantes no nível do 

salário. A maquinaria expulsa incessantemente trabalhadores adultos da 

fábrica. (MARX, 1985.p. 615) 

  

 Nesse cenário, o preço da força de trabalho quando reduzida, aumenta o número de 

trabalhadores, ou seja, o valor disponibilizado para pagar pelos serviços prestados continua o 

mesmo, porém aumenta-se o número de funcionários para executar as tarefas. Nesta nova 

realidade, com a baixa exigência mercadológica no processo de produção, ocorreram 
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contratações de novos atores, as mulheres e as crianças, que vieram substituir uma parte da mão 

de obra que era mais cara, o homem adulto. (MARX, 1985, p.863) 

 Há de se considerar, portanto, que nesse contexto, as mulheres e as crianças ao serem 

absorvidas pelo mercado de trabalho, puderam contribuir em suas casas devido ao declínio 

salarial sofrido pelos homens, justamente devido a sua entrada no processo de produção de 

intensa exploração, além de incrementarem o exército industrial de reserva.  

 Seguindo o contexto histórico, durante a Segunda Guerra Mundial, o novo modelo de 

produção fordismo ganha força e este tinha por base um maior controle no processo de trabalho, 

tendo as máquinas como estabelecedoras de um ritmo de produção, capaz de extrair o máximo 

dos trabalhadores e essa mecanização fez com que o tempo ocioso desses trabalhadores 

diminuísse, aumentando sua produtividade. 

 Sobre o fordismo, Harvey (2012) destaca que esse novo meio de produção está muito 

mais interessado em promover a implantação de um novo modo de vida aos trabalhadores, 

ocorrendo um forjamento de um novo tipo de trabalhador, para que uma nova sociedade 

pudesse despontar, visando interesses consumistas e padronizados de consumo de massa. 

 Dentro desse cenário, nos Estados Unidos, Ford oferece salários mais atrativos que a 

concorrência, mas esta remuneração estava atrelada a condições prévias de condutas 

comportamentais rigorosas dos trabalhadores, visando a organização da sociedade. Dentre as 

exigências, os gastos dos salários deveriam ser realizados junto a família do trabalhador, 

evitando assim, o desperdício de energias extras em bebidas, mulheres etc. o que poderia ser 

prejudicial ao processo produtivo. (SOUZA,2014. p.7).  

 Desta forma, foi desenvolvida uma sociedade de consumo, onde as mulheres eram 

responsáveis pela família e consequentemente pelas tarefas domésticas, concretizando o ideário 

da “família fordiana”. 
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FIGURA 01- IDEÁRIO DA FAMÍLIA NO FORDISMO 

 

 

Fonte: https://www.littlethings.com/1950s-good-housewife-guide-vcom/4 

“Quem disse que dona de casa não tem glamour” 

 

 Porém no início da década de 60, estas formas de modelo de produção começam a 

colapsar, forçando as empresas a buscarem novas alternativas para reduzir os custos (DANIEL, 

2011 p. 327). 

 Diante da falência dos modelos estabelecidos, várias estratégias surgiram com a 

intenção de diminuir os impactos nos empreendimentos:  diminuição da oferta de trabalho, 

aumento nos investimentos tecnológicos e por fim, a implantação de fábricas em locais, onde 

os custos com os operários fossem menores. 

 No final dos anos 70, o setor industrial passou por uma grande reestruturação produtiva, 

novas formas de produzir foram elaboradas para enfrentar a crise do fordismo e, as novas 

formas de organizações passaram a ter o foco voltado para a produção, com menor custo e uma 

maior qualidade (DANIEL, 2011, p.327).  

 Dentre outras medidas para superar a crise, surge uma nova forma de atendimento às 

necessidades operacionais, onde o trabalhador tem sua força de trabalho fragmentada, em 

relação ao tempo, porque ocorre a implantação do trabalho por períodos, em relação à força, 

https://www.littlethings.com/1950s-good-housewife-guide-vcom/4
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porque tem uma flexibilização da mão de obra de acordo com as demandas e quanto a relação 

tempo x força, que são pertencentes ao trabalhador, fica subjugada a um regime de trabalho 

baseado na subcontratação.  

 O modo como se realiza a reestruturação produtiva, tanto pelos homens quanto pelas 

mulheres, são influenciados por suas ações, sejam elas de conformismo, negociação ou 

simplesmente de resistência. Então, o seu desenvolvimento fica associado a políticas públicas 

direcionadas pelas classes empresariais, que promovem entre outros aspectos, a 

desregulamentação dos sindicatos, que devido a escolhas específicas de pessoal, acabam pouco 

se interessando pelos anseios dos trabalhadores. Neste cenário, o processo de reestruturação 

produtiva atinge perversamente as mulheres, o que fortalece uma visão diferenciada entre os 

gêneros, sobre os processos de mudanças que ocorrem no mercado de trabalho. (ARAÚJO, 

AMORIM E FERREIRA,2004, p.5). Conforme Cláudia Maria França Mazzei Nogueira (2003): 

  

O que reafirma a tese de que a divisão social e sexual do trabalho, na 

configuração assumida pelo capitalismo contemporâneo, intensifica 

fortemente a exploração do trabalho, fazendo-o, entretanto, de modo ainda 

mais acentuado em relação ao mundo do trabalho feminino. (NOGUEIRA, 

2003, p. 3) 

  

 Nas duas décadas seguintes (80/90) a empregabilidade masculina regrediu ou ficou 

estagnada, em contrapartida o trabalho feminino remunerado cresceu, embora as tarefas 

domésticas continuam a pertencer somente ao sexo feminino se não for na sua totalidade, em 

sua grande parte, mesmo ambos sendo provedores, as tarefas domésticas não mudam de mãos. 

(NOGUEIRA, 2003, p.1). Corroborando com essa ideia, Hirata e Kergoat (2007, p.599) afirma 

que: 

  

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 

das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário 

para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada 

histórica e socialmente. (HIRATA, KERGOAT, 2007, p.599) 

  

 Ao propor um conceito mais abrangente sobre o tema, Hirata e Kergoat (2007) distingue 

dois princípios que norteiam essa divisão: i. princípio de separação; ii. princípio hierárquico. O 

primeiro se refere a distinção de trabalhos específicos para homens e para mulheres e o segundo 

se relaciona a valorização, onde o homem vale mais que as mulheres. Paralelamente, ocorre a 

delimitação quanto à abrangência em relação às tarefas produtivas pertencentes aos homens e 
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reprodutivas pertencentes as mulheres, e junto a estas, ainda temos um valor social dados a 

essas tarefas. 

A postura de se delimitar funções apenas por causa do sexo, alimenta uma cadeia onde 

o capital se aproveita da exploração do trabalho, principalmente o feminino. Pois quando a 

mulher também fica responsável pelas atividades domésticas, ela acaba por garantir, reproduzir 

e manter os futuros trabalhadores. Para uma modificação desse pensamento, primeiro precisa 

haver uma desconstrução dos conceitos de que existem tarefas femininas pelo simples fato de 

ser mulher. (NOGUEIRA, 2010, p.59) 

Analisar o mundo do trabalho entre gêneros e raças ajuda a compreender melhor o 

funcionamento do mercado de trabalho, assim como a dinâmica de produção e reprodução que 

provoca a desigualdade, além de caracterizar o mercado de trabalho no Brasil de acordo com 

Laís Abramo (2006, p.41) 

Observando a desigualdade entre os trabalhos produtivos e reprodutivos, durante a 

pesquisa encontramos um estudo realizado em Portugal sobre o paralelo entre trabalho pago e 

trabalho não pago numa perspectiva de gêneros. Estes estudos apontam que o tempo gasto em 

relação aos trabalhos domésticos ficam bastante diferenciados no que tange a disponibilidade 

dos gêneros na sua execução.  

Em pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE) em 1999, 

em resposta ao inquérito à ocupação do tempo, podemos perceber que os homens se dedicam 

muito mais as tarefas relacionadas a atividades profissionais, do que as domésticas. Enquanto 

as mulheres além das tarefas relacionadas às atividades profissionais, ainda demandam mais 

que o dobro nas tarefas diárias relacionadas ao trabalho domésticos e aos cuidados familiares.     
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GRÁFICO 1 - DURAÇÃO MÉDIA DOS TIPOS DE TRABALHO REALIZADOS 

PELOS HOMENS - PORTUGAL 

 

 

Fonte: INE, 1999 – Gráfico: elaboração da autora 

 

 

GRÁFICO 2- – DURAÇÃO MÉDIA DOS TIPOS DE TRABALHO REALIZADOS 

PELOS MULHERES - PORTUGAL 

 

Fonte: INE, 1999 – Gráfico: elaboração da autora 
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 Quanto à realidade brasileira, vivemos uma carência no que se refere a levantamentos 

destinados ao uso do tempo na execução de tarefas.  Contudo, o IBGE -  Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

conseguiu demonstrar as tendências na destinação do tempo no Brasil no período de 2001 a 

2015 e uma das questões verificadas na pesquisa era referente ao tempo destinado ao lazer, não 

o lazer como encontramos no dicionário, “Tempo de que se dispõe livremente para repouso 

ou distração.  Atividade que se realiza nesse tempo. ” mas um lazer que é atribuído a todo 

tempo livre, desde que não se relacione ao trabalho, seja este remunerado ou não remunerado, 

além de descontar o tempo de deslocamento para casa x trabalho x casa. O tempo que sobra das 

168 horas semanais são consideradas como horas de lazer, conforme Ana Luiza Neves de 

Holanda Barbosa (2018, p.37). 

 

 

GRÁFICO 03 - TEMPO GASTO POR MULHERES DURANTE A SEMANA 

(HORAS DE TRABALHO REMUNERADO OU NÃO E HORAS DE 

DESLOCAMENTO) 

 

 

                Fonte: Barbosa,2018  
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GRÁFICO 04 - TEMPO GASTO POR HOMENS DURANTE A SEMANA 

(HORAS DE TRABALHO (REMUNERADO OU NÃO E HORAS DE 

DESLOCAMENTO) 

 

 

Fonte: Barbosa, 2018 

 

 Ao analisar os gráficos acima, tanto as mulheres quanto os homens, continuam 

dedicando cargas diferentes aos afazeres domésticos (Gráficos 3 e 4). As mulheres 

apresentaram uma diminuição considerável neste item, enquanto os homens aumentaram, 

insignificantemente, suas participações nos afazeres domésticos. Entretanto, as mulheres vêm 

ampliando gradativamente sua participação no mercado de trabalho durante 12 anos seguidos, 

segundo Barbosa (2018, p. 38): 

 

Apresentando uma diminuição em 2014 (de vinte e uma para vinte e três horas 

semanais), e uma diminuição em 2015 (voltando a vinte e uma horas 

semanais). No gráfico 2, os homens reduziram ao longo do período, de 

quarenta horas de trabalho semanais em 2001 para trinta e cinco horas em 

2015. 

 

 Analisando a perspectiva brasileira, vimos como homens e mulheres estão aderindo aos 

novos comportamentos quanto a distribuição de seus tempos livres conforme o gráfico 3, 

ocorrendo uma aproximação dos gêneros quanto aos gastos desses tempos. Muito dessas 

mudanças de comportamentos são atribuídas às novas organizações ocorridas dentro do núcleo 

familiar, bem como aos novos acessos nas aquisições de bens e serviços. De acordo com 

Barbosa (2018, p.38), “Tendências nas horas dedicadas ao trabalho e lazer: uma análise da 



 
 
 

24 

 

 
 

alocação do tempo no Brasil. Mercado de trabalho: conjuntura e análise” (apud Browning, 

Chiappori e Weiss, 2014; Greenwood, Seshadri e Yorukoglu, 2005; Goldin, 1989; Heckman, 

1974). 

 

GRÁFICO 05 - HORAS DE LAZER SEMANAIS (2001 -2015) 

HOMENS X MULHERES 

 

 

      Fonte: Barbosa, 2018  

 

Com bases nos resultados apresentados, segundo Barbosa (2018, p.40) podemos 

perceber que ocorreu um aumento no número de horas de lazer para ambos os sexos. Dentro 

desse contexto, notamos que os homens para conseguir essas horas extras de lazer, tiveram que 

abdicar de algumas horas que antes eram destinadas ao trabalho, da mesma forma as mulheres 

que tiveram que trocar as horas destinadas às tarefas domésticas para poder obter mais algumas 

horas de lazer durante a semana. 

