
A MULHER 
NO UNIVERSO AUTOMOTIVO
ELAS FORAM PIONEIRAS NA INVENÇÃO DO AUTOMÓVEL, CRIARAM TECNOLOGIAS 
INOVADORAS E, HOJE, BUSCAM MAIS CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO QUE OS 
HOMENS. MAS, NUMA CULTURA PREDOMINANTEMENTE MASCULINA, MULHERES 
AINDA TÊM ENORMES DESAFIOS PARA CHEGAR AO TOPO DA INDÚSTRIA

C arro é coisa de homem.” Quem nunca ouviu essa 
afirmação? Desde pequenas, as mulheres são induzidas 
a brincar de boneca ou de casinha, pois carrinho 

é coisa de menino. Mas neste mês de março (mês das 
mulheres), em que a presente edição da Revista CESVI está 
sendo lançada, vale colocar em primeiro plano as evidências 
que confirmam a antítese dessas crenças ultrapassadas: 
carro é coisa de menina, sim! É de todo mundo. E, cada vez 
mais, as mulheres vêm assumindo papéis de destaque no 
universo automotivo – ainda que com uma representatividade 
menor do que merece.  
O que pouca gente sabe de fato é que a mulher também teve 
participações importantíssimas lá no começo da história do 
automóvel. E também em evoluções que transformaram os 
carros mais primitivos em veículos modernos – pautadas pela 
segurança e tecnologias inovadoras.

A PRIMEIRA VIAGEM DE CARRO
Você vai reconhecer de cara o sobrenome: Benz, que até 
hoje batiza uma das marcas mais conhecidas da história 
automotiva, a Mercedes-Benz. Pois a importância da 
alemã Bertha Benz (1849-1944) vai muito além de ser a 
esposa de Karl Benz, o inventor do primeiro carro movido 
a gasolina. Bertha foi a primeira pessoa do mundo a fazer 
uma viagem de carro – isso em meados de 1888. Sem 
comunicar ao marido, Bertha resolveu tirar a invenção 

dele da garagem – um Benz Patent-Motorwagen 
– e testar o automóvel em um trajeto de longa 
distância: viajou com os dois filhos adolescentes ao 
longo de 100 quilômetros até a casa de sua mãe. 
Motorista? Ela própria assumiu o volante. Atenta 
ao comportamento do veículo durante o percurso, 
Bertha chegou à conclusão de que o sistema de 
freios (de madeira) estava começando a apresentar 
falhas e, no meio do caminho, pediu a um sapateiro 
que costurasse tiras de couro nas pastilhas. 
A visita à mãe, na verdade, era só uma desculpa: 
Bertha queria mesmo era provar ao marido que a 
invenção na qual eles tanto tinham investido era 
capaz de ter uma utilidade real para as pessoas (na 
época, o automóvel parecia apenas uma curiosidade 
científica) e, assim, ter sucesso comercial. A 
história mostrou que a sra. Benz estava certíssima 
em seu prognóstico.

COLABORADORES POR GÊNERO  
NO SETOR AUTOMOTIVO
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HOMENS - 85%
MULHERES - 15%

