
 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

Curso de Mestrado Acadêmico em Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KELLEN LAZZARETTl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS 

EMPRESAS BRASILEIRAS: uma análise das características de formação e 

experiência profissional à luz da teoria do capital humano 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

BIGUAÇU (SC) 

2012 



 

 

KELLEN LAZARETTI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS 

EMPRESAS BRASILEIRAS: uma análise das características de formação e 

experiência profissional à luz da teoria do capital humano 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Acadêmico em Administração 
da Universidade do Vale do Itajaí, como 
requisito à obtenção do título de Mestre 
em Administração. 

Orientadora: Profª. Drª. Christiane 
Kleinübing Godoi 

 

 

 

 

 

 

BIGUAÇU 

2012 



ii 

 

 

KELLEN LAZARETTI 

 

A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS 

EMPRESAS BRASILEIRAS: uma análise das características de formação e 

experiência profissional à luz da teoria do capital humano 

 

Esta Dissertação foi julgada e aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Administração – Curso de Mestrado Acadêmico em Administração da 

Universidade do Vale do Itajaí, em Biguaçu. 

 
 

Área de Concentração: Organização e Sociedade 
 

Biguaçu (SC), 6 de setembro de 2012. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto 
Coordenador do Programa 

 
 
 

Profª. Drª. Christiane Kleinübing Godoi 
Orientadora 

 
 
 

Profª. Drª. Rosilene Marcon 
UNIVALI 
 
 
 

Prof. Dr. Claudio Reis Gonçalo 
UNIVALI 

 
 
 

Profª. Drª. Graziela Dias Alperstedt 
UDESC 

 



iii 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha professora orientadora Drª. Christiane Kleinübing Godoi, pelo apoio, 

amizade e parceria nestes dois anos. 

A professora Drª. Rosilene Marcon, membro da banca, igualmente amizade e pelo 

apoio na construção de artigos e da dissertação, também por aceitar fazer parte 

deste momento. 

Aos professores, membros da banca, Dr. Cláudio Reis Gonçalo e Drª. Graziela 

Dias Alperstedt por contribuírem com meu trabalho e fazerem parte deste 

momento especial de minha vida. 

Ao professor Dr. Carlos Ricardo Rossetto, pela sempre cordial atenção e, 

principalmente, pela orientação e parceria na construção de artigos. 

Aos professores do PPGA pelos ensinamentos e amizade. 

Ao colega e amigo Dr. Silvio Parodi Oliveira Camilo, por sempre ter me ajudado 

na construção de artigos e dessa dissertação. 

As mestrandas e amigas, Ana Lúcia Baggio Sonaglio, por ter me ajudado tantas 

vezes durante estes dois anos; Sandra Martin Lohn Vargas pela amizade e 

parceria na construção de artigos; Cledir Orlandi, Eliana Rosenhaim, Mariana 

Berrutti e Cristiane Bertemes pela amizade. Sou grata a Deus por ter podido 

dividir estes dois anos com vocês. Os primeiros de muitos. 

A toda equipe do PPGA pela sempre cordial atenção. 

A direção e colegas do SENAI/SC em Chapecó e Florianópolis, pelo apoio e 

incentivo. 

A minha família e esposo, pelo amor e compreensão em todos os momentos. 

A Deus pela vida. 

 



iv 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa apoia-se na teoria do capital humano para analisar as 
características de formação e experiência profissional das conselheiras 
brasileiras. O objetivo do estudo é analisar as características de formação 
acadêmica e de experiência profissional que contribuíram para a participação de 
mulheres nos Conselhos de Administração (CAs) das empresas brasileiras de 
capital aberto à luz da teoria do capital humano. Esta teoria analisa o papel do 
conhecimento acumulado de educação, habilidades e experiências no reforço das 
capacidades cognitivas e produtivas que podem beneficiar o indivíduo e sua 
organização (KESNER, 1988, TERJESEN; SEALY; SIGH, 2009; PLOYHART; 
MOLITERNO, 2011). O estudo analisou a composição de gênero das 410 
empresas de capital aberto listadas no ano de 2011 na BM&FBovespa bem como 
os currículos das 158 conselheiras identificadas, por meio da técnica de análise 
de conteúdo. Os resultados apontam que apenas 32,44% das empresas da 
amostra possuem alguma mulher ocupando assento em seus CAs. As mulheres 
ocupam somente 7,3% dos 2.493 assentos existentes, mas o menor índice 
encontrado foi o de presidentes do CA, em que ínfimos 2,2% são ocupados por 
mulheres. Esses dados sugerem a desigualdade de gênero nos CAs destas 
empresas. A análise do currículo das 158 conselheiras mostrou que 73% delas 
são conselheiras internas e 27% externas. Com relação à formação acadêmica, a 
maioria é apenas graduada. Apesar de não terem investido muito em pós-
graduação e não possuírem experiência profissional no exterior - requisitos 
considerados desejáveis a um conselheiro-, estas mulheres têm vasta experiência 
na área de gestão. Algumas ocuparam cargos de gerentes, diretoras e 
superintendentes nas empresas em que são conselheiras ou em outras 
empresas; outras atuam como consultoras ou professoras universitárias, outras 
ainda seguiram carreiras públicas ou política. Um terço dessas mulheres já 
possuem experiências anteriores como conselheiras em outras empresas. As 
características acima descritas são consideradas desejáveis a um conselheiro, o 
que pode ter contribuído para sua ascensão a este cargo, contudo, o principal 
motivo observado para a indicação de mulheres aos CAs brasileiros é o vínculo 
familiar com os proprietáris da empresa, representando 40% do total. 