 

  



 
 
 

25 

 

 
 

3. O FOCO NA INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA: PLANOS E CONTRATAÇÕES 

(1980-2003). 

 

 Goularti Filho (2015), constata que na década de 60, o Brasil tem como meta para 

superar o subdesenvolvimento, pautar ações de planejamento direcionadas para a 

industrialização. Esse direcionamento foi em decorrência da ampliação das funções do Estado, 

que passou a politizar as relações econômicas priorizando esse setor. 

 Ao analisar as conexões entre o poder político e o poder econômico, Ianni (1986), 

elucida as relações existentes entre o Estado e a economia brasileira e constatou que, 

dependendo do representante no Poder Executivo, este poderia demonstrar posicionamentos 

mais populares, como nos anos de 1930–1945, 1951–1954 e 1961–1964 ou poderia se encontrar 

no processo de internacionalização da economia, como ocorreu nos anos 1946-1950 e 1956-

1960. 

 Segundo esses estudos, pode-se constatar que o Estado participa desta economia, 

independentemente do tipo de governo, seja nacionalista ou internacionalista. O que os 

distingue são os objetivos que perseguem. Esses objetivos assentam-se sobre dois pilares: um 

na óptica nacionalistas que visam a criação do capitalismo nacional e o outro pela óptica que 

buscava a superação do subdesenvolvimento que viria através do capital internacional. Embora 

todo esse processo de industrialização tenha buscado incansavelmente o progresso tecnológico, 

pode-se verificar que os crescimentos econômicos apresentados não diminuíram as 

desigualdades sociais, mas intensificou-as. (GOULARTI FILHO, 2015, p. 230) 

 Analisando a indústria naval brasileira, identificamos dois momentos importantes. O 

primeiro foi de 1990-2002, onde podemos caracterizar essa indústria com diretrizes 

internacionalistas, foi quando ocorreu o primeiro desmonte das suas atividades e outro, de 2003-

2010 quando o setor começou a ganhar força, aqui temos um olhar desenvolvimentista mais 

presente. Dentre vários aspectos, o que colaborou para desconstrução do setor naval foi que em 

1984 ocorreu o escândalo da SUNAMAM (Superintendência Nacional da Marinha Mercante). 

Esta agência gerenciava os recursos para a construção Naval e foi acusada de desviar verbas de 

financiamentos, associado a isso, tivemos privatizações e algumas reformas econômicas que 

acabaram ocasionando um grande desemprego no setor naval. (GOULARTI FILHO, 

2014.p.288). 

 As propriedades das empresas de armadores nacionais que não faliram durante essa 

década, foram trocadas de mãos, países como Chile, Alemanha, França e Noruega começaram 
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a adquirir as empresas do ramo naval brasileiras. A partir daí, criou-se nessa área, uma 

dependência do capital financeiro externo, fazendo com que o Brasil, que em 1980 ocupava a 

segunda posição mundial no ramo naval, passasse para a décima quinta em 1995. 

 

FIGURA 02- MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS ESTALEIROS NO BRASIL 

 

Fonte: SINAVAL 

 

 Cabe ressaltar que a indústria naval estava basicamente estruturada no estado do Rio de 

Janeiro desde a década de 70, principalmente nos bairros do Caju e Ilha do Governador e nas 

cidades de Niterói e Angra dos Reis, com os estaleiros: lshibrás, Mauá, Caneco, Promar, Emaq-

Eisa e Brasfels (antigo Verolme, em Angra dos Reis). 
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FIGURA 03- MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS ESTALEIROS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

 

Fonte: http://www.noticiasdotrecho.com.br/2012/11/ultimas-noticias-offshore-onshore.html 

 

 Em 1994, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), diante das altas taxas 

de desemprego verificada no país, lança o programa “Mãos à obra, Brasil”. O programa, tinha 

por base capacitar os milhares de trabalhadores adultos que ficaram desempregados em 

decorrência da falência do setor naval. A proposta era fornecer um nova qualificação e 

treinamento aos trabalhadores, com a intenção de serem absorvidos pelo mercado de trabalho 

em outras atividades. 

 Durante todo o primeiro mandato do governo de FHC (1994-1998) as políticas 

relacionadas à indústria naval não foram em nenhum momento objeto de investimento para a 

sua recuperação. Pesquisas realizadas na época, solicitados por órgão relacionados ao 

Ministério do Transporte, demonstram que os estaleiros não possuíam somente falta de 

encomendas, mas também eram incapazes de concorrer com o mercado internacional, devido à 

baixa qualidade de seus produtos, além dos elevados custos com materiais que se encontravam 

na faixa de 20% a 42% a mais que o custo internacional (GEIPOT, 1999. p.128).  

 No final dos anos 90, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada pela Empresa 

Brasileira de Planejamento e Transportes (GEIPOT) para avaliar a indústria naval brasileira nas 

décadas de 70 e 80 e apresentar diretrizes direcionada a elaboração de um novo plano de 

governo de FHC. Sobre as análises realizadas pela FGV, temos:  

 

http://www.noticiasdotrecho.com.br/2012/11/ultimas-noticias-offshore-onshore.html
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O documento foi publicado em 1999, e faz uma análise depreciativa da 

experiência brasileira no setor de navegação nas décadas de 1970 e 1980, 

atribuindo a crise dos anos 1990 aos erros adotados nas décadas anteriores 

como: protecionismo, financiamentos facilitados, subsídios, seleção de 

empresas, compras governamentais e privilégios ao capital nacional. Mesmo 

reconhecendo que o resultado no curto prazo tenha sido positivo, a resposta 

não foi eficiente quando a economia brasileira abriu-se para a competitividade 

internacional. (GOULARTI FILHO, 2014, p. 298). 

 

 As pesquisas anunciavam que a indústria naval apresentava problemas em competir no 

mercado externo porque sua produção estava direcionada a atender as demandas dos estaleiros 

e também porque encontrava-se apoiada nos subsídios governamentais. Para se tornar 

competitiva, a área naval deveria investir na fabricação de pequenas embarcações, assim uma 

parte da sua produção seria destinada ao mercado externo e a outra parte deveria ser absorvida 

pela Marinha Mercante Brasileira. Esse delineamento que o Estado propôs através de seus 

estudos, fez com que a produção do setor naval brasileiro fosse absorvida pelo mercado e com 

essa estratégia, possibilitou a conquista pela Petrobras de uma independência para fabricar o 

que precisasse em outros países, pois em terras nacionais, não teriam estruturas capazes de 

absorver a demanda que ela necessitava. (GOULARTI FILHO, 2014, p. 298). 

 Ao analisar o cenário apresentado acima, verificamos a presença de uma 

industrialização nacional modesta no ramo naval, mas ainda assim funcionando, embora não 

conseguisse absorver a mão de obra disponível em vinte anos de declínio e, liberando a maior 

empresa de petróleo nacional para fazer embarcações em outros países. Tudo isso com base no 

discurso de que o Brasil precisava se modernizar para se tornar competitivo. Em termos de 

ações governamentais, esta pesquisa assegurou ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o 

poder de deixar de investir na área naval e partir para o mercado internacional, por ter em mãos 

documentos que ratificavam a ineficiência do setor.  

 Uma marca do governo de FHC foi não dispensar a atenção necessária ao 

desenvolvimento da indústria naval brasileira, muito pelo contrário, o que encontramos era a 

facilitação para realização dos trabalhos fora do Brasil, principalmente por estar respaldados 

em levantamentos que demonstravam a inviabilidade, tanto técnica, quanto monetária, para a 

realização dos serviços. Porém em 2000, quando faltavam dois anos para finalizar seu mandato, 

FHC cria o programa chamado “Navega Brasil”. Neste programa, atribuiu a ausência de 

investimentos do seu governo no setor naval, as manobras das instituições responsáveis no 

passado pelo Fundo de Marinha Mercante, onde se alinharam a corrupção e a incompetência, 

que ocasionou na época, o fracasso do setor. (GOULARTI FILHO, 2014). 
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 Um marco neste novo programa governamental teve a Petrobras como protagonista. Ao 

tentar alavancar o projeto recém lançado, foi feita uma licitação para construção, com padrões 

internacionais, de quatro navios, dois navios de 140 mil toneladas e dois de 60 mil toneladas, 

que foram avaliados em cerca de US$ 160 milhões. De acordo com os procedimentos 

necessários para participar desta concorrência, foram enviadas cartas convites aos estaleiros do 

Rio de Janeiro, os únicos equipados para construir navios desse porte no país.  Esta iniciativa 

não causou os efeitos positivos esperados. Logo após a abertura do edital, por falta de 

financiamento, às empresas brasileiras desistiram e as encomendas foram para o mercado 

externo, inclusive algumas plataformas de petróleo também seguiram para serem fabricadas em 

Cingapura, colocando assim, fim ao programa de FHC de impulsionar o setor. Ratificamos com 

esses dados, que os planos Brasil em Ação (1996-1998) e o Avança Brasil (1999-2002), 

proposto na administração FHC, pouco contribuíram para reverter a situação caótica do Sistema 

de Transporte Nacional (GOULARTI FILHO, 2015. p. 253). 

 Diante das iniciativas frustradas de fomentar o setor naval, percebemos que as mesmas 

práticas de fabricação de navios e plataformas continuaram até o ano de 2002, que coincide 

com o último ano do governo FHC. Mais uma vez, a Petrobras lança um edital internacional 

em 2002, onde temos Cingapura como vencedora desta licitação. Acontece que em 2003, com 

as novas eleições presidenciais, o Brasil passa a ser presidido por Luís Inácio Lula da Silva 

(Lula) e como uma das medidas governamentais, em março do mesmo ano, ele cancela essa 

licitação, fazendo com que esta plataforma seja construída no Brasil, além de estabelecer uma 

nacionalização de serviços e produtos em 65%. A partir desse momento, ocorre um incremento 

na construção naval. (BNDES,2002). 

 

FIGURA 04 -   LINHA DO TEMPO DA CONSTRUÇÃO 

NAVAL BRASILEIRA 

(Ano x Empregabilidade no Setor) 

 

 
1960            1970                          1976     1979                                      2000                           2006   2007             2011   

 

Fonte: SINAVAL – Visão Geral da Construção Naval Brasileira – Março 2012 
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Como podemos observar no gráfico anterior, a indústria naval apresentou um 

crescimento gradual e certo ao longo de 20 anos. Este crescimento foi decorrente dos planos do 

Governo (1971 a 1980) direcionados para a Construção Naval que possibilitou a conquista pelo 

Brasil, do segundo lugar em volume de encomendas no setor. Após esse período, até o ano de 

1997, percebemos que os índices vão decaindo na categoria, ou seja, o setor entra em uma 

grande recessão, até a Petrobras percebe a necessidade do país, em ter uma construção naval 

capaz de suprir suas demandas do setor. Entre a idealização do projeto e a efetiva 

implementação do mesmo, existem algumas dificuldades para sua realização, principalmente 

ao que se refere a captação de recursos por parte dos estaleiros. 
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4. INSERÇÃO DAS MULHERES NAS INDÚSTRIAS PETROLÍFERAS 

 

 Não podemos deixar de mencionar que a indústria naval encontra-se intimamente 

relacionada à indústria petrolífera, em relação à construção/transformação de navios 

plataformas. Vários fatores corroboram para essa realidade, os três principais são: primeiro o 

local para a execução dos serviços, onde são necessários espaços com capacidades para abrigar 

construções com estruturas gigantescas, segundo os tipos de serviços/atividades que serão 

executadas na fabricação e o terceiro fator se relaciona aos profissionais, que tecnicamente se 

alinham aos mesmos tipos de trabalhos. O que pode diferenciar essas duas indústrias são os 

desdobramentos e a complexidade em relação a atividade final do produto que está sendo 

fabricado. Enquanto uma se relaciona ao porte e ao propósito da sua fabricação, a outra se alinha 

aos critérios de qualidade necessários para o bom funcionamento do projeto. 

 Durante toda década de 80 até o início dos anos 2000, enquanto a indústria naval passava 

por uma recessão, outras indústrias conseguiam captar uma parte da mão de obra que eram 

utilizadas em ambas as frentes, como soldadores, montadores, inspetores e toda gama de 

profissionais que fosse habilitado a desenvolver algum trabalho mecânico. O mercado começou 

a avançar por todo o Brasil, tínhamos ao Norte: a Estrada de Ferro Carajás/ PA e Programa 

Grande Carajás/PA, Hidrelétrica em Tucuruí /PA, Hidrelétrica Belo Monte/PA e exploração de 

petróleo em Urucu/AM, no Nordeste tínhamos a Hidrelétrica de Xingó (AL/SE) na região 

sudeste a construção das Usinas de Angra I e II e na nossa vizinha Bolívia a construção do 

Gasoduto Bolívia-Brasil, também conhecido como Gasbol, além das obras de manutenção que 

a indústria do petróleo necessitava para realização de  determinados tipos de tarefas em suas 

unidades.  