2017

HOMENS - 87%
MULHERES - 13%

2013

INVENTORAS
Mulheres também estiveram por trás de algumas 
das mais importantes inovações em tecnologias 
de segurança do automóvel. Por exemplo, foi uma 
americana que amenizou, lá no começo do século 
20, os riscos de se dirigir na chuva. Em 1903, 
Mary Anderson (1866-1953) inventou nada menos 
que os limpadores de para-brisa. Numa viagem 
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a Nova York, em pleno inverno, ela ficou incomodada 
com o fato de o motorista manter as janelas do carro 
abertas para poder enxergar a via, já que o para-brisa 
estava encharcado. Assim que voltou para o Alabama, ela 
imediatamente contratou um designer e explicou o que 
queria: uma alavanca dentro do veículo que controlava 
uma lâmina de borracha que atuava na área externa 
do para-brisa. E patenteou sua invenção. Até hoje, o 
funcionamento desse dispositivo mantém os princípios 
básicos pensados por ela na época. 
Já o sistema de luzes do carro teve aprimoramentos 
que nasceram da cabeça cheia de ideias de uma atriz 
canadense chamada Florence Lawrence (1886-1938). 
Tendo sido uma das atrizes mais populares da época 
do cinema mudo, com participações em cerca de 300 
filmes, a jovem também tinha uma faceta de inventora, 
especialmente voltada para acessórios de automóveis. Em 
1914, Florence inventou um braço sinalizador automático 
– que hoje você conhece como seta. Foi a partir daí que 
os motoristas começaram a comunicar sua intenção 
de mudar de faixa, tornando a interação com os outros 
condutores muito mais segura. E a atriz-inventora não 
parou por aí: também criou um sistema de luzes que 
sinalizava, para o carro que vinha de trás, quando seu 
automóvel estava parando – a atual luz de freio.
Mas o posto de primeira mulher do mundo a trabalhar 
como designer de veículos é da incrível Helene Rother 
(1908-1999), que teve uma história de vida das mais 
impressionantes. Nascida na Alemanha, Helene chegou 
aos Estados Unidos em 1941, fugindo da Segunda 
Guerra Mundial, e na difícil situação de mãe solteira. 
Sem nenhuma experiência na indústria automobilística, 
conseguiu convencer a General Motors a contratá-la 
como designer – seus trabalhos anteriores com design 
se resumiam à criação de joias, relógios e broches de 
chapéu. Encarregada de pensar na decoração do interior 

Seu estilo de gestão foi de sempre focar no que é 
essencial, e ao mesmo tempo cortar tudo que é 
desnecessário, irrelevante ou que atrapalha os negócios. 
Nessa linha, tirou a empresa de mercados que não davam 
lucro, como a Rússia, e focou seus investimentos naqueles 
realmente rentáveis para a empresa – como os Estados 
Unidos e a China. Sua filosofia de liderança segue a mesma 
linha: quando ainda era vice-presidente de RH da empresa, 
concluiu que o dress code da GM era muito complicado 
e afastava as pessoas do que realmente importa – o que 
vai ajudar a empresa, para ela, não é a forma como as 
pessoas se vestem no dia a dia, mas se usam seu tempo 
de forma produtiva. Na época, então, tomou uma decisão 
complexa, mas que parece simples para quem desconhece 
as particularidades da rotina corporativa. O que ela fez? 
Resumiu o novo dress code oficial da GM em poucas 
palavras: “vista-se adequadamente”. 

SALÁRIOS NO SETOR AUTOMOTIVO 
(EM REAIS)

ESTUDO APONTA A PRESENÇA  
FEMININA NO SETOR
E o mercado automotivo, em geral, está cada vez 
mais amigável para as mulheres – ainda que não no 
ritmo ideal. Nesse sentido, destaca-se um trabalho 
desenvolvido por Paula Braga Prado, diretora executiva 
da Automotive Business, uma plataforma de conteúdo 
voltada para o universo automobilístico. Em parceria 
com a MHD Consultoria, a empresa realizou uma 
pesquisa chamada “Presença Feminina no Setor 
Automotivo”. Uma das conclusões é que o número 
de mulheres teve leve aumento nas montadoras e 
fabricantes de autopeças. De uma participação de 
15%, em 2013, as mulheres agora ocupam 17% 
dos cargos nas empresas. E 60% das empresas 
automotivas no Brasil não contam com mulheres em 
nenhuma posição de diretoria. Aliás, quanto maior a 
posição hierárquica, menor a participação feminina: 
87% dessas empresas não têm mulheres em nenhuma 
vice-presidência.
E, segundo a pesquisa, as desvantagens para a mulher 
no setor automotivo se estendem ao dia do pagamento: 
elas também ganham menos que seus pares. Apesar 
de serem mais escolarizadas que os homens nesse 
setor, elas ganham até 34% a menos que profissionais 
homens que atuam na mesma função. Se isso vai 
mudar? As perspectivas, por enquanto, ainda não são 
das melhores: a pesquisa “Getting to Equal 2017”, 
feita pela Accenture com 28 mil pessoas em todo 
o mundo, mostrou que, sem algumas ações para o 
desenvolvimento feminino, as mulheres só conseguirão 
ganhar o mesmo que os homens em 2168 nos países 
em desenvolvimento. Outro levantamento, da McKinsey 
& Co, mostrou que melhorar a igualdade de gênero 
adicionaria US$ 12 trilhões à economia global.
Os dados apurados nessa fase do estudo da 
Automotive Business vão alimentar uma segunda etapa 
do trabalho, que será de debate em torno do tema. 
Um grupo de influenciadoras, formado por mulheres 
com trajetória respeitável na indústria automotiva e 
em outros segmentos, vai comentar os resultados, 
destacar avanços e apontar possíveis soluções para os 
desafios ainda existentes. Ainda nessa fase, empresas 
do setor e de fora dele, consideradas exemplos 
de valorização à mulher, vão mostrar quais são os 
caminhos para um avanço real e sustentável. Um futuro 
mais igualitário, no qual todos têm a ganhar.