 
Palavras-chave: Conselhos de Administração; Teoria do Capital Humano; 
Desigualdade de gênero; Experiência profissional; Mulheres. 
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ABSTRACT 

 

This research is supported by human capital theory, to analyze the academic and 
professional experience of Brazilian board directors. The aim of this study is to 
analyze the characteristics of academic and professional experience that have 
contributed to the rise of women on the boards of directors of Brazilian joint stock 
companies, in light of human capital theory. This theory examines the role of the 
accumulated knowledge of education, skills and experience in enhancing the 
cognitive and productive abilities that can benefit the individual and their 
organization (KESNER, 1988, TERJESEN; SEALY, SIGH, 2009; PLOYHART; 
MOLITERNO, 2011). The study examines the gender composition of the 410 
publicly companies listed in 2011 on the BM&F Bovespa, and the curriculum vitae 
of 158 women board members, who were identified using CVs by the technique of 
content analysis. The results show that only 32.44% of the companies sampled 
have a woman occupying a seat on their Boards. Women hold only 7.3% of the 
2,493 existing seats, but the lowest incidence was found for women in the position 
as president of the board, with just a tiny percentage of 2.2%. These data suggest 
that there are gender inequalities on the boards of these companies. The analysis 
of the curriculum vitae of 158 women board members showed that 73% of them 
are internal and 27% are external to the company. With regard to academic 
training, most had recently graduated. Although they had not invested much in 
postgraduate qualifications, and did not usually have professional experience 
abroad - requirements desirable for a board member -, these women had 
extensive experience in management. Some had occupied positions of managers, 
directors and superintendents in the companies where they were board members, 
or in other companies; others had worked as consultants or university professors; 
and others were following political careers. One third of these women had already 
gained previous experience in other companies, as board directors. The above 
characteristics are considered desirable for a board member, which may have 
contributed to their rise to this position, however, the main reason for the 
promotion of women to board members was family ties with the owners of the 
company, representing 40% of the total. 
 
Keywords: Boards of Directors, Human Capital Theory, Gender inequality; 
Professional experience; Women. 



vi 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Modelo de planilha de tabulação dos dados das empresas ................... 63 

Figura 2: Modelo de planilha de tabulação dos dados currículares das 

conselheiras .......................................................................................................... 64 

Figura 3: Modelo de planilha de classificação das unidades de registro ............... 67 

Figura 4: Modelo do procedimento de Análise de Conteúdo ................................ 70 

 



vii 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Percentual de empresas com mulheres nos CAs ................................. 77 

Gráfico 2: Percentual de empresas com pelo menos uma mulher no CA em 2011

 .............................................................................................................................. 78 

Gráfico 3: Percentual de empresas com uma, duas, três ou mais mulheres no CA 

em 2009 e 2011 .................................................................................................... 80 

Gráfico 4: Percentual de assentos ocupados por mulheres nos CAs das empresas 

brasileiras .............................................................................................................. 82 

Gráfico 5: Participação feminina nos CAs no mundo ............................................ 82 

Gráfico 6: Participação feminina nos CAs por nível de listagem ........................... 84 

Gráfico 7: Número de assentos de presidente do CAs ocupados por mulheres ... 86 



viii 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Periodização dos estudos de gênero ................................................... 24 

Quadro 2: Mulheres nos CAs: revisão da estrutura .............................................. 36 

Quadro 3: Percentual de mulheres conselheiras por país .................................... 42 

Quadro 4: Status da legislação sobre cotas nos CAs da Europa .......................... 45 

Quadro 5: Requisitos que podem contribuir para participação de mulheres nos 

CAs ....................................................................................................................... 59 

Quadro 6: Experiência profissional em órgãos governamentais das conselheiras 

colaboradoras ....................................................................................................... 95 

Quadro 7: Experiências profissionais das conselheiras independentes .............. 100 

Quadro 8: Experiência profissional das conselheiras da sub-categoria 2.2 em 

instituições financeiras ........................................................................................ 103 

Quadro 9: Requisitos de formação e experiência importantes para participação 

nos CAs .............................................................................................................. 109 



ix 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Mulheres e homens na força de trabalho 2010 e projeto 2020 ............. 26 

Tabela 2: Dados da amostra ................................................................................. 61 

Tabela 3: Dados da amostra pesquisa IBGC 2009 e 2011 ................................... 72 

Tabela 4: Dados da amostra pesquisada IBGC 2009 e 2011 ............................... 73 

Tabela 5: Número de mulheres IBGC 2009 e 2011 .............................................. 75 

Tabela 6: Percentual de CAs acumulados por homens e mulheres ...................... 75 

Tabela 7: Número de empresas por nível de listagem .......................................... 79 

Tabela 8: Número de empresas com mulher por nível de listagem ...................... 80 

Tabela 9: Número de assentos com mulher por nível de listagem ........................ 83 

Tabela 10: Categorias de conselheiras ................................................................. 88 

Tabela 11: Formação/Profissão das conselheiras membro da família .................. 89 

Tabela 12: Formação/Profissão das conselheiras acionistas................................ 91 

Tabela 13: Formação/Profissão das conselheiras colaboradoras ......................... 93 

Tabela 14: Características gerais conselheiras da Categoria 1 ............................ 95 

Tabela 15: Formação das conselheiras independentes ........................................ 97 

Tabela 16: Formação das conselheiras outras ................................................... 101 

Tabela 17: Características gerais conselheiras da Categoria 2 .......................... 103 

Tabela 18: Formação das conselheiras brasileiras em nível de pós-graduação . 105 

 

 



 

x 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO................................................................................................................ iv 

ABSTRACT ............................................................................................................. v 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................. vi 

LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................... vii 

LISTA DE QUADROS .......................................................................................... viii 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................. ix 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 12 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA ......... 12 