 No final da década dos anos 90, a mão de obra disponível no mercado, que era 

basicamente composta por homens na área da construção naval, encontrava-se empregada e 

dispersa por todo território nacional, dando conta dos focos de trabalhos existentes. Neste 

mesmo momento, as mulheres que estavam saindo dos cursos técnicos ou que tinham alguns 

parentes ou amigos na área, começaram a se especializar para poder fazer parte dessa nova fatia 

do mercado de trabalho.  

 Neste nicho específico, sabe-se que, quando ocorriam deslocamentos físicos dos 

profissionais, ou seja, quando um profissional é requerido para trabalhar em uma área distante 

do seu local de origem e se esse local estiver muito interiorizado, com condições precárias para 

trabalhar, o valor de pagamento do homem x hora aumentavam significativamente e com isso 
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focos de trabalhos nas capitais eram “desprezados” em prol de uma região que pudessem ganhar 

mais em menos tempo. Acontece que nesta busca pelos maiores salários, as capitais acabavam 

ficando sem mão de obra especializada para realizar os serviços que nela existiam.  

 Quando as obras mais distantes foram finalizando e esse contingente masculino começa 

a voltar para as capitais, não que acabe essa demanda, mas diminui o contingente de 

profissionais necessários, eles encontram as mulheres atuando no mercado de trabalho, o que 

coincide com a nova fase do Brasil, quando LULA em 2003, decreta a nacionalização dos 

serviços a serem executados nas obras brasileiras. Esse fato diminui os impactos causados na 

volta dos homens para as obras das capitais. Eles encontram as mulheres atuando em seus 

“antigos empregos”, mas ainda assim, existe um nicho de empregabilidade que consegue 

absorver sem confrontos, porém com uma nova realidade. 

 Ao entrar nesse novo mercado de trabalho, as mulheres necessitam estar mais bem 

preparadas em relação aos estudos e principalmente aos conhecimentos técnicos para poder 

exercer sua profissão. Muitas vezes, esses dois componentes não são suficientes para legitimar 

seu trabalho. As mulheres quando exercem profissões que no passado eram atribuídas ao 

universo masculino, precisam constantemente validar seus conhecimentos para os demais 

colaboradores.  

 A validação dos conhecimentos femininos numa área industrial não é feita somente 

através de questionamentos técnicos, mas também comportamentais. A parte técnica é a mais 

fácil de se comprovar, pois os acervos disponíveis podem lhe dar o suporte necessários. 

Entretanto, a parte comportamental é a mais complexa para se vivenciar, pois existe a 

necessidade de se relacionar com diversas opiniões em um ambiente onde as mulheres são 

minorias, onde o conceito de divisão sexual de trabalho encontra-se inconscientemente 

presente, principalmente por fazer parte do arranjo que se sustenta a família patriarcal, que 

hierarquiza as relações e que estão presentes em todas as instâncias, onde se mantém uma 

relação de exploração e dominação. (NOGUEIRA, 2010, p.60) 

 Para caracterizar o perfil e as condições de acesso ao ramo industrial estudado, 

selecionou-se depoimentos dos entrevistados, onde foi levantado um pouco da história 

individual e dentro das suas narrativas, pôde-se convergir as realidades vivenciadas pelo grupo 

estudado. Nas escolhas dos sujeitos foram privilegiadas as atividades em comuns, que tivessem 

sido realizadas dentro do campo, na indústria naval e/ou petrolífera, muito embora, possa ter 

ocorrido algum tipo de serviço realizado em escritório, como relatórios, preparação de 
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documentação, mas todos os profissionais, nas realizações de suas atividades, deveriam 

também abranger atividades de área. 
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 A pesquisa foi aplicada em mulheres que atuaram ou atuam no ramo da indústria naval 

e/ou petrolífera, que começaram a ter oportunidades de emprego nos estaleiros do Rio de 

Janeiro, no final da década de 90, em decorrência da transferência da mão de obra masculina 

para outros Estados devido às novas frentes de trabalho que surgiram na época. Como 

instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas, com 26 perguntas abertas, que 

foram respondidas através de e-mails e/ou áudios, conforme a disponibilidade dos 

entrevistados. 

 As perguntas realizadas na pesquisa foram direcionadas para obter o máximo de 

informações sobre o perfil das trabalhadoras, como foi a inserção nesse nicho de trabalho, quais 

posicionamentos tiveram que desenvolver para atuar na área, os desafios e as lições que 

trouxeram para seu cotidiano. 

 A entrevista foi aplicada em 15 mulheres do ramo industrial no ano de 2019. Após a 

coleta de dados, as informações via e-mail foram digitalizadas, as entrevistas enviadas através 

de áudios foram transcritas e foi realizada a identificação de cada participante através das 

iniciais dos seus nomes. 

 Dentre os vários conceitos e assuntos abordados na pesquisa podemos destacar os que 

se referem ao trabalho produtivo e reprodutivo, divisão sexual do trabalho e o cenário onde a 

indústria naval e/ou petrolífera se encontrava nas décadas de 80 e 90. Dentre os mais diversos 

autores utilizados na pesquisa, podemos destacar NOGUEIRA, PERISTA, HIRATA, DANIEL 

E GOULARTI FILHO. 

 A evolução para a abertura do mercado feminino, de acordo com os dados fornecidos 

pelas entrevistadas, iniciou em 1997, tendo atraído mais profissionais mulheres no período de 

2006 a 2015.   
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GRÁFICO 6 - IDADES DAS ENTREVISTADAS 

 

*Gráfico elaborado pela autora 

 

 

 

 

GRÁFICO 7- FORMAÇÃO ACADÊMICA DAS ENTREVISTAS 

 

*Gráfico elaborado pela autora 
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GRÁFICO 8 - RELAÇÃO ENTRE MULHERES E O ANO DE ENTRADA NA ÁREA 

NAVAL/PETROLÍFERA

 

*Gráfico elaborado pela autora 

 

 De acordo com o gráfico, a entrada das mulheres na indústria naval/petrolífera 

demonstra uma participação tímida. Se dividirmos em dois períodos, de 1997 a 2005 e de 2006 

a 2015, percebemos que no primeiro ocorreu a entrada que 6 mulheres no mercado de trabalho 

e no segundo temos 9 mulheres a mais na área. Diante desses dados, percebemos um aumento 

de 50% de um período para o outro.  

 A frequência de inserção feminina apresentada nesta pesquisa, nos remete a uma citação 

feita em uma publicação técnica do IPEA (2016) sobre as Mulheres e trabalho: breve análise 

do período 2004-2014. Nesta nota, diante da pesquisa realizada pelo órgão, o processo de 

feminização do mercado de trabalho, ao atingir determinada porcentagem, parece ficar 

estagnado quanto as novas entradas de mulheres na prestação de serviços. Essa observação foi 

decorrente dos índices apresentados pela Taxa de atividade da população de 16 anos ou mais 

de idade, por sexo e cor/raça. Brasil, 2004 a 2014 (IPEA, 2016, p.6). Os valores da pesquisa do 

IPEA relacionam o ano x porcentagem de mulheres na ativa, apresentando os seguintes índices, 

1995 - 54,3%, 2005 - 59%, 2011 - 56¨% e 2014 - 57%, indicando que o limite de inserção varia 

na faixa de 50% a 60%, conforme o próximo gráfico. 
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GRÁFICO 9 - TAXA DE ATIVIDADE DA POPULAÇÃO DE 16 ANOS OU MAIS DE 

IDADE, SEXO E COR/RAÇA. 

Brasil, 2004 a 2014 

 

 

Fonte: IPEA, 2016  

 

 Quanto a área de atuação anterior, os dados mostram que 53% mudou de área de atuação 

para entrar no ramo naval/petrolífero e as outros 47% entraram na área em continuidade ao 

curso técnico realizado previamente. O que é preciso sublinhar aqui é que em sua totalidade, a 

motivação para a entrada no ramo se deu por motivos financeiros, crescimento da área e grandes 

oportunidades que o mercado oferecia. 

 Os três motivos acima estão intrinsecamente relacionados, principalmente diante do 

contexto de absorção da área, que em certo momento começou a dar oportunidades às mulheres. 

O salário alto era porque não haviam profissionais para suprir a demanda, porque a área estava 

em crescimento e por último estava dando inúmeras oportunidades de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

38 

 

 
 

GRÁFICO 10 - ORIGEM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS 

MULHERES ANTES DA ENTRADA NA ÁREA NAVAL/ PETROLÍFERA 

 

*Gráfico elaborado pela autora 

 

 Aproximadamente 73% das entrevistadas já exerceram cargos de chefias dentro da 

empresa, isso nos indica uma valorização da mão de obra feminina depois de um tempo de 

serviço. No gráfico 12, apresentamos as reações dos subordinados em decorrência do posto de 

chefia exercido pelas mulheres. 

 

GRÁFICO 11 - CARGOS DE CHEFIA EXERCIDO PELAS MULHERES 

 

*Gráfico elaborado pela autora 
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GRÁFICO 12 - REAÇÕES DOS SUBORDINADOS QUANDO AS MULHERES 

EXERCEM CARGOS DE CHEFIA 

 

*Gráfico elaborado pela autora 

 

 Em relação a perseguição da figura feminina, 67% das entrevistadas relatou ter sofrido 

algum tipo de perseguição durante sua atuação na área. Os motivos relatados são vários e são 

de acordo com a leitura individual de cada mulher. É possível também inferir que, ao mesmo 

tempo que as mulheres destacam-se em seus serviços, sendo capazes de garantir cargos de 

chefias, esse movimento de credibilidade e competência passado por elas aos demais 

funcionários do setor, volta em forma de uma inquietação, que se desdobra em alguma forma 

de perseguição pessoal.  

 

GRÁFICO 13 - PERSEGUIÇÃO SOFRIDA PELAS MULHERES NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 

*Gráfico elaborado pela autora 
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GRÁFICO 14 - MOTIVOS ASSOCIADOS A PERSEGUIÇÃO 

 

 

                    *Gráfico elaborado pela autora 

 

 Analisando as informações fornecidas pelas entrevistadas, 53% não presenciaram 

durante sua estada na área, nenhum tipo de diferenciação salarial entre os gêneros.  Outros 33%, 

afirmaram ter presenciado esta prática e foram vítimas das circunstâncias. Os demais 14%, 

afirmam que a exceção no salário maior durante sua atividade profissional, eram elas mesmas. 

Confirmando as proposições de Probst (2003, p.3), que nos informa que a diferenciação salarial 

é mais presente em funções menos qualificadas, no topo, essa distinção, não aparece tanto. 

 Soares (2000, p.4), o diferencial de rendimentos pode resultar de três causas: i. 

Diferentes qualificações, estas se referem aos estudos para ingressar em uma determinada área 

de trabalho; ii. Inserção no mercado, quando tentam se inserir em bons empregos; iii. 

Rendimentos, quando tentam ganhar bons salários, em decorrência das suas qualificações e da 

sua inserção. Por vezes, a discriminação é difícil mensurar, mas se tem um local onde estas 

podem ser aferidas é no mercado de trabalho. Nesse âmbito, o autor acredita que quando se 

extrapola as três causas acima, a discriminação começa a ser inserida. 

 Outro ponto que foi percebido na área, era a dinâmica em relação a preservação da mão 

de obra masculina, que ocorria na hora que precisava dispensar alguns funcionários. Por vezes, 

mesmo com o mercado aquecido, existia uma rotatividade que estava relacionada ao pico de 

produção da obra, ou seja, o crescimento da mão de obra utilizada nos empreendimentos era 

captada progressivamente até atingir um patamar, esta mantinha-se constante por um período e 

depois, conforme a obra entrasse no processo de finalização, alguns trabalhadores eram 

dispensados, mesmo que fossem incorporados novamente, alguns meses depois. 
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 Sendo assim, os critérios técnicos utilizados para a demissão quando necessária, não 

eram empregados, fatores subjetivos eram utilizados para tomar esta decisão, muitas mulheres 

eram preteridas por conta de se apresentarem sem família, por serem sozinhas e deste modo, 

não se encontrava habilitadas a ficar com vaga, dando preferência aos homens que eram chefes 

de família.  