Revista CESVI 2524

APESAR DE SEREM MAIS 
ESCOLARIZADAS QUE OS HOMENS 
NESSE SETOR, ELAS GANHAM ATÉ 
34% A MENOS QUE ELES
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dos automóveis, fez tanto sucesso na montadora que 
conquistou uma autonomia invejável na empresa e um 
salário que era o triplo da média do que os homens 
ganhavam na época. Isso, claro, num setor culturalmente 
dominado pelos homens, acabou incomodando muita gente, 
e a GM decidiu reduzir seus ganhos. 
Com isso, Helene foi trabalhar como consultora em 
outra montadora: a Nash Motors. Lá, ela criou alças de 
segurança elegantes e velocímetros modernos, além de 
revolucionar os interiores dos veículos, deixando-os mais 
sofisticados e atraentes. Tornando-se uma referência em 
design automotivo, Helene Rother foi a primeira mulher a 
palestrar (em 1951) numa conferência da Sociedade dos 
Engenheiros Automotivos.

NA INDÚSTRIA, HOJE
Aquele universo dominado pelos homens, no qual Helene 
Rother sobressaiu como uma exceção impressionante, 
continua sendo um segmento no qual a perspectiva 
masculina prevalece. Mas mudanças importantes têm 
acontecido, inclusive no topo das empresas. 
Tendo começado como estagiária na General Motors, aos 
18 anos de idade, a engenheira americana Mary Barra 
(1961-   ) ocupou diversos cargos na montadora, tanto 
na área de engenharia quanto na de administração, até se 
tornar, no início de 2014, a primeira mulher da história 
a assumir o cargo de CEO de uma grande fabricante de 
automóveis. A repercussão foi tamanha que, em abril 
daquele ano, Mary foi destaque da revista Time, que a 
colocou entre as “100 pessoas mais influentes do mundo”. 
Em pouco tempo, Mary Barra acabou com as dúvidas 
de quem podia achar que uma mulher não seria capaz 
de dar conta de um trabalho tão pesado – e tão 
culturalmente associado aos homens. Um dos seus 
feitos foi transformar a imagem da marca, renovando-a 
e colocando a GM entre as líderes de inovação na 
indústria. Tanto que a companhia já está testando sua 
quarta geração de tecnologia para carros autônomos, 
enquanto a maioria dos concorrentes não passou da 
primeira. Também encarou de frente, logo no início de sua 
gestão, um recall gigantesco, de cerca de 2,5 milhões 
de carros, relacionado a falhas no dispositivo de ignição 
que poderiam desligar os veículos em pleno uso. Em vez 
de botar a culpa em seus antecessores, Mary assumiu 
a bronca e lidou com as consequências. Saiu do episódio 
fortalecida – a ponto de ser considerada pela revista 
Fortune como a “gestora de crise do ano” em 2014.

Fonte: Pesquisa Automotive Business
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Para entender como a representatividade 
da mulher e a igualdade de gênero se dão 
no mundo corporativo de maneira geral, 
a reportagem da Revista CESVI ouviu 
Simone Negrão, diretora de governança, 
controles internos e compliance do 
GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL 
e MAPFRE. O grupo tem, desde 2015, 
um conselho de diversidade que trata de 
seis pilares: gênero, raça/etnia, pessoas 
com deficiência, LGBT, socioeconômico 
(voluntariado) e gerações. Simone é a líder 
que conduz as questões de gênero dentro 
do grupo – com um foco voltado para os 
porquês da desigualdade de oportunidades 
e de reconhecimento da mulher dentro do 
ambiente corporativo.