1.2 OBJETIVO GERAL ....................................................................................... 15 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 15 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO ...................................................................... 16 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................ 17 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................... 18 

2.1 ESTUDOS DE GÊNERO ............................................................................... 18 

2.1.1 Periodização dos estudos de gênero......................................................... 19 

2.1.2 Os estudos de gênero nas organizações .................................................. 25 

2.1.3 Desigualdade de gênero no contexto brasileiro ......................................... 28 

2.1.4 O efeito teto de vidro ................................................................................. 31 

2.2 MULHERES E CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS E ESTUDOS EMPÍRICOS ................................................................. 34 

2.2.1 Participação das mulheres nos Conselhos de Administração: aspectos 

teóricos e níveis de análise .................................................................................. 35 

2.2.2 A baixa participação feminina nos Conselhos de Administração e as 

medidas afirmativas para ampliá-la ...................................................................... 39 

2.2.3 As consequências da presença feminina nos Conselhos de Administração

 .....................................................................................................................47 

2.2.4 A Teoria do Capital Humano e sua utilização nos estudos dos CAs ......... 52 

3 PERCURSO METODOLÓGICO ..................................................................... 60 

3.1 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA ................................................. 60 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA ................................................................. 62 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............................. 71 



 

xi 

 

4.1 A PRESENÇA FEMININA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA ............................................................... 71 

4.2 PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CAS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 

CAPITAL ABERTO ............................................................................................... 76 

4.2.1 A atual participação feminina por assento nos CAs das empresas 

brasileiras de capital aberto.................................................................................. 81 

4.2.2 O acúmulo de assentos nos Conselhos de Administração ........................ 84 

4.2.3 Mulheres presidentes ou vice-presidentes dos CAs .................................. 85 

4.3 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE PERFIL, FORMAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DAS CONSELHEIRAS BRASILEIRAS ............. 87 

4.3.1 Características de perfil, formação e experiência profissional das 

conselheiras internas ........................................................................................... 88 

4.3.2 Características de formação e experiência profissional das conselheiras 

externas ............................................................................................................... 96 

4.3.3 Análise geral das categorias à luz da Teoria do Capital Humano ........... 104 

4.4 REQUISITOS FAVORÁVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS CAS: UM 

RETORNO À TEORIA ........................................................................................ 108 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 114 

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 122 



12 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A desigualdade de gênero nos Conselhos de Administração (CAs) tem sido 

foco de diversas pesquisas no decorrer das últimas quatro décadas. Apesar de o 

interesse pelo tema ser cada vez maior, inclusive em publicações de revistas 

jornalísticas de grande circulação, ainda há longo caminho a ser percorrido, pois 

dados empíricos continuam revelando a desigualdade de gênero na sociedade, na 

política e, sobretudo, nas organizações brasileiras (MADALOZZO, 2011). Além 

disso, os estudiosos demonstram interesse em listar requisitos ou características de 

formação e experiência profissional que têm contribuído para que as mulheres 

tenham melhores chances de ascensão aos CAs.  

Para melhor compreensão do tema pesquisado, apresenta-se a 

contextualização e delimitação do problema, bem como os objetivos e a justificativa 

do estudo para o meio acadêmico e organizacional. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Estabelecer a distinção entre sexo e gênero é relevante para melhor 

compreensão do tema proposto. Sexo é uma característica biológica, e o conceito 

de gênero foi desenvolvido pela sociedade com o intuito de determinar as relações e 

papéis sociais de homens e mulheres (FLECHA, 2007). Enquanto as mulheres são 

definidas como submissas, o gênero fraco, responsabilizadas pelos cuidados com a 

casa e os filhos, os homens são considerados o gênero forte, provedores da família. 

Essa orientação reflete na vida profissional e na condução da carreira das mulheres 

(FLECHA, 2007).  

Os estudos sobre gênero iniciaram nos séculos XVII e XVIII (GOMÁRIZ, 

1992). Desde então, o desenvolvimento de pesquisas nessa área está cada vez 

mais amplo e tem tratado de temas relacionados à inserção feminina no mercado de 

trabalho e nas organizações. As questões salariais e ocupacionais e os obstáculos 

enfrentados pelas mulheres quando buscam alcançar cargos de alta gestão também 

tem sido objeto de estudo (ECCEL, 2009).  



13 
 

 

A produção acadêmica brasileira que se dedica em abordar a questão de 

gênero é vasta e permeia diversas áreas. Ao que comprovam Cappelle et al. (2007) 

a produção brasileira sobre gênero nas Ciências da Administração está em 

ascensão. Os autores identificaram 45 artigos publicados entre 1995 a 2004, sendo 

que a maioria apresenta abordagem feminista liberal. Eccel (2009, p. 14) enfatiza 

que os estudos sobre gênero no Brasil “têm-se restringido à inserção feminina e 

suas especificidades, como questões salariais, ocupacionais e desafios postos”.  

Com relação a esses aspectos, uma abordagem comumente utilizada refere-

se ao efeito teto de vidro. O teto de vidro seria definido como, barreiras sutis e 

imperceptíveis que impedem a progressão e a melhoria da remuneração das 

mulheres nas empresas (MORRISON, et al. 1987). A expressão teto de vidro foi 

utilizada pela primeira vez em uma publicação do Wall Street Journal em 1986, 

porém, os primeiros estudos sobre o fenômeno foram realizados por Morrison White, 

Velsor e The Centre for Creative Leadership, em 1987. Desde essa época, o teto de 

vidro foi estudado sob diversas perspectivas, porém, mais constantemente, o foco 

incide sobre a discriminação de gênero nas organizações (MADALOZZO, 2011). 