 Tendo em vista as especificidades em relação ao exercício das atividades femininas, 

100% das entrevistadas possuem cursos específicos para atuar na área estudada, inclusive 

muitas apresentam qualificações acima das exigidas pelos cargos que executavam e uma parte 

dessas mulheres, não percebia o valor igual aos homens, como Laís Abramo (2006, p. 41), nos 

aponta a existência de diferenças salariais entre os gêneros.  Tal constatação, reafirma que para 

os mesmos cargos, se as mulheres quiserem concorrer e se manter empregadas, necessitam ter 

maior qualificação que os homens. 
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6. SITUAÇÃO DAS MULHERES NOS DIAS ATUAIS 

 

 Com a participação da mulher aumentada desde a década de 70 em vários setores da 

sociedade, juntamente com as mudanças relevantes ocorridas na década de 80, que favoreceu 

fortemente a entrada das mulheres no mercado de trabalho, que foi responsável pelo fenômeno 

da feminização do mercado (ARAÚJO, AMORIM, FERREIRA, 2004, p.5), não foi difícil 

prever que esse crescimento, não só se faria nas bases da hierarquia constituída, mas também 

chegaria com força, aos postos de comando.  

 Nos dias atuais, as mulheres estão presentes em todos os ramos do mercado de trabalho, 

independentemente da situação que tenham que enfrentar para conseguir alcançar seus 

objetivos. Com isso, o Estado teve a necessidade de criar legislações específicas para que essa 

inserção tenha o mínimo de garantias constitucionais. Com base nessas premissas, 

selecionamos algumas ilustrações mundiais que demonstram as condições relativas à proteção 

da mulher.  O presente estudo foi realizado no Centro de Análise de Políticas do MUNDO (em: 

https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies ). 

 

FIGURA 5 - A CONSTITUIÇÃO POSSUI PELO MENOS UMA ABORDAGEM 

REFERENTE À IGUALDADE DE GÊNEROS 

 

 

 

Fonte: https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies  

https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies%20)
https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies%20)
https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
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 A FIGURA 5 considera as Constituições em vigor a partir de maio de 2017. Nesta 

abordagem, foram identificados os países onde existe ao menos uma abordagem referente a 

proteção a igualdade de gênero. As informações contidas na FIGURA 5, incluem proibições de 

discriminação contra as mulheres, garantias de direitos iguais, garantias de igualdade perante a 

lei e garantias de igualdade geral para homens e mulheres. Na legenda, a expressão “Não, 

nenhum”, significa que a Constituição não menciona claramente o direito à igualdade para todos 

os homens e mulheres, não é que esta negue esse direito, apenas não o inclui claramente. Quanto 

a “Igualdade geral garantida”, significa que o direito é garantido, mas não o distingue com 

base no gênero. “Aspiração” é a proteção do direito geral à igualdade de gênero, todavia as 

expressões utilizadas não dão uma consistência para serem consideradas uma garantia. O termo 

“Garantido”, a constituição utiliza uma linguagem autoritária, para garantir esses direitos. 

“Garantido, mas o direito consuetudinário ou religioso pode substituir”, a constituição garante 

pelo menos uma abordagem à igualdade de gênero, mas concede que o direito religioso ou 

consuetudinário impere sobre a Constituição. 

 

FIGURA 6 - IGUALDADE DE SALÁRIO ENTRE HOMENS E MULHERES - Leis e 

Políticas Públicas 

 

 

 

Fonte: https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies 

https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
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 O mapa anterior indica as leis e políticas públicas praticadas pelos países a partir de 

agosto de 2016 e se referem, a garantia de igualdade de salário entre homens e mulheres. Na 

legenda referente a “Nenhuma garantia” significa que o país não adota uma abordagem para 

proibir a discriminação na remuneração com base no gênero. Isso não significa que a legislação 

negue essa proteção. O item “Ampla proteção contra a discriminação de gênero no trabalho”, 

demonstra a existência da proteção do gênero, mas não garante a igualdade de salários. Já a 

expressão, “Garantir igualdade de remuneração”, constitui uma igualdade tanto de gêneros, 

quanto de remuneração.  E por último, “Garantir a igualdade de remuneração por trabalho de 

igual valor”, indica que o trabalho que for realizado da mesma forma e em níveis de 

qualificações semelhantes deverá ter a mesma remuneração. 

 

FIGURA 7 - REGIÕES ONDE O ASSÉDIO SEXUAL É EXPLICITAMENTE 

PROIBIDO NO LOCAL DE TRABALHO 

 

 

 

Fonte: https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies  

 

 O mapa acima foi baseado em leis e políticas públicas em vigor desde agosto de 2016. 

Na legenda “Nenhuma proibição”, constam países que não proibiram especificamente o 

assédio sexual no local de trabalho e nem praticado através de uma posição superior. “Apenas 

o assédio às mulheres” significa que a linguagem é especificamente para as mulheres. Quanto 

https://www.worldpolicycenter.org/topics/gender/policies
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ao termo, “Sim, tanto para mulheres como para homens”, o gênero utilizado é o neutro para 

delimitar essas ações. 

 Como podemos observar, embora alguns países teoricamente possuem em sua 

legislação algum tipo de respaldo em relação à proteção da mulher no mercado de trabalho, 

nem sempre essa realidade é vivenciada pelas mesmas. Entre o papel e as ações existem um 

longo caminho que por vezes é muito difícil de ser alcançado.  

 O Brasil, nesses estudos, se apresentou como um país com uma relevância no que tange 

à proteção dos gêneros, mas essa realidade, como descrita em capítulo anterior, nem sempre se 

faz presente nas áreas industriais. O que permeia esses sistemas, são relações que não estão 

expostas de forma clara, onde seja possível identificar as ações que se utilizam do poder para 

desprezar uma minoria, elas acontecem, todos sabem, mas ninguém pode provar e nesse mundo 

impune, são deflagradas situações constrangedoras permeadas pela injustiça pelas quais as 

mulheres passam.  

 Sobre esse assunto, O Instituto Georgetown for Women, Peace and Security e o Instituto 

de pesquisa Peace, de Oslo, produziram uma pesquisa onde foram classificados 153 países em 

todo mundo, obtendo uma cobertura que alcançou 98% da população mundial. Os índices 

levantados foram relacionados ao bem-estar das mulheres, com o objetivo de verificar 

indicadores globais sobre a paz e segurança, que envolve os níveis familiar, comunitário e 

social. Ao mesmo tempo, verificou a questão da inclusão relacionados aos aspectos 

econômicos, sociais e políticos, além do tema justiça, onde se observou a existência de leis 

formais e discriminações informais relacionado às mulheres.  

 Dentre os resultados apresentados na pesquisa em 2017/2018, o Brasil ocupa uma 

posição de 82⁰ lugar no ranking mundial. A Islândia desponta no primeiro lugar no ranking, 

seguida pela Noruega e pela Suíça. Os últimos lugares, onde as mulheres correm sérios riscos 

a sua integridade, encontramos a República Árabe da Síria junto com Afeganistão, Iémen e logo 

em seguida, o Paquistão. Nesse levantamento, constata-se que os países menos pacíficos e 

frágeis, tendem a dar instabilidade a figura feminina. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa buscou identificar quais os fatores que propiciaram a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho na indústria naval e petrolífera, quais as dificuldades 

encontradas na área para o desenvolvimento dos seus trabalhos, as remunerações e os 

posicionamentos encontrados diante da figura feminina quando executam tarefas que antes 

eram destinadas ao gênero masculino, conforme Ângela M.C. Araújo (2004, et al., p.7). 

 A expansão do mercado de trabalho feminino, teve seu início através dos movimentos 

sociais das décadas de 60, 70 e 80, com a força desses movimentos feministas, as mulheres 

perceberam novos valores e começaram a buscar novos horizontes, principalmente em relação 

aos estudos e ao mercado de trabalho. 

 Antes das manifestações pelas buscas de novos mercados, os trabalhos desempenhados 

pelas mulheres estavam basicamente relacionados às atividades de reprodução, que não era 

considerado como trabalho por estar associado aos cuidados da casa e da família. Após uma 

longa caminhada, a mulher, além das funções domésticas que já faziam parte do seu cotidiano, 

agrega o trabalho produtivo ao seu dia a dia, ampliando a sua jornada de trabalho diário e com 

o passar dos anos, as atividades produtivas relacionadas ao gênero feminino começaram a se 

expandir e alcançar novos mercados, inclusive os que eram restritos aos homens. 

 Historicamente, o setor industrial abraçou a mão de obra feminina por ser menos custosa 

que a dos homens e mais fácil de ser conduzida. Mais uma vez, a depreciação dos serviços 

femininos foi aceita pela sociedade e este comportamento se reproduziu por um longo tempo.  

 Ao abordar nesta pesquisa, os fatores que contribuíram para a entrada das mulheres em 

um mercado com características de ser composto majoritariamente por homens, identificamos 

que a inserção feminina na indústria naval e petrolífera no Rio de Janeiro, foi possível devido 

às transferências de mãos de obra masculinas para outros Estados, provocando uma necessidade 

do mercado em produzir e dispondo somente de profissionais mulheres naquele momento. 

Assim, os quadros profissionais das empresas foram preenchidos e suas produções não sofreram 

interrupções. Porém, quando as dinâmicas dos serviços executados são sanados ou passam por 

alguma crise no mercado que necessita o corte de funcionários, em muitos casos, as primeiras 

a serem dispensadas são as mulheres. 

 No setor petrolífero Brasileiro, a primeira mulher a ser contratada pela Petrobras foi 

uma geóloga em 1960, sete anos após a criação da empresa. 
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[...] o nosso coordenador do curso falava [...] “Vão trabalhar na Petrobras, 

porque ela treina os seus técnicos. ” Mas eu ouvia aquilo e não estava nem 

pensando nisso. Só que quando o pessoal da Petrobras foi entrevistar os alunos 

que iam sair, que eram dez, eu entrei na sala e ele disse: “Aqui só para 

homem.” E eu voltei, mas o chefe da Estratigrafia da Petrobras conhecia muito 

a USP [...], e disse que precisava uma pessoa na Bahia, para substituir um 

alemão que não ia mais ser contratado e o coordenador me pediu para entrar 

em contato com o pessoal do Rio, da Petrobras. 

(Fonte: Depoimento publicado no site Memórias dos trabalhadores 

PETROBRAS - Item História de Vida. - Relato realizado no contexto das 

Comemorações dos 50 anos da Petrobras por Marília da Silva Pares Regali) 

  

 Como percebemos em seu relato, o preconceito sobre as atividades praticadas por 

mulheres estava presente em todos os níveis. Ainda dentro desta área, em 2017 foi publicado 

uma pesquisa chamada Anomalies: Pioneering Woman in Petroleum Geology que abordava o 

tema sobre histórias de mulheres pioneiras nas geociências na indústria de petróleo, que até os 

anos 80 era uma área predominantemente masculina. Nesta pesquisa, encontramos o relato de 

Sylvia Anjos, a segunda geóloga contratada pela Petrobras em 1978, quando ao prestar 

concurso, havia somente duas vagas destinadas às mulheres. Sobre a presença feminina na área 

petrolífera, passados 57 anos da entrada da primeira mulher na Petrobras, a geóloga conclui: “o 

tratamento diferenciado atualmente é uma coisa meio subliminar, mas existe. A mulher para ter 

o mesmo reconhecimento que o homem precisa fazer muito mais”. (SYLVIA ANJOS - 

Petrobras - Fatos e Dados - 2017) 

 O tempo passou e novas perspectivas foram criadas pelas mulheres através das suas 

inquietações que foram expressas através de lutas e manifestações. Nos dias atuais, as 

modificações em relação a sua presença no mercado de trabalho, que antes pertencia ao gênero 

masculino, foram ampliadas, mas ainda é modesta. As relações interpessoais neste ambiente 

dominado pelo público masculino, ainda não conseguiu atingir um diálogo igualitário, 

principalmente os relacionados ao conceito de competência para se realizar uma tarefa. 
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ANEXO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu_________________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Flávia Elaine da Silva Martin e 

Christine Rose dos Reis do projeto de pesquisa intitulado “ POTENCIALIDADES E 

DIFICULDADES DO TRABALHO FEMININO: UM OLHAR PARA A INDÚSTRIA 

NAVAL E PETROLÍFERA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO” a utilizar as fotos que se 

façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma 

das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos 

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

 