COMO É O CENÁRIO, HOJE, DA 
REPRESENTATIVIDADE DA MULHER 
NOS ALTOS ESCALÕES DAS 
EMPRESAS?
Para você ter uma ideia: se a gente for 
pegar o número absoluto de profissionais 
no nosso grupo segurador, a maioria é de 
mulheres. Mas, conforme você vai subindo 
na pirâmide hierárquica, essa presença 
feminina cai muito. E o que mais chama 
a atenção é a questão da maternidade. 
Quando você se torna mãe, acaba ganhando 
também um outro papel da sociedade: o de 
responsável pela criação de uma criança. 
E, na maioria dos casos, o pai não tem 
o mesmo papel. Não troca fralda com 
a mesma frequência que a mulher, não 
dá banho, não leva à escola, não leva ao 
pediatra... Ou seja, a rotina desse homem 
não muda como a da mulher. Às vezes ele 
já se orgulha de “ajudar” a mãe nessas 
tarefas, mas não deveria ser assim. Ele 
deveria dividir as tarefas com ela. Então, 

se a gente conscientizar a sociedade – no 
nosso caso, começando aqui dentro da 
empresa – de que é papel do homem 
dividir as atividades domésticas, será que 
a mulher não vai ter melhores condições de 
conquistar as mesmas oportunidades no 
mercado de trabalho? 

EM SUMA, É UM PRECONCEITO?
É o viés inconsciente que a sociedade ou a 
cultura nos traz, e acabamos tendo como 
verdade absoluta. Ah, a mulher não quer 
mais trabalhar quando engravida? Nem 
sempre é assim. De fato, tem mulheres 
que, por várias questões – econômicas 
ou porque moram muito longe, ou porque 
não têm quem cuide da criança –, podem 
preferir abrir mão de trabalhar fora quando 
dão à luz. Mas não podemos generalizar. 
Outro viés desses é aquele que diz que 
a mulher não quer subir na carreira nem 
assumir responsabilidades maiores na 
empresa porque não quer viajar nem ficar 
além do horário que precisa voltar para 
casa para cuidar dos filhos. Mas alguém 
perguntou o que ela quer? Deixem que ela 
responda por si. As pessoas têm objetivos 
diferentes na vida. 

A LICENÇA-MATERNIDADE ASSUSTA 
QUEM VAI CONTRATAR MULHER EM 
IDADE DE ENGRAVIDAR?
Tem gente que realmente pensa “nossa, ela 
pode ficar fora de quatro a seis meses”...  
Mas será que, diante de toda uma vida 
profissional dessa mulher, é justo você 
julgar a carreira e a capacidade dela por 
causa desse período? Se, de repente, como 
acontece nos países mais desenvolvidos, 
o homem e a mulher tirarem uma licença-
parental, e eles discutirem quanto tempo 

cada um vai ficar fora da empresa, de acordo 
com as circunstâncias de cada casal, aí sim 
estaremos pensando em igualdade e divisão 
de direitos e obrigações. 

ESSA DESIGUALDADE APARECE 
MUITO NA ROTINA CORPORATIVA?
Como a alta gestão das corporações 
tem mais homens que mulheres, muitos 
comportamentos masculinos prevalecem 
nesse mundo. Por exemplo, interromper 
uma mulher na reunião, ou valorizar uma 
mesma opinião só quando ela parte de um 
homem, como se as sugestões das mulheres 
já nascessem menos válidas. Um clássico 
dessa cultura: numa reunião cheia de gente, 
sempre colocam uma mulher para fazer a 
ata da reunião. Por quê? Tem alguns artigos 
que falam das “atividades domésticas no 
mundo corporativo”, e elas sempre ficam 
para as mulheres. Outra coisa que temos 
discutido é: por que sempre precisa ter uma 
mulher no estande das empresas em feiras 
de negócios? Ali também precisa ter  
a diversidade. 
Então cabe a nós, sempre que isso 
acontecer, chamar a atenção... Porque 
isso pode ser involuntário de uma cultura 
que sempre foi assim. Quando levantamos 
algumas dessas questões com executivos 
da empresa, ouvimos muitos deles 
dizendo “nossa, eu não sabia o quanto isso 
incomodava”, “eu não prestava atenção 
nesse meu comportamento e no quanto 
ele é ofensivo”. Então as mulheres têm de 
começar a falar do que as incomoda, para 
promover mudanças. 

NO MUNDO CORPORATIVO

Simone Negrão, diretora de 
governança, controles internos 

e compliance do GRUPO 
SEGURADOR BANCO DO 

BRASIL e MAPFRE
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