As mulheres brasileiras têm assumido importantes posições na política, 

economia e nas organizações, no entanto, estudos científicos demonstram que elas 

são subvalorizadas no mercado de trabalho brasileiro em termos salariais e também 

de oportunidade (SILVEIRA, 2009). Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2011 mostraram que a taxa de atividade da população 

feminina brasileira nas principais metrópoles do país, ainda era 35% menor 

comparada à população masculina. Observa-se também, disparidade na 

oportunidade de ascensão a cargos de alta gestão, de maneira que homens são 

mais propensos a ocupá-los. A desigualdade de remuneração entre gêneros é 

igualmente perceptível, mas são nos salários pagos aos profissionais com ensino 

superior que se observam as diferenças mais significativas (FLECHA, 2007; 

SANTOS; RIBEIRO, 2009).  

Autores como Steil (1997); Ichikawa e Santos, (2000); Flecha (2007); Santos 

e Ribeiro (2009); Silveira (2009); Madalozzo (2011) abordam a desigualdade de 

gênero nas organizações brasileiras. Este estudo, no entanto, procura abordar a 

participação da mulher em um nível organizacional até então não explorado na 

literatura brasileira, os Conselhos de Administração (CAs). 
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Os Conselhos de Administração (CAs) tem sido denominados de “old boys 

club” (BURKE, 1993), ou seja, um ambiente dominado pelo gênero masculino.  

Alguns países, ao identificar essa desigualdade, buscaram implantar medidas 

afirmativas, como leis de quotas, estabelecendo um percentual mínimo de 

participação feminina para os CAs de suas empresas. O primeiro país a implantar a 

lei de quotas foi a Noruega. Posteriormente, Espanha, França e Holanda também 

estabeleceram leis que exigem maior participação feminina (ADAMS; FERREIRA, 

2009; BRANSON, 2011; IBGC, 2011). O Brasil, a exemplo desses países, tenta 

aprovar uma lei que estabelece cotas mínimas progressivas de 40% de participação 

das mulheres até o ano de 2020 (BRASIL, 2011), isso porque no Brasil o percentual 

de mulheres nos CAs das organizações também é baixo. Ao que se observou nas 

pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 

2011, o percentual de assentos nos CAs ocupados por mulheres foi de somente 

7,71%, enquanto a Noruega, o país com maior participação apresentou um 

percentual de 39,5%, demonstrando que a adoção de lei de cotas foi eficiente, ao 

menos em termos quantitativos.  

Além de as pesquisas abordarem temas relacionados à baixa participação 

das mulheres nos CAs, alguns estudiosos se concentram em identificar o reflexo que 

a presença feminina provoca no desempenho da firma, na governança e em 

diversos aspectos organizacionais, outros buscam identificar quais são os fatores 

que contribuem para a participação dessas mulheres nos CAs (SHERIDAN; 

MILGATE, 2005). Ainda há os que procuram identificar o nível de instrução formal e 

experiências profissionais que as mulheres necessitam para ascender aos CAs 

(GROSVOLD, 2011).  

Os estudos que enfatizam a análise individual observando o nível de 

instrução e experiência profissional das conselheiras, foco principal desta 

dissertação, são fundamentados pela teoria do capital humano (TERJESEN; SEALY; 

SIGNT, 2009). Essa teoria originou-se nas ciências econômicas e teve como 

precursores Theodore W. Schultz, Gary S. Becker e Jacob Mincer. O foco da teoria é 

a crença de que a aquisição de mais conhecimentos e habilidades aumenta o valor 

do capital humano das pessoas, ampliando sua empregabilidade, produtividade e 

rendimento potencial. Isso resulta em crescimento da renda, o que é positivo para o 
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indivíduo, e para o progresso da sociedade (CUNHA; CORNACHIONE JR.; 

MARTINS, 2010). 

Referente à diversidade de gênero nos CAs, os estudos fundamentados por 

essa teoria partem do princípio de que os conselheiros devem trazer para o CA um 

capital humano amplo e exclusivo a fim de serem considerados aptos a ocupar um 

assento (KESNER, 1988). Entretanto pesquisa realizada por Burke (2003) revelou 

uma premissa comumente utilizada pelos selecionadores de conselheiros em que 

relatam que as mulheres não têm o capital humano adequado para ocuparem um 

assento nos CAs. 

Diante desse contexto, para melhor compreender que características de 

formação e experiências profissionais contribuíram para a ascensão de mulheres 

aos CAs das empresas brasileiras, foram delineados objetivos que juntos buscam a 

resposta para a seguinte pergunta de estudo: Que características de formação 

acadêmica e experiência profissional contribuem para ascensão de mulheres 

aos Conselhos de Administração das empresas brasileiras de capital aberto? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as características de formação acadêmica e de experiência 

profissional que contribuem para a participação de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas brasileiras de capital aberto à luz da Teoria do Capital 

Humano. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a composição de gênero nos Conselhos de Administração das 

empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa, em 2011.   

 Identificar as características de formação acadêmica e de experiência 

profissional das mulheres que compõem os Conselhos de Administração das 

empresas listadas na BM&FBovespa, em 2011. 
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 Comparar as características encontradas nos currículos das conselheiras 

brasileiras com os requisitos indicados pelos estudos acadêmicos como 

importantes ou recomendáveis a um(a) conselheiro(a). 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O tema desta dissertação traz, no mínimo, quatro contribuições que o 

justificam. Primeiramente, diante do que foi possível observar, este é o primeiro 

estudo realizado no Brasil que aborda a desigualdade de gênero nos Conselhos de 

Administração (CAs) e fornece dados quantitativos referentes à presença feminina 

nos CAs.  