Rio de Janeiro, __ de ______ de 2019 

 

 

_____________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 

 

_______________________________ 

Sujeito da Pesquisa 
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ENTREVISTA  01 -  

 

Nome: ACBP  

Idade: 35 ANOS 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Elaboração e revisão planos de manutenção, usuária do SAP R/3 apta à realizar 

cadastramento de locais de instalação e equipamentos em árvores e suas listas técnicas, 

especificação de materiais, equipamentos e seus mapas de sobressalentes. Elaboração 

de planos para auditorias, projetos, investigação de falhas. Elaboração de relatórios 

técnicos. Leitura e compreensão, inclusive na língua inglesa, de documentação técnica 

de projetos, tais como: especificações técnicas (ET), fluxogramas de processo (P&ID), 

normas técnicas e procedimentos de Manutenção e Inspeção. Elaboração de MTA no 

software APM da Bentley.  Prestação de serviços à Petrobras (Contrato de lista técnica 

de materiais da UO/Rio). Especificação técnica dos materiais dos equipamentos das 

plataformas da UO- Rio para reposição de peças de manutenção. Isto, através de análise 

de descritivo técnico, folha de dados, manual do fabricante, contato com fornecedores 

nacionais e internacionais, desdobramento da árvore, criação/ eliminação de lista 

técnica de material e local de instalação. Inspeção residente na FMC Technologies para 

empresa Shell. Inspeção residente na TechLabor (Vasos de Pressão e Hidrociclone) para 

Petrobras.Inspeção de fabricação de equipamentos e materiais em empresas, tais como 

Aker Solutions, Cogumelo, EBSE (Empresa Brasileira de solda elétrica), ECO, IMEP 

do Brasil, Polifix e Protego/Laser para Petrobras. Integrante do programa de Inspeção 

de conexões da Petrobras (PIC) Acompanhamento das etapas de fabricação. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 10 anos (2009) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de 

petróleo?  Técnica de Manutenção 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Técnica em eletrotécnica / Engenharia 

Mecânica  

5. O que te motivou a fazer esse curso? Passei para escola técnica com 14 anos e não 

tinha a exata noção do que iria cursar, no entanto, durante o meu estágio de 1 ano como 

técnica e minha admissão como funcionária da empresa Sadia S/A na função de técnica 

de manutenção, eu fui me identificando com área técnica. 
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6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Em 2009 quando entrei na área do 

Petróleo, a área estava extremamente aquecida e era o sonho de 10 entre 10 engenheiros 

conseguir um emprego no ramo petrolífero 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) N/A 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? N/A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão?  O 

machismo, as mulheres precisam provar conhecimento com mais frequência que os 

homens para serem respeitadas; As redes já formadas, quando se entra no network é 

bom, mas até conseguir existe um longo passo. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Já trabalhei na engenharia, qualidade e manutenção 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar:   

No Primeiro emprego?  A ) 106 pessoas no departamento de manutenção 1 mulher no 

PCM (administrativo) e 1 mulher na manutenção ( eu) 

No Último emprego? Gerência da engenharia de manutenção 46 pessoas, 10 mulheres 

e 36 homens (COMIGO) 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais?  Por quê? 

No meu atual emprego não existe, mas o motivo da saída do meu emprego foi 

desmotivação. Eu ganhava menos do que homens que começaram como meus 

estagiários, com menos funções do que eu tinha. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Sim, quando entrei para fazer inspeção numa empresa e as 

pessoas não me conheciam, fui hostilizada por não fazer parte da “panela”. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim, eu coordenei grupos de melhoria 

contínua e Kaizen.  

15. Se sim, como era a reação desses comandados? A empresa Kaizen eu reimplantei o 

programa na empresa, então havia a questão do descrédito do programa e o fato de eu 

ser mulher e mais jovem do que a maioria da equipe integralmente formada por homens. 
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No início houve muita relutância por parte da equipe, até a adesão e quebra de 

paradigma. Hoje em dia vejo muitos amigos engenheiros desempregados, a área está 

debilitada, os técnicos ganham infinitamente menos do que tempos não tão longínquos. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Sim 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? n/a 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? 10 anos 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? n/a 

21. O que fez depois de sair da área? n/a 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Atuo como 

engenheira mecânica prestando serviço para a gerência de engenharia de manutenção 

da Petrobras. 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? É uma área extremamente tecnológica, 

que possibilita atualização constante 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? n/a 

25. Alguma observação? - 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA  02 

  

Nome:  ACDJ 

Idade:31 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO 

PETROLÍFERO?  INSPEÇÃO POR LIQUIDO PENETRANTE E VISUAL DE SOLDA 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 7 anos (2012) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? AUX. 

ADMINISTRATIVA POSTO DE SAÚDE 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Técnico não. (Para exercer essa atividade 

necessita de cursos específicos da área) 

5. O que te motivou a fazer esse curso? ERA ALGO DIFERENTE DE TUDO QUE TINHA 

VISTO, SALÁRIO, BENEFÍCIOS DA ÁREA, CURSO RÁPIDO, EU AMEI A IDÉIA DE 

QUE NÃO ERA TÃO COMUM MULHER NA ÁREA.  

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? PORQUE IAM INICIAR AS OBRAS 

NA CIDADE EM QUE MORO. TRABALHEI NAS OBRAS. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) MINHA MÃE NÃO GOSTOU DA 

PARTE DE TRANCAR A FACULDADE MAS ACEITOU E MEU PAI ACEITOU 

TRANQUILO. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? -N/A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? 

ALGUMAS VEZES A ACEITAÇÃO DE ALGO QUE REPROVEI.  

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...). 

C Q 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar:  

A) No Primeiro emprego?  5 HOMENS E EU DE MULHER (DENTRO DO 

SETOR) 

B) No Último emprego? 13 HOMENS E EU DE MULHER (DENTRO DO 

SETOR) 
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12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por 

quê?  EM ALGUNS EMPREGOS SIM, OUTROS NÃO, MAS ACHO QUE FOI PELO 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA E DOS OUTROS TEREM MAIS QUALIFICAÇÕES QUE EU. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê?  POUCAS VEZES, POR POUCO TEMPO. POR SITUAÇÃO DE 

LIBERAR ALGO ERRADO, POR TER SIDO PROMOVIDA. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? LIDERANÇA NÃO, MAS A INSPEÇÃO 

ORDENA QUE A SOLDA SEJA CORRIGIDA PRIMEIRO POR EXEMPLO. EM PARTES 

A RESPOSTA É SIM. 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? NA MAIORIA DAS SITUAÇÕES FOI 

TRANQUILO PQ SEMPRE CONSIGO TER UMA BOA COMUNICAÇÃO COM AS 

PESSOAS. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Sim. 

Integralmente; 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? TRABALHO NA ÁREA 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? 7 ANOS 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Não aplicável; 

21. O que fez depois de sair da área? Não aplicável; 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? INSPETOR 

DE TUBULAÇÃO 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? SABER LIDAR COM VÁRIOS TIPOS 

DE PESSOAS DIFERENTES. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Penso em continuar na área; 

25. Alguma observação?  SOU MUITO GRATA PELO MEU EMPREGO, MAS A 

ÁREA SE ENCONTRA MUITO DESVALORIZADA. 

  

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição.  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA  03 

 

Nome: CMP 

Idade: 31 anos 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO?  

01/08/2018 - Até o momento - Acompanhamento de retirada de PIG, coletar amostras 

de fluidos e resíduos. Troca e tratamento de cupons de monitoramento de corrosão. 

Apoiar na coleta, organização e manutenção de banco de dados de monitoramento de 

corrosão. Controle e planejamento via SAP. Organização e controle de materiais, 

equipamentos, ferramentas e documentos. Controle de contratos de serviços técnicos. 

Apoiar no controle da compra e do armazenamento do consumíveis para monitoração 

da corrosão, conferindo as condições físicas e quantidades dos materiais e 

equipamentos, confrontando suas especificações com os pedidos de compra e 

verificando a documentação técnica recebida, em relação à exigida. Atividades 

administrativas de apoio ao setor (tratamento de folha de frequência dos funcionários 

dentro do sistema SAP, solicitação e acompanhamento de treinamentos, logística), 

elaboração e atualização de relatórios, planilhas e outros documentos de 

acompanhamento e controle. Controle de Bens Patrimoniais do setor.     

13/FEV/2015  a 01/08/2018 - Análises/testes de natureza física e química em amostras 

de petróleo e seus derivados utilizando métodos de análise normatizado de especificação 

dos produtos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo). Emissão de relatório de ensaios 

específicos para análise de álcool, petróleo e derivados de petróleo conforme métodos 

e procedimentos existentes. Apoiar na execução de serviços de manutenção de 

equipamentos, tais como, densímetros, capelas, sistema de exaustão, sistemas de ar 

condicionados, sistemas de lavagem de amostras e demais equipamentos específicos 

para análise de petróleo e derivados conforme métodos e procedimentos existentes. 

Elaboração de Memoriais Descritivos para serviços de manutenção em equipamentos 

de laboratório e sistemas típicos de suporte aos ensaios de laboratório. Controle de 

amostras e resultados no LABWARE. Controle de produtos químicos controlados pela 

PF. Aquisição de equipamentos, instrumentos, vidrarias e produtos químicos. 

Elaboração, revisão e aprovação dos PE’s e LIs do Laboratório. Controle e 

acompanhamento de VCP`s do laboratório. Elaboração de relatório das atividades do 
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laboratório. Gestão da calibração dos instrumentos do laboratório. Gestão de contratos 

do laboratório. Utilização do SAP. Receber, inspecionar, conferir e protocolar amostra, 

soluções químicas e materiais necessários à realização de análises/testes. Padronizar 

materiais e calibrar equipamentos de laboratório. Zelar pela limpeza e conservação dos 

equipamentos, materiais e instalações em sua área de trabalho. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 4 anos e 3 meses. (2015) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Técnica em química em indústria de bens de consumo e cosmético. 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Sim, técnico em química. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Retorno financeiro. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Quando fiz o curso minha intenção 

era entrar na indústria de cosmético, mas a vida me levou para a área de petróleo e estou 

muito satisfeita. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Foi bem tranquila, meu pai 

sempre quis que eu entrasse para a área de petróleo. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Meu pai, sugeriu que a área de petróleo 

era uma boa área. 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? Entrar 

para essa área, pois quando entrei não tinha experiência no ramo petrolífero. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Controle de qualidade, inspeção e gestão. 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? Homens: 2 / Mulheres: 4 (eu +3) 

b) No Último emprego? Homens: 32 / Mulher: 2 (eu + 1) 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Não existe diferença salarial entre sexos. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Não. 
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14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Não. 

15. Se sim, como era a reação desses comandados?  NA 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? 

Integralmente. 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? N/A 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? 4 anos e 3 meses. 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Não parei. 

21. O que fez depois de sair da área? NA 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? 

As citadas no número 3 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? As citadas no número 3 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Ainda atuante. 

25. Alguma observação? Não. 

  

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

 

  

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA  04 

 

Nome: CRR 

Idade: 52 anos 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Inspetora de LP, inspetora de Solda, Supervisora em Gestão da Qualidade 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: desde 1999 – 16 anos 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? Já 

tinha trabalhado em vários ramos, até eu conseguir fazer meu mestrado em psicologia. 