Esses dados são relevantes, considerando que este tema vem sendo 

abordado há mais de quatro décadas em outros países. No entanto, por meio de 

pesquisa bibliográfica, observou-se que no Brasil até o momento não foram 

localizados estudos científicos que possam disponibilizar à comunidade acadêmica 

nacional e internacional, dados dessa natureza. Esse fato foi relatado por Grosvold 

(2009) que ao desenvolver sua tese, na qual analisou a composição de gênero de 

mais de 40 países, não localizou dados brasileiros do ano de 2006 referentes à 

participação feminina nos CAs. 

Em segundo lugar, este estudo justifica-se pela abertura de novas 

perspectivas e possibilidades de utilização da teoria do capital humano, no Brasil, 

em pesquisas sobre gênero e CAs. É fundamental salientar que a teoria já é 

utilizada em pesquisas dessa natureza em outros países. 

A terceira contribuição relaciona-se à análise dos currículos das conselheiras, 

a fim de identificar características de formação e experiência profissional que 

possibilitaram a participação feminina. Essa análise permite conhecer o perfil dessas 

mulheres e torna mais visível as diferentes trajetórias percorridas por elas para 

alcançarem uma posição, ocupada na maioria das vezes por homens. Conhecer 

este cenário também contribui para que outras mulheres, que desejam fazer parte 

de um CA, tenham maior clareza da realidade e possam buscar caminhos 

semelhantes. Além disso, a investigação sobre a trajetória acadêmica e profissional 
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das conselheiras possibilita às empresas o desenvolvimento de parâmetros para 

seleção de novos membros. 

Como quarta e última contribuição até o momento identificada, esta 

dissertação abre possibilidades de novos estudos, não somente em nível 

organizacional, mas também em nível político e social, para discussão sobre a 

dificuldade de avanço das mulheres a cargos de alta gestão, como os CAs, bem 

como a possibilidade de estudos mais avançados sobre os efeitos que a presença 

feminina exerce sobre os CAs, as organizações e a sociedade. Esta pesquisa 

também favorece a realização de futuros estudos transculturais comparativos da 

participação feminina e do perfil das conselheiras.  

É com essa visão de contribuição com a academia, gestão e sociedade que 

se buscou desenvolver este estudo estruturado em cinco capítulos. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Estruturalmente esta dissertação está dividida em cinco capítulos, no primeiro 

buscou-se situar o leitor no contexto da pesquisa, apresentando uma introdução com 

sub-capítulos que procuram deixar clara a contextualização do tema e problema, os 

objetivos, a justificativa e a própria estrutura da dissertação. O segundo capítulo 

apresenta a revisão da literatura, dividida em dois grandes sub-capítulos, o primeiro 

apresenta uma abordagem geral dos estudos de gênero e o segundo foca nos 

estudos referentes à participação das mulheres no CAs e da teoria do capital 

humano.  

No capítulo três é apresentado o desenho da metodologia utilizada para se 

atintir os objetivos propostos, com maior ênfase à técnica de análise de conteúdo 

(AC) no tratamento e análise dos dados. 

O capítulo quatro apresenta os resultados da pesquisa organizados de forma 

a seguir a ordem dos objetivos específicos. A discussão desses dados e o retorno à 

teoria são apresentados igualmente nesse capítulo. 

No último capítulo, apresenta-se uma síntese dos resultados, além da 

avaliação das limitações da pesquisa, sugerem-se linhas futuras de investigação e 

conclui-se a dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura acadêmica existente sobre 

a participação feminina nas organizações. Ele divide-se em duas partes, a primeira 

dá enfoque aos estudos de gênero em que são apresentados os estudos sobre a 

participação da mulher nas organizações, a desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho brasileiro e o efeito teto de vidro. Na segunda parte, o foco é mais 

específico aos estudos referentes à participação feminina nos CAs em que é 

abordada a desigualdade de gênero neste ambiente e as consequências para as 

organizações, bem como é apresentada a Teoria do Capital Humano, em sua 

utilização nos estudos sobre CAs. 

 

2.1 ESTUDOS DE GÊNERO 

 

Foram os movimentos feministas que estimularam o surgimento das 

diferentes teorias sobre gênero (FERREIRA, 2010). Uma das obras considerada 

precursora dos estudos de gênero foi da historiadora norte-americana Joan Scott, 

intitulada “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” publicada em 1986. Nesta 

obra a autora estudou as lutas operárias e feministas da França e destacou que a 

palavra gênero tem sido usada como sinônimo de mulheres e que esse uso 

apareceu primeiro entre as feministas americanas (CARVALHO, 2011). 

Para Flecha (2007, p.49) “o conceito de gênero surgiu a partir da rejeição ao 

determinismo biológico implícito no uso de termos e expressões como sexo ou 

diferença sexual, remetendo ao caráter fundamentalmente social das diferenças 

entre homens e mulheres”. Tavares (2010, p.49) corrobora que “o conceito de 

gênero foi construído histórica e socialmente para se compreender as relações entre 

homens e mulheres e seus papéis na sociedade e nas relações de poder”, portanto, 

fica evidente que ao se referir a gênero, não se está abordando exclusivamente 

questões relacionadas a sexo feminino e masculino. O autor ainda enfatiza que há 

duas grandes correntes teóricas relacionadas às questões de gênero: uma 

apontando para o caráter desigual da economia política focada na problemática 

centrada no trabalho e associada ao feminismo socialista; e a outra relacionada à 
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ordem cultural androcêntrica centrada na cultura e associada ao feminismo pós-

marxista.  

Para compreender melhor o conceito de gênero e como ele vem sendo 

abordado na literatura apresenta-se a periodização dos estudos de gênero proposta 

por Gomáriz (1992). 

 

2.1.1 Periodização dos estudos de gênero 

 

Os estudos na administração têm buscado nas áreas humanas e sociais o 

apoio para o desenvolvimento de pesquisas sobre gênero (ECCEL, 2009). A 

periodização aqui apresentada foi descrita por Gomáriz (1992), um historiador. Ele 

propõe que os estudos de gênero iniciaram no século XVII e seguem até os anos 

1980. Além disso, Gomáriz apresenta as principais obras que influenciaram a 

evolução dos estudos do tema. 

Além de Gomáriz (1992), esta periodização está fundamentada na 

apresentação dos aspectos relacionados às escolas feministas descritas por Calás e 

Smircich (1999), que apresentam uma classificação teórico-epistemológica das 

teorias feministas (CAPPELLE, et al., 2007),  e no estudo de Ferreira (2010) que 

resgata a periodização das três ondas dos movimentos feministas.  

Gomáriz (1992), Calás e Smircich (1999) e Ferreira (2010) descrevem que o 

início dos estudos sobre gênero data os séculos XVII e XVIII. Esse período é 

chamado por Gomáriz (1992) de “A Ilustração e Revolução Liberal”.  Destacam-se 

nessa época as obras de Christine de Pizan intitulada La Cité des Dames; a 

publicação de Olympe de Gouges, em 1791, chamada “A declaração dos direitos da 

mulher e da cidadã”; e o texto de Mary Wollstonecraft , “Vindicação dos direitos da 

mulher”, publicado nos Estados Unidos em 1792.  

Essas obras inspiraram um fenômeno chamado Querelle des femmes - 

período entre o Renascimento e a Revolução Francesa que aconteceu na Europa e 

nos Estados Unidos. Esse período foi marcado por reuniões de mulheres que 

procuraram participar mais efetivamente da Revolução Francesa e de uma mudança 

ideológica. Nessa época, a questão de gênero feminino foi motivo de discussão 

entre os pensadores iluministas e revolucionários ao considerarem a possibilidade 
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de que as mulheres fizessem parte do governo e tivessem direito a liberdade e ao 

prazer sexual (GOMÁRIZ, 1992).  

Calás e Smircich (1999) consideram a mudança ideológica como motivadora 

para o surgimento da teoria feminista liberal originada na tradição política liberal e 

desenvolvida durante os séculos XVII e XVIII. Essa teoria considera o sexo feminino 

e masculino como um dom biológico e o gênero como a socialização do 

comportamento de seres humanos. As autoras expõem ainda que os primeiros 

liberais eram considerados reformistas e não revolucionários. Esses liberais 

preocupavam-se em demonstrar que as mulheres eram tão humanas quanto os 

homens e que uma sociedade justa deveria garantir às pessoas, por meio de um 

sistema de direitos individuais, o exercício da autonomia e a satisfação das 

necessidades. 

O segundo período - denominado por Gomáriz (1992) de “A formulação do 

pensamento social clássico” - teria iniciado no século XIX. O século XIX é 

considerado por Ferreira (2010) como início da primeira onda dos movimentos 

feministas. Nesta época embora o darwinismo social continuasse apontando a 

inferioridade da mulher, as discussões sobre gênero não cessaram. As mulheres, 

impulsionadas pelo socialismo revolucionário de Marx e Engels, voltam a participar 

das discussões sobre igualdade durante a revolução de 1848. Gomáriz (1992) 

considera Flora Tristan a precursora do feminismo socialista. Nesse mesmo período, 

surge a Teoria Feminista Marxista (CALÁS; SMIRCICH, 1999). 

A Teoria Feminista Marxista foi uma reação e uma crítica ao capitalismo e ao 

liberalismo político e conforme abordam Cappelle et al. (2007, p. 7), essa teoria 

“considera o gênero como parte das relações históricas de opressão capitalista das 

classes sociais, ou seja, as mulheres são vistas como uma das classes oprimidas 

por esse sistema”. Calás e Smircich (1999, p 294) afirmam que “‘gênero e ‘classe’ 

são categorias sociais, caracterizadas por relações de dominação e opressão, 

funcionando como um determinante de padrões estruturais da sociedade”.  

Avançando pelo século XIX, Gomáriz (1992) estabelece a fase de 1880 a 

1940, chamada “Sufragismo e Ciências Sociais”. Nessa fase há uma abertura maior 

para a ideia de igualdade da mulher e o ano de 1888, quando foi celebrada a 

primeira convenção do International Council of Woman - grupo de mulheres 

feministas, deve ser destacado. No ano seguinte a convenção reuniu 600 mil 



21 
 

 

mulheres em Londres. Nessa mesma época, merece destaque o desenvolvimento 

de estudos sobre diferenciação sexual no campo das ciências sociais, por Sigmund 

Freud (1856-1939).  

No início do século XX, pesquisadores dedicam-se aos temas relacionados à 

família e ao matrimônio e são definidos os papéis dos homens e das mulheres. Nas 

primeiras décadas deste século, as mulheres conquistam o direito ao voto nos 

países ocidentais. No entanto, o movimento sufragista e as convicções políticas 

gerais abafaram por um tempo o movimento feminista.  

A partir das teorias psicanalíticas freudianas desenvolveu-se a Teoria 

Feminista Psicanalítica. Cappelle et al. (2007, p. 07) ressaltam que essa teoria “[...] 

defende que o conhecimento das mulheres difere do dos homens devido ao 

desenvolvimento psicossexual distinto”. Calás e Smircich (1999) enfatizam que para 

as mulheres faltaria o senso de justiça masculino e elas seriam mais influenciadas 

pelos sentimentos do que pela razão. 

Um exame da teoria psicanalítica exige uma distinção entre as escolas, já 
que se teve a tendência a classificar as diferenças da abordagem segundo 
as origens nacionais dos seus fundadores ou da maioria daqueles ou 
daquelas que os aplicam. A escola anglo-americana trabalha dentro dos 
termos das teorias das relações objetais. Nos Estados Unidos, o nome de 
Nancy Chodorow é o mais associado a essa abordagem (SCOTT, 1986, 
p.7). 