No final deste curso, ocorreram cortes de bolsas e tive que ir para outra área, foi quando 

ao visitar uns amigos, conheci o trabalho. 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Sim, Técnico em mecânica e outros cursos 

de qualificações para exercer as funções na área. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? O mercado estava em expansão nessa área. Além 

da oferta salarial. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Salário e fácil acesso ao emprego. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) A minha mãe achou um absurdo 

eu investir em uma carreira sem saber se daria retorno financeiro, mas como não tinha 

outras oportunidades acadêmicas, fui e fiz os cursos. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Minha mãe 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa 

profissão?  Muitos homens no mesmo setor, eu era praticamente a única mulher nos 

ambientes de campo. Esses homens faziam provocações com histórias pesadas para um 

ambiente de trabalho e eu fingia que nem estava ouvindo. Esse comportamento era 

comum nos colegas de profissão, que estavam no mesmo nível que o meu. Já com os 

profissionais onde eu exercia um trabalho de supervisão, eles estranhavam a minha 

presença, mas rapidamente mostravam-se solícitos e tinham até comportamentos de 

proteção. 
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10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) -

Qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? Na sala, mesma função -20 pessoas – Sendo total de 2 

mulheres (eu e +1). Na área muito mais homens. 

b) No Último emprego? Na sala, mesma função – 12 –Eu era a única mulher. Na 

área muito mais homens. 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por 

quê?  Não vi nesta área do CQ (só se fosse por debaixo dos panos). As pessoas recebiam 

por hora e para exercer determinada função, então todos que tinham a mesma 

qualificação, recebiam a mesma hora de trabalho. Porém, já aconteceu de eu ser a 

exceção e receber mais que os colegas, porque fui convidada para trabalhar em um 

emprego e na hora do convite, para eu sair da empresa que eu estava, disse que só o 

faria por “ X “ e eles aceitaram, mas eles mudaram a função na carteira. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

Trabalhava? Por quê? Sim, porque existia um grupo de homens que já trabalhavam 

juntos a um tempo e eu cheguei e eles me boicotavam, me deixavam de fora das horas 

extras, embora a área que iria gerar as horas fosse a minha. Terrível. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Difícil. Fui promovida e meu chefe 

sempre me apoiou. No início, as ordens não eram realizadas na hora da solicitação, até 

chegar o momento que tive que me impor duramente. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Não 

nas empresas de petróleo, mas trabalho no ramo. 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? Do petróleo 4 anos (2015) 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? N/A 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área?  Na área petrolífera foi a Operação 

Lava a Jato 
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21. O que fez depois de sair da área?  Fiz concurso e trabalho em laboratório de soldagem 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Técnica de 

laboratório de soldagem 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Me posicionar em relação aos 

relacionamentos existentes no ambiente de trabalho com o sexo oposto. Estar atenta e 

saber que sempre vão querer puxar meu tapete, então tenho que estar sempre 

documentada para provar a “inocência”, sempre pensar lá na frente. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê?  Só se for prestando serviços, 

não largo meu emprego para me aventurar nesse ramo novamente.  

25. Alguma observação?  N/A 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 05 

 

Nome: LSPR 

Idade: 35 anos 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? Sou 

engenheira, trabalho na área de qualidade e atualmente trabalho com estaleiro em 

reforma de navio. Dentro da área da qualidade eu sou responsável pelo sistema de 

gestão, eu atuo na certificação da norma ISO 9001, coordeno também a parte de 

Databook que é para entregar a PB e coordeno arquivo técnico que é a distribuição de 

desenhos de projetos. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: desde 2006 – 13 anos 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? Antes 

eu trabalhava na Hoffmann, empresa que alugava telões para eventos da Globo, etc. Foi 

meu primeiro emprego após a universidade, eu era assistente de diretoria. Minha 

primeira graduação foi como administração e acabei indo para a área da PB para 

trabalhar com petróleo e nessa caminhada acabei me formando em engenharia também, 

fiz MBA na área qualidade e mestrado. 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Não fiz curso técnico, fiz as graduações, 

MBA na área de qualidade e mestrado na área de sistemas. Fora isso, eu fiz cursos por 

fora, cursos de auditor líder, fiz outros cursos voltados para área de qualidade, todos 

baseados na norma ISO. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? O mercado estava em expansão nessa área. A 

área de qualidade não é uma área fácil de se trabalhar, normalmente as pessoas não 

gostam e eu gostava. Então, eu tinha um campo muito grande de trabalho, tanto que eu 

viajei o país todo trabalhando na área de qualidade. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Na verdade, fui indicada para 

trabalhar nessa área e o que me motivou foi o crescimento do mercado, fora que, na 

época as empresas estavam pagando muitos cursos, muitas certificações, elas estavam 

investindo e o país estava em crescimento. Então, era uma área boa para se trabalhar e 

eu investi nisso e fui, por isso eu trabalho na área de petróleo. 
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7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) A minha família estranhou um 

pouco, porque na verdade eu era uma administradora, trabalhava em escritório 

direitinho e de repente cai em canteiro de obras, vesti: botas, capacete e jaleco e fui 

trabalhar. No início foi estranho, eu tirava fotos minhas dando treinamento para vários 

funcionários, todos homens, e minha mãe estranhava muito, mas sempre me apoiou não 

tive resistência. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? O posicionamento na minha vida sempre 

foi da minha mãe, então ela apoiou e eu segui. 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? É 

muito difícil você trabalhar na área de petróleo que é dominada por homens. Então você 

chega, mulher, e é difícil você conseguir o respeito das pessoas sobre seu trabalho. Hoje, 

isso já está um pouco mais dominado e eu já sei melhor como lidar, como me impor. 

Que eu não preciso ser um homem para liderar uma equipe de 200 homens, eu posso 

ser uma mulher, feminina sim e liderar essa equipe. Acrescentando, eu acho que tem 

mulheres que ficam nessa área e elas acabam ficando masculinizadas por tentar agir 

como homens, para ganhar o respeito dos outros e eu acho isso completamente 

desnecessário. Eu acho que a pessoa tem que se impor, impor o seu conhecimento, sem 

perde a feminilidade que é o que faz a gente ser diferente dos homens, que é ter uma 

visão sistêmica e conseguir a gente superar alguns desafios que para os homens são um 

pouco mais difíceis, eu acho a mulher mais maleável. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) -

Qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? 50 pessoas – Sendo total de 5 mulheres (eu e +4) 

b) No Último emprego? Emprego na Odebrecht, 200 pessoas que eu coordenava, 

com 3 mulheres. No estaleiro todo tinham 30 mulheres no máximo de um total 

de 7000 funcionários. 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Tem uma diferença salarial sim e é uma diferença salarial bem grande, chega a uns 3~4 

mil de diferença de mesma função. Às vezes a minha função era até mais alta, exigia 
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mais, mas a outra, por ter um homem, ela é mais valorizada e é isso que me desanima 

muito no mercado de trabalho. Eu faço mestrado e estou tentando doutorado para ir para 

a área acadêmica e dar aula, porque acredito que daqui a um tempo as empresas não vão 

querer me contratar por ser uma mulher e não vão querer uma mulher idosa em obra e 

na universidade vai ser muito mais fácil para mim daqui para frente. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Perseguida não, nunca deram em cima de mim, nada disso 

aconteceu na minha vida profissional, mas eu sentia uma menos valia, apesar de eu ter 

muito estudo e de ter conhecimento na área, eu senti uma menos valia. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

15. Ordenar serviços ao público masculino? Sim 

16. Se sim, como era a reação desses comandados? No início era muito mais difícil 

porque as pessoas não te respeitam, eram homens e normalmente mais velhos que eu e 

eu como engenheira era muito difícil dominar a equipe e mandar, mas com o tempo foi 

ficando mais fácil. No início a ordem não era muito acatada e começaram a acontecer 

problemas e as pessoas tiveram que seguir o que eu falava, senão ia piorar, mas no início 

foi bem difícil não é fácil ser mulher nesse ramo e atuar dessa forma, não é nada fácil. 

17. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

18. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Hoje 

eu presto serviços, fico na área de consultoria, então não trabalho o dia inteiro como 

trabalhava, até porque tenho um bebê (2,5 m) e eu optei por ficar com ele, quando ele 

nasceu. Eu fui demitida do estaleiro, porque o estaleiro estava fechando e já ia embora 

para a Bahia e eu não tinha como ir junto para lá, então eu pedi que me demitissem, meu 

chefe me demitiu e eu fiquei em casa com meu bebê, foi a melhor escolha da minha 

vida. 

19. Quanto tempo que saiu integralmente da área? 2,5 m  

20. Quanto tempo que está prestando serviços na área? 2,5 m como consultora 

21. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Eu parei de atuar porque tive um 

bebê e não era compatível com meu trabalho. Ser mãe e trabalhar em um estaleiro é 

muito difícil, não tinha hora de entrar, não tinha hora de sair, não tinha sábado, não tinha 

domingo então, não dava mais, eu queria criar meu filho e não queria que ele fosse para 
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uma creche e ficasse lá o dia inteiro e eu só pudesse vê-lo a noite, na hora de dormir, 

então eu optei por parar e procurar outros caminhos. 

22. O que fez depois de sair da área? Terminando meu mestrado para dar aula 

23. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Consultoria 

no momento 

24. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Aprendi muito, cresci muito e aprendi 

a lidar com pessoas, devido à dificuldade de ser mulher e estar em um ramo basicamente 

masculino, eu aprendi muito a lidar com pessoas, isso foi muito importante. Fora os 

cursos que fiz, aprendizagem técnica profissional, foi muito bom. 

25. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Pensar em retornar, eu não 

penso, mas existem as necessidades básicas. A gente precisa trabalhar, precisa ganhar 

dinheiro, se eu não conseguir muito sucesso em consultoria ou se eu não conseguir dar 

aula rápido, eu vou ter que voltar para o mercado, não vai ter jeito e a minha experiência 

é na área petroquímica. Eu penso até em trabalhar, mas nos próximos 4 anos eu espero 

estar fora até do Rio, eu quero me mudar para o interior para criar meu filho e ter uma 

qualidade de vida melhor. 

26. Alguma observação? Eu acho que esse tipo de pesquisa abordando a mulher é muito 

importante, não só na área petroquímica, mas como um todo. Eu acho que a gente 

precisa desse protagonismo, desse crescimento. 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 06 

 

Nome: LGBM 

Idade:41 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Exerci a função de inspetora de solda e supervisora de CQ 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: Comecei a prestar serviço desde 

2002 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? Na 

época estava começando a procurar alguma atividade. Estava trabalhando em comércio, 

loja. Eram praticamente meus primeiros empregos 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Fiz um curso de inspeção de soldagem e 

me qualifiquei pela FBTS, mas só fiz o curso técnico quando já estava trabalhando, foi 

que me formei em técnica em mecânica 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Busquei uma profissão que estava em 

crescimento 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Meu pai, porque ele era aposentado 

na Petrobras. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Todos se posicionaram a favor 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Como tinha dito, meu pai, a figura 

principal e essencial para eu fazer essa escolha, talvez ele tenha feito a escolha muito 

antes de mim, ele praticamente me colocou para fazer esse curso, ele tinha uma visão 

que isso seria muito bom. 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? Acho 

que no início foi lidar com minha insegurança, porque estava trabalhando em uma área 

nova, em coisas que eu não conhecia e é difícil, nunca senti um preconceito, mas é difícil 

você se autoafirmar, você se firmar como mulher e mostrar que você sabia fazer coisas 

que eram atividades só de homens. 
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10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação 

etc...).Trabalhava na área de inspeção de soldagem, na área de qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? No setor 30 homens – 2 mulheres 

b) No Último emprego? 7 homens – 1 mulher 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Acho que não, mas também nunca soube sobre uma diferença salarial desse tipo. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Nunca me senti perseguida pelo fato de ser mulher, mas passei 

por algumas situações constrangedoras que se fosse hoje em dia talvez tivessem rendido 

alguns processos: Por assédio, assédio moral, assédio sexual. Porque eram homens e 

muitos não tinham o menor respeito por estar lidando com mulher, nós temos que nos 

habituar a trabalhar com os homens, mas eles nem sempre se habituam que tem uma 

mulher no lugar. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim, cheguei a exercer função de chefia, mas 

nunca tive problemas, não que eu tivesse sentido, piada ou de se negar de fazer alguma 

coisa por ser mulher, não senti, se houve não senti. 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Não é o caso. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Não 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? Estou parada desde 2015 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? Não trabalho mais na área Naval. 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Não trabalho por causa da crise que 

indústria naval está passando, a falta de oportunidade, o sucateamento da profissão de 

inspeção é muito grande, mas o principal é a falta de oportunidade. 

21. O que fez depois de sair da área? Parei de trabalhar fora desde 2015, sai neste ano 

quando faltava pouco tempo para meu filho caçula nascer. Durante os 2 primeiros anos 

me dediquei integralmente a ele, ou seja 2017 para cá, foi quando comecei a procurar 

alguma coisa, já não consegui e fiquei só cuidando da família. 
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22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Me tornei 

dona de casa, uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça e me tornei muito 

mais pela falta de oportunidade porque eu acho que a gente pode ser dona de casa sim 

e trabalhar fora, mas a falta de perspectiva para trabalhar fora é muito grande. Meu 

marido trabalha fora e ele acaba sustentando a família e é um aperto muito grande, mas 

acabo ficando em casa esperando uma oportunidade aparecer.  