 

A escola francesa, ao contrário da escola anglo-americana, baseia-se nas 

leituras estruturalistas e pós-estruturalistas de Freud. Porém, quando o interesse 

volta-se aos processos de criação de identidade do sujeito, ambas centram o 

interesse nas primeiras etapas do desenvolvimento da criança com o objetivo de 

encontrar indicações sobre a formação da identidade de gênero (SCOTT, 1986). 

Gomáriz (1992) lembra que entre os anos 1940 e 1965 surge uma nova fase 

dos estudos de gênero, a “Fase Clássica da Reflexão Feminista”. Nesse período foi 

estendido o direito ao voto para as mulheres tanto nos países ocidentais que ainda 

não o haviam concedido, quanto nos países da América Latina.  

Para Gomáriz (1992) seria em 1949 que se encerraria o capítulo das 

reivindicações feministas procedentes do século anterior, porém, neste mesmo ano, 

a francesa Simone de Beauvoir, publicava o livro “O Segundo Sexo”, cuja ideia 

central é que ninguém nasce mulher, mas torna-se uma. Esse livro mostraria ao 
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mundo como as reivindicações feministas haviam apenas começado e torna-se um 

clássico do feminismo moderno (GOMÁRIZ, 1992).  

Outra obra de destaque é a da americana Betty Friedan, “A mística da 

feminilidade” (1963). Com esse trabalho ela ressuscita o movimento feminista norte-

americano fundando a National Organization of Woman (NOW). Também, o francês 

Lévi-Strauss publica, em 1949, Les structures élémentaires de la parente sugerindo 

que as identidades sexuais procedem da cultura e não tanto da biologia.  

Nos anos compreendidos entre 1965 e 1979, Gomáriz (1992) sugere um novo 

período de estudos sobre gênero. Articula-se o que viria a ser o “Novo Feminismo”. 

Para Ferrreira (2010) o final dos anos 60 seria o início da segunda onda dos 

movimentos feministas. 

 [...] o aumento da expectativa de vida, diminuição da fecundidade, 
aquisição da paridade educativa, a separação entre reprodução e 
sexualidade mediante o controle científico da natalidade, compuseram 
um quadro propício para o desenvolvimento de um movimento social 
novamente maciço e a uma reflexão mais radical sobre a condição da 
mulher (GOMÁRIZ, 1992, p.95). 

 

No início dos anos 70, é publicado o texto de Kate Millet, “Política Sexual”, 

que introduz a Teoria do Feminismo Radical. O principal argumento dessa teoria 

consiste na crítica ao sistema patriarcal. Nesse sistema, a mulher é sustentada pelo 

estado e pela própria família (GOMÁRIZ, 1992). A Teoria Feminista Radical é 

centrada na mulher e visa uma nova organização social onde não haja subordinação 

aos homens. Para Cappelle et al. (2007, p. 6) “a problemática fundamental dessa 

abordagem é a subordinação da mulher à dominação masculina, ditada pelo sistema 

de gênero construído sociamente [...] para organizar a sociedade patriarcal”. O 

feminismo radical surgiu em oposição à Guerra do Vietnã, pelos direitos civis e pela 

insatisfação da mulher com o sexismo dos movimentos supostamente libertários da 

Nova Esquerda (CALÁS; SMIRCICH, 1999). 

Em função desse movimento surge na década de 70 uma nova vertente do 

feminismo - o feminismo da diferença. Nos Estados Unidos e França, Karen Harkey, 

Annie Leclerc e Lucy Irigaray defendem que o sensível e irracional é característico 

das mulheres.  Ser diferente é o que faz a mulher ser bonita (GOMÁRIZ, 1992). 

Também na década de 70 surge como parte dos movimentos feministas a 

Teoria Socialista. Esta sintetiza o feminismo marxista, psicanalítico e radical. O 
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feminismo socialista acredita na ideia de uma sociedade em que masculinidade e 

feminilidade são socialmente irrelevantes (CALÁS; SMIRCICH, 1999).  

No final dos anos 70, mais precisamente 1979, é aprovada nas Nações 

Unidas a “Convenção sobre a eliminação de toda forma de discriminação contra a 

mulher”. A partir dessa aprovação os países são formalmente obrigados a 

estabelecer escritórios governamentais para a promoção dos direitos da mulher. 

Gomáriz (1992) destaca que esses escritórios inicialmente são instalados na 

estrutura acadêmica e universitária de diversos países do hemisfério norte, criando 

departamentos de estudos sobre mulher. 

Segundo Ferreira (2010), no começo dos anos 1980 inicia a terceira e última 

onda dos estudos de gênero, período chamado por Gomáriz (1992) de “Teoria de 

Gênero”. A partir dessa década cresce a discussão entre “o feminismo da diferença” 

e os distintos setores do “feminismo da igualdade”, o mais importante deles 

representado por Françoise D`Eaubonne e Christine Delphy (GOMÁRIZ, 1992).  

Outra reflexão que surge, motivada pela obra de Betty Friedman (1981), é 

que o feminismo deve buscar o equilíbrio entre a luta e as necessidades afetivas e 

entre o êxito profissional e a vida pessoal. Gomáriz (1992) alerta que no âmbito 

específico da teoria se consolida o sistema teórico sexo-gênero superando as 

distintas teorias sobre o patriarcado. Estas concentraram sua atenção na 

subordinação das mulheres e encontraram a explicação para esse fato na 

necessidade do homem (macho) dominar as mulheres (fêmeas) (SCOTT, 1986). 