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Eu aprendi bastante coisa, 

principalmente essa relação de você consegui trabalhar no meio de tantos homens e você 

se firmar, você se impor. Eu aprendi que eu tinha força para me impor, eu vi que eu 

podia ser mais forte, que eu podia me colocar no mesmo nível deles. Eu não ia me sentir 

menor por ser mulher, eu aprendi essa relação difícil que foi no início, que foi 

complicada, aprendi essa relação com as pessoas, aprendi a lhe dar com a diferença 

porque você lida com vários tipos de pessoas, com pessoas com conhecimento cultural 

muito grande, com pessoas com conhecimento cultural muito pequeno e você tem que 

saber lidar com esse tipo de gente, com esses dois tipos. Aprendi a ficar mais crítica e a 

confiar mais em mim também. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Talvez eu pense em voltar sim, 

mas o que faria eu mais voltar seria a parte financeira e a parte de qualidade de vida se 

valer a pena, mas o que me moveria muito para a indústria naval seria a questão 

financeira.  

25. Alguma observação? Não 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 07 

 

Nome: LL 

Idade: 35 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Exerço. Inspetora de solda, instrutora e engenheira de produção. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: Até o momento 16 anos (2003) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Auditora no shopping 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Sim 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Eu precisava de um emprego mais estável e que 

me desse retorno financeiro. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Eu morava ao lado do estaleiro, e 

isso me encantava.  

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) Super tranquilo, minha família 

sempre teve orgulho de todos os cursos que fiz.  

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? N/A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão?  Por 

ser mulher, o ambiente é bem machista, ainda continua. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Produção de solda. 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

No Primeiro emprego? Vários, 2 mulheres (eu e + 1) e aproximadamente 6 homens  

No Último emprego?  3 mulheres (eu+2) e vários homens, não sei o número exato.  

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais?  Por quê? 

Eles diferenciam por nível, o da mulher é sempre mais baixo. Por quê? Não sei porque. 
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13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê?  Por algum tempo, por meu chefe. Por quê? A atenção e 

exigência era diferente dos outros colegas (cobrava mais).  

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? No início era difícil, mas quando eles 

ficaram sabendo que já atuei muitos anos e já tinha feito o mesmo que eles, a impressão 

mudava para melhor. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Sim, 

integralmente 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? N/A 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? N/A 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? N/A 

21. O que fez depois de sair da área? N/A 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Continuo na 

mesma área 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Aprendi a lidar com algumas pessoas. 

Tipo da fábrica e do escritório. A equilibrar meus sentimentos, quanto ao preconceito. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? N/A 

25. Alguma observação? N/A 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 08 

 

Nome: MAQB 

Idade: 46 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Gestora de Contrato  

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 13 anos (2003) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Engenheira Civil - Orçamentista 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Sim 

5. O que te motivou a fazer esse curso? A perspectiva de maiores oportunidades de 

crescimento profissional. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? O desenvolvimento profissional e 

os ganhos. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Ninguém falou nada 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? N/A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? 

Desvalorização, desrespeito e não aceitação de subordinação a uma mulher.  

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Controle de Qualidade e Planejamento 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

No Primeiro emprego? 80% homens / 20% mulheres 

No Último emprego? 70% homens / 30% mulheres 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Sim. Quais? Em 

até 30% a menos para as mulheres.  Por quê? Existia uma diferença, mas por causa de 

não ter um plano de cargos e salários na empresa. As mulheres eram contratadas por 

salários de técnico, mesmo tendo curso superior, com os homens aconteciam também, 

mas as funções que as mulheres exerciam, os salários eram menores.  
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13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava?  Por quê?  Sim, muito. Porque tinha um sujeito que queria o meu cargo, 

então ele me perseguia, armava contra, fofocava e não fazia o que eu pedia. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? No grupo, tem sempre aqueles que 

não aceitam ser chefiados ou comandados por mulher, então esses indivíduos 

contaminavam o grupo. Os trabalhos pedidos não eram executado conforme eu tinha 

passado. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Não 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? 3 anos 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? N/A 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Oportunidade de emprego 

21. O que fez depois de sair da área? Estudar 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Mestrado 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? O capital intelectual é único, mas, ainda 

sim ninguém é insubstituível. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Sim. Por quê? Acredito que tenho muito 

ainda contribuir com a minha experiência e conhecimento nesta área. 

25. Alguma observação? n/a 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 09 

Nome:  MLAD 

Idade:34 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Responsável pelo Gerenciamento da Corrosão Interna dos Dutos do Estados do Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, parte de Minas Gerais e parte de São Paulo; 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 11,5 anos (2008) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Estudante Universitária e Estagiária como Técnico Química no laboratório farmacêutico 

da Marinha; 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Ingressei na empresa como Técnica 

Química de Petróleo, portanto, fiz curso Técnico em Química. Posteriormente, mudei 

de cargo para nível superior em Eng. Química mediante aprovação em concurso; 

5. O que te motivou a fazer esse curso? A meta era fazer um ensino médio associada a 

curso técnico profissionalizante, mas não necessariamente em química. Como fui 

aprovada pela Escola Técnica Federal do Rio de Janeiro, dentre os cursos técnicos 

disponíveis, optei por fazer química; 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Entrei na área de petróleo por 

oportunidade após aprovação em concurso para nível técnico em química; 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Minha mãe me incentivou 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? - 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? Lidar 

com os mais diferentes tipos de empregados, desde próprios até contratados e, maioria 

"esmagadora" de homens, tanto a nível gerencial quanto equipe de campo (peão) 

subordinada ou não. Portanto, a maior dificuldade foi impor respeito como mulher, sem 

ser grosseira e antipática, além de ganhar a confiança 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...). 

Inspeção de Equipamentos; 
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11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar:  

a) No Primeiro emprego? Como eu trabalho em campo e na parte administrativa 

fica dividido assim: Em campo: 8 homens + 2 mulheres ( eu e +1) 

Administrativo:  26 homens no mesmo setor e 2 mulheres (eu e +1) 

b) No Último emprego? Único emprego 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Não existiam diferenças salariais em função do sexo para a mesma função; 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Não 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados?  Por me conhecerem a bastante tempo, 

sempre reagiram muito bem às ordens delegadas 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Sim. 

Integralmente; 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? Não aplicável 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área?11,5 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Não aplicável; 

21. O que fez depois de sair da área? Não aplicável; 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Idem item 3 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Que não precisa criar uma barreira para 

se firmar como mulher em uma área majoritariamente exercida por homens. Basta se 

impor, com embasamentos técnicos, para que ganhe a confiança dos que estão a sua 

volta e principalmente, nunca se sentir inferior a qualquer colega de trabalho. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Penso em continuar na área; 

25. Alguma observação? As informações acima são ligadas a uma empresa de grande porte 

em que há, relativamente, uma certa estabilidade de emprego por acessá-la via concurso 

público. Não necessariamente teria essa "sorte" em uma empresa menor ou privada, 

como mostram pesquisas. Vale informar também que acredito ser muito mais cultural 



 
 
 

76 

 

 
 

do que empresarial a falta de mulher em área operacional. Não somos motivadas a seguir 

essa carreira desde a infância, quando perguntam para o menino se ele será médico, 

engenheiro ou advogado e para a menina se ela será professora ou enfermeira. Na época 

que fiz estágio no Laboratório Farmacêutico da Marinha, a proporção de mulheres era 

muito maior, e no laboratório (técnicas e farmacêuticas) do que como 

soldada/capitão/tenente em outra formação. 

  

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 10 

 

Nome:  MFL 

Idade: 44 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Auxiliar técnico; Técnico em Mecânica, Inspetor de Recebimento, Insp. de 

Equipamentos, Fiscal  

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 18 anos - Desde 1997 quando 

fiz estágio até 2015.  

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Auxiliar de caixa - 15 anos de idade (mercado primeiro trabalho CTPS); Atendente com 

18 anos (consultório médico) 

4. Você fez algum curso técnico para a área?  Segundo grau Técnico em Mecânica 

Industrial e após entrar na área, fiz outros cursos de especialização. No meu ponto de 

vista, a mulher sempre tinha que ter mais cursos que os homens para conseguir a vaga 

e aumentar o salário. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Estava procurando um trabalho que fosse 

diferenciado, por não ter muita mulher na profissão porque eu achava que trabalhar com 

mulher era problemático (fofoca, inveja, não são parceiras), aí vi que os homens são 

piores e ainda se unem contra a gente.  

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Oferta de trabalho, retorno 

financeiro e viagens para outros estados era um atrativo para mim 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Negativa 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Minha tia; Disse que não era profissão 

para mulher e que não daria certo, me aconselhou a mudar de profissão e eu já estava 

no 3° ano do segundo grau técnico.  

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão?  Lidar 

com o preconceito dos homens, assédios. Parecia um ser de outro planeta quando 

chegava nas empresas; dividir a sala com eles, visto que o vocabulário era de baixo 



 
 
 

78 

 

 
 

calão; quase fui agredida fisicamente por não levar um colega do setor que queria sair 

cedo da empresa (naquele dia o carro estava sob minha responsabilidade pela permissão 

de dirigir); por não participar dos eventos e manter sempre uma postura íntegra no 

ambiente de trabalho, isso incomodava. Enfrentar o medo de ser demitida a qualquer 

momento por ficarem de olho na vaga que ocupava. Já fui demitida com 1 mês de 

trabalho, quando o supervisor viu meu currículo e confirmou as minhas qualificações 

que eram maiores que as dele. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...). 

Qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? 30 homens + 2 mulheres (eu + uma) 

b) No Último emprego?   50 + 4 mulheres (eu + três) 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Sim; dependendo da empresa e da chefia. Era avaliado o desempenho e disponibilidade 

nas tarefas extras. Já tive salários superiores dos homens que exerciam a mesma função. 

(Sendo eu exceção) 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Sim; pelos colegas por fazer as atividades corretamente e não 

enrolar, por não sair cedo sem bater o cartão de ponto, por achar que era bajuladora da 

chefia e por manter um bom relacionamento.  Inclui também alguns superiores em 

querer minha demissão para colocar outro no lugar, visto que seria mais fácil tirar uma 

mulher.   

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Vixe!!! Péssima. Depois com o passar 

de alguns meses ia conquistando a equipe, afinando o relacionamento e o serviço fluía 

sem sabotagem. Um dos liderados disse que não ia fazer o serviço que solicitei e do 

nada, o cara ficou furioso, colocou o dedo na minha cara e falou um monte de desaforo. 

Eu bem calma sentada, disse para ele fazer um tratamento com floral (medicina 

alternativa) ele ficou mais furioso. O povo do setor não entendeu nada e ficaram 

apavorados.  

16. Considerando os conceitos abaixo: 
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Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o 

serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Não 

no momento, até porque não tem vagas para o setor 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? 4 anos (2015) 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? Fiz uns serviços há 6 m 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área?  Lava a jato. Paralisação das obras 

da PETROBRAS 

21. O que fez depois de sair da área? Após a demissão abri uma microempresa, fiz 

algumas assessorias e viagens (2017-2018) na área e outras atividades correlatas 

(organização de almoxarifados e arquivos) 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Estudante 

Universitário 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo?  Desenvolvimento profissional pela 

vivência em grandes obras de engenharia e a versatilidade de mudar de setor e adaptação 

em ambientes tão diferente (sala climatizada, canteiro de obra temperatura ambiente, 

contêiner escritório, banheiro químico e etc..) e ao mesmo tempo tão próximos me 

ajudou na vida pessoal a não reclamar das adversidades; conviver com o universo 

masculino me deixou mais atenta e resiliente. Cumprir horário, cobranças, prazos, criou 

um senso de responsabilidade.  A melhor foi conhecer minhas amigas e cultivamos até 

hoje amizade.  

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Não; penso que já trabalhei o 

suficiente na área e adquirir males por só visar o trabalho e dinheiro. Hoje vejo o quanto 

éramos sugados (fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente).  

25. Alguma observação? Não. 

  

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 11 

 

Nome: MSM 

Idade: 27 anos 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Estagiária e depois passei para Técnica de planejamento 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 8 anos (2011)  

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Estagiária em técnica em mecânica 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Sim, técnico em mecânica e engenharia 

mecânica 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Busca por oportunidades 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te 

motivou a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Sempre tive vontade de 

trabalhar em indústrias de grande porte. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) N/A 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? N/A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? 

Preconceito, preferem contratar homens. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: Recentemente 5 homens, somente eu de mulher. 

a) No Primeiro emprego? 6 homens e 4 mulheres (eu+3) 

b) No Último emprego? Somente eu de mulher + 5 homens  

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Sim, nunca ganhei salário igual para mesma função, e recente ganhava menos do que 

as funções “inferiores”, estava como líder da equipe (preposta), porém, todos eram 

homens. 
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13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em 

que trabalhava? Por quê? Sim, por ser mulher. Sempre tive que ter ótimos 

argumentos para tomar alguma ação, mesmo quando eram melhorias em geral. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Depois de um tempo na empresa 

recebi uma promoção, o que incomodou os funcionários.  Foi um período bem difícil, 

pois não aceitavam o fato de eu ser mulher e a mais nova da equipe. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? 

Sim  

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? N/A 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? Desde 2011 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? N/A 

21. O que fez depois de sair da área? N/A 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Apoio a 

suprimentos e comissionamento de plataformas. 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Nunca me deixar abater pelos 

julgamentos alheios, o fato se ser mulher não me faz ser incapaz de exercer a minha 

profissão na área industrial. 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê?N/A 

25. Alguma observação? N/A 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 12 

 

Nome: NP 

Idade: 36 ANOS 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO?  

Exerço atividade de rádio comunicação a bordo de um navio petrolífero. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: Já se passaram 10 anos 

exercendo a função offshore. (2009) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? Antes 

de entrar para a área do petróleo, exercia a função de lecionar inglês para crianças e 

adultos em um curso particular.  

4. Você fez algum curso técnico para a área?  Para ingressar no mundo offshore, foi 

preciso um curso de rádio operação e outros cursos específicos para a função, além de 

provas para certificação e licença. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? O salário e as bonificações me incentivaram a 

fazer esse curso, além da possibilidade de ascensão de carreira. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? O fator que me motivou a buscar a 

área do petróleo foi a possibilidade de uma carreira com mais benefícios além do salário, 

além de possibilidade de crescimento e plano de carreira. Na época em que comecei a 

trabalhar nesta indústria, a busca por profissionais que falassem a língua inglesa era alta, 

facilitando a minha entrada neste ramo.  

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11) Há 10 anos atrás, quando 

ingressei na área do petróleo, meu irmão mais velho já trabalhava no mesmo segmento. 

Porém, foi uma escolha pessoal, independente e sem a interferência dele. Apesar dele 

já conhecer a área, não houve nenhuma intervenção por parte da minha família ou 

amigos, todos me apoiaram e se orgulharam da minha escolha.  

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Nenhum membro da minha família, nem 

meus amigos se posicionaram contra minha decisão. Pelo contrário, todos me apoiaram 

na decisão de trabalhar na indústria do petróleo.  
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9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão?  

Uma das maiores dificuldades ao exercer essa função é o sacrifício da vida pessoal, que 

exige muito tempo ausente e afastada, muitas vezes em datas comemorativas e feriados. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...). 

Minha seção de serviço é de comunicação e documentação. 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar:    

a) No Primeiro emprego?  No primeiro emprego dividia a seção com outro 

homem. E como trabalho em escala de 14 dias, revezava com outra mulher a 

função ( 1 homem e uma mulher por escala). 

b) No Último emprego? Idem 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Não existiu diferença salarial entre sexos para a mesma função. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? O ambiente de trabalho em regime de confinamento foi 

complicado, pois as relações profissionais e pessoais se confundem e prejudicam o 

ambiente de trabalho. Sim, já me senti perseguida por colegas de trabalho no sentido de 

cantadas e assédios por parte de superiores. A pior experiência nessa época, do começo 

da minha carreira, foi quando em uma viagem de 40 dias de navegação, eu era a única 

mulher a bordo do navio (cerca de 100 pessoas). Meu chefe se " apaixonou" por mim e 

quando me recusei, ele começou a me vetar nas tarefas diárias e se recusava a falar 

comigo.  

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Não cheguei a exercer um cargo de chefia.  

15. Se sim, como era a reação desses comandados?  n/a 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando 

serviços?  Ainda me encontro trabalhando integralmente na área. 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? Não aplicável 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Não aplicável; 
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21. O que fez depois de sair da área? Não aplicável; 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento?  

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo?  Após 10 anos de experiência neste 

ramo, posso dizer que adquiri uma desenvoltura melhor para lidar com solução de 

problemas, replanejamento de tarefas, autocontrole e me sinto mais segura com tomadas 

de decisões. Sinto que se posicionar como mulher numa indústria ainda machista está 

mais associado à estabilidade emocional que no domínio de conhecimentos e poder.  

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? N/A 

25. Alguma observação? Não 

  

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 13 

 

Nome: NCS 

Idade: 55 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Técnica de Inspeção de Equipamentos 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 10 anos (2009) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo?  A 

mesma, sempre atuei na área de inspeção de equipamentos. 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Curso Técnico em Metalurgia / Curso de 

Inspeção de Equipamentos. 

5. O que te motivou a fazer esse curso? Me identifiquei com a área. Gosto muito do que 

faço. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Foi oportunidade. 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta nº 11). Nunca se envolveram em minhas 

escolhas. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Não houve envolvimento da família, 

sempre apoiaram. 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? N/A 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

A) No Primeiro emprego? Maioria homens 100% 

B) No Último emprego? Maioria homens 100% 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais?  Por quê? 

Não 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Não  
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14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Normal sempre me respeitaram, não 

tenho queixas. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? 

Prestando serviços 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? Não sai da área 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? Mais de 10 anos 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área?  n/a 

21. O que fez depois de sair da área? n/a 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? n/a 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? A experiência que tenho desse ramo de 

inspeção é que ser feito com muita precisão e responsabilidade.   A rastreabilidade de 

documentos e o registro de ocorrências referentes aos equipamentos é de suma 

importância 

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? n/a 

25. Alguma observação? n/a 

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 14 

 

Nome: SGS 

Idade: 37 anos 

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Primeiro Dimensional Mecânico, depois PM, LP e IS. 

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 15 anos (último trabalho foi 

em 2015) até hoje com as qualificações. (2000) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? Saí 

do Ensino médio técnico com 17 anos, já comecei como estagiária no CQ. 

4. Você fez algum curso técnico para a área? Técnico em Eletromecânica 

5. O que te motivou a fazer esse curso? O curso Técnico foi questão de ter passado na 

prova da FAETEC, foi uma das três opções que passei. Os cursos de qualificação, foi 

oportunidades que as empresas me deram e eu abracei. 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO?  Como disse na resposta anterior, 

oportunidade 

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção, pular para a pergunta nº 11)  Amigos e principalmente 

família ficaram orgulhosos... porém ouvia de um professor na escola técnica, que oficina 

não era pra meninas, que eu tinha que trabalhar na indústria farmacêutica. Até hoje não 

entendi o porquê, indústria farmacêutica. 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? Como disse, um professor de ensaios 

mecânico, eu escutava, mas não ouvia, me entende! 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? 

Tecnicamente, nenhuma. Mas de relacionamento interpessoal algumas. Nós mulheres 

não podemos nos aborrecer e Ter uma reação mais ríspida, pois somos taxadas de 

histéricas, os homens podem bater porta, quebrar mesa, usar palavras de baixo calão, 

mas a mulher não pode. Como mulher, tenho que ter sempre a preocupação com meu 

comportamento para não ficar mal falada. Sempre tive facilidade de fazer amizade com 

homens, porém no trabalho só ficava na empresa, pois por ser mulher não podia ter 
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amizade com eles por causa das esposas, isso também afetava quando precisava de 

informações de vaga de trabalho, pois como entre os homens a comunicação era maior 

e os "amigos" estavam sempre sendo lembrados... tanto que a maioria dos empregos que 

consegui foi através de colegas mulheres. 

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Controle da qualidade 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? 3 Mulheres e 5 homens 

b) No Último emprego? 2 Mulheres e 5 homens 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Quais? Por quê? 

Não que eu tenha tido conhecimento. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Sim. Acho que era Empatia, não era por ser mulher, pois essa 

pessoa se relacionava normalmente com outras mulheres. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Sim 

15. Se sim, como era a reação desses comandados? Normal, respeitoso. 

16. Considerando os conceitos abaixo: 

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço 

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? 

Desde 2015 sem trabalhar na área 

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? 4 anos 

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? Não presto mais 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Crise por causa da corrupção na 

Petrobras 

21. O que fez depois de sair da área? Cursos na área de beleza, inclusive Técnico em 

estética 

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Designer de 

sobrancelha e depiladora 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Padrão no atendimento, tanto no 

serviço prestado quanto no tratamento com as clientes e ser detalhista 
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24. Pensa em retornar para a área algum dia? Por quê? Penso se for viável 

financeiramente. Porque se for trocar 6 por meia dúzia (já que os salários caíram), é 

muita responsabilidade assinar um relatório por pouco. Mas eu amo. 

25. Alguma observação? Bom trabalho  

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

  

mailto:creis@id.uff.br
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ENTREVISTA 15 

 

Nome: VSV  

Idade: 30  

 

1. Qual (is) atividade (s) você exercia na empresa DO RAMO PETROLÍFERO? 

Analista de Suprimentos  

2. Tempo de serviço total prestado na área de petróleo: 4 anos (2015) 

3. Qual era a profissão/atividade anterior, antes de entrar no ramo de petróleo? 

Construção Civil  

4. Você fez algum curso técnico para a área? Técnico não. Cursei engenharia de 

Produção 

5. O que te motivou a fazer esse curso?  N.A 

6. Dentre as várias áreas de atuação que os cursos técnicos possuem, o que te motivou 

a buscar trabalhar nessa área DE PETRÓLEO? Vagas disponíveis  

7. Como foi o posicionamento da família/amigos, ao ser anunciado a decisão de 

escolher o curso e/ou trabalhar na área de petróleo? (Caso não tenha ocorrido 

nenhuma intervenção pular para a pergunta no 11) N.A 

8. Quem deu esse posicionamento e qual foi? N.A 

9. Quais as maiores dificuldades que você encontrou ao exercer essa profissão? 

Nenhuma  

10. Qual era a sua seção de serviço? (Qualidade, almoxarifado, documentação etc...) 

Documentação 

11. Aproximadamente, com quantos homens/ mulheres você dividia sua seção de 

serviço, informar: 

a) No Primeiro emprego? 3 mulheres (eu + 2) + 2 homens.  

b) No Último emprego? 3 homens e 2 mulheres (eu+1) 

12. Existiam diferenças salariais entre sexos para a mesma função? Não. Quais? Por 

quê? Sempre foi igual no quesito salário, seja homem ou mulher. O que diferenciava 

era a função e aí o salário mudava para mais ou menos. 

13. Você já se achou “perseguida” por seus colegas/ ou por alguém da empresa em que 

trabalhava? Por quê? Não - Os fatores de não haver perseguição é porque minha 
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gestão dividia todas as tarefas e todos faziam tudo. Existia um planejamento de quem 

seria o responsável por cada atividade e ninguém se sobrecarregava. 

14. Você chegou a exercer alguma atividade de chefia, liderança ou que tivesse que 

ordenar serviços ao público masculino? Não  

15. Se sim, como era a reação desses comandados? N.A  

16. Considerando os conceitos abaixo:  

Trabalhar integralmente: Ir todos os dias e cumprir horários dados pela empresa. 

Trabalhar prestando serviços: Considerar alguns dias ou horas para executar o serviço  

17. Ainda encontra-se trabalhando na área integralmente ou prestando serviços? Não  

18. Quanto tempo que saiu integralmente da área? 1 ano  

19. Quanto tempo que está prestando serviços na área? N.A 

20. Qual o motivo que te fez parar de atuar na área? Crise na área 

21. O que fez depois de sair da área? Busquei outras oportunidades- Estou atuando na 

área de gestão hospitalar  

22. Quais os tipos de atividades você está ou vem exercendo no momento? Implantação 

de sistemas - Estou atuando num projeto de implantação de um sistema ERP na área 

hospitalar. 

23. O que traz de experiência vivida nesse ramo? Processos gerenciais  

24. Pensa em retornar para a área algum dia? Sim 

25. Por quê? É o que gosto de fazer, mas as vagas estão bastante reduzidas.  

26. Alguma observação? Não.  

 

Caso tenha alguma foto sua trabalhando na área e queira que ela conste na pesquisa, favor enviar 

para o e-mail: creis@id.uff.br 

Desde de já agradecemos sua contribuição. 

 

mailto:creis@id.uff.br