Uma constatação relevante desse período apresentada por Gomáriz (1992) é o 

envolvimento de autores homens com a problemática do gênero, porque até então 

os principais estudos eram de autoria feminina.  

Apesar de a periodização dos estudos sobre gênero proposta por Gomáriz 

(1992) findar na década de 1980 com a Teoria de Gênero, como pode ser observado 

no Quadro 1,  as pesquisas sobre o tema não cessaram. Novos temas foram 

emergindo, como por exemplo, a reivindicação do espaço da mulher no mercado de 

trabalho e nas organizações e que será exposto no próximo ítem. 
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FERREIRA 
(2010) 

GOMÁRIZ (1992) CALÁS; SMIRCICH (1999) 

ONDAS PERÍODO AUTORAS FEMINISTAS 
PRINCIPAIS 
IDEIAS 

TEORIAS 
FEMINISTAS 

ORIGENS 
INTELECTUAIS 

CONCEPÇÃO DE SEXO/GÊNERO 

 Ilustração e 
Revolução Liberal 
(Séculos XVII e XVIII) 

Marie de Sourbay 
Olympe de Gouges 
Mary Wollsstonecraft 

Cidadãs com plenos 
direitos. 

 
Liberal 

Surgiu da teoria política 
dos séculos XVIII e XIX 

Sexo faz parte dos dotes biológicos 
naturais, é uma variável binária. 
O gênero é socializado em seres 
humanos sexuados pelo comportamento 
adequado a cada sexo. 

 Formulação do 
Pensamento Social 
Clássico (Século XIX) 

Flora Tristan 
Harriet Taylor 
Jeanne Deroin 

Direito das mulheres 
ao trabalho e a 
educação. 

Marxista Baseada na crítica 
marxista da sociedade 
capitalista, e uma 
“conexão” dela desde 
meados do século XIX. 

O gênero é parte de relações históricas 
de classe que constituem sistemas de 
opressão sob o regime capitalista. 

Primeira Onda 

(fim do séc. 

XIX) 

Sufragismo e Ciências 
Sociais (1880-1940) 

Virginia Woolf 
Alejandra Kollontal 

Direitos civis plenos 
em especial ao voto. 

Psicanalítica Desenvolveu-se a partir 
de teorias psicanalíticas 
freudianas e outras, em 
particular teorias sobre 
relação-objeto. 

Os indivíduos se tornam sexualmente 
identificados como parte de seu 
desenvolvimento psicossexual. 
O gênero estrutura um sistema social de 
dominação masculina que influencia o 
desenvolvimento psicossexual. 

Fase Clássica da 
Reflexão Feminista 
(1940-1965) 

Simone de Beauvoir 
Betty Friedan 

Cidadãs mas de 
segunda classe. 

- - - 

Segunda 
Onda 
(final dos anos 
60) 

 
 
Reflexão do Novo 
Feminismo (1965-
1979) 

Kate Millet 
S. Firestone 
Juliet Michell 
Sheila Rowbotham 

Teoria do 
Patriarcalismo.  
Política sexual. 

Radical Gerada nos movimentos 
feministas 
contemporâneos, do fim 
dos anos 60. 

“Classe sexual” é a condição das 
mulheres como uma classe oprimida. 
O gênero é uma construção social que 
assegura a subordinação das mulheres 
aos homens. 

- - Socialista Surgiu nos anos 70 como 
parte das tentativas do 
movimento feminista de 
sintetizar os feminismos 
marxista, psicanalítico e 
radical. 

O gênero é constituído processual e 
socialmente pro meio de diversas 
interseções de sexo, raça, ideologia e 
experiências de opressão sob o 
patriarcado e o capitalismo. 

Terceira Onda 
(1980´s) 

Teoria de Gênero 
(Anos 80) 

Nancy Chodorow   D. 
Kergoat Ch. Delphy Gayle 
Rubin 

Feminismo da 
diferença. Teoria de 
gênero. 

- - - 

Quadro 1: Periodização dos estudos de gênero 
Fonte: Adaptado de Gomáriz (1992); Calás; Smircich (1999); Ferreira (2010). 
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2.1.2 Os estudos de gênero nas organizações 

 

A desigualdade de gênero e a inserção da mulher nas organizações não é 

um fenômeno novo, tampouco ausente na literatura. Silveira (2009) alerta que 

historicamente a participação da mulher no mercado de trabalho e nas 

organizações ainda reflete sua posição subalterna.  

Pesquisa publicada pela organização Catalyst1 em 2010, mostrou que em 

países como Austrália, Canadá, Israel, África do Sul e Estados Unidos a força de 

trabalho feminina gira em torno de 46,4%. No mesmo ano a Catalyst publicou a 

pesquisa Women and Men in the Labor Force, 2010 and Projected 2020 

apresentando um panorama pessimista da presença da mulher no mercado de 

trabalho nos cinco continentes. A força de trabalho masculina é, em média, 20% 

maior do que a força feminina e a tendência para 2020 é que permaneça sem 

grandes alterações. Conforme Tabela 1, em 2010 na América Latina e Caribe a 

participação masculina na força de trabalho era 18% maior do que a feminina. A 

projeção para 2020 é que essa diferença reduza para 16%. A situação da 

América Latina e Caribe é semelhante a da África e só é pior do que a Ásia, onde 

a participação masculina é 24% maior do que a feminina. 

A desigualdade entre homens e mulheres também é percebida quando se 

trata de remuneração. Historicamente as mulheres ganham menos do que os 

homens. Um exemplo é o estudo realizado por McDevitta, Irwina e Inwood (2009) 

que analisaram a diferença de produtividade e a discriminação nas confecções 

canadense em 1870. Os resultados mostraram que os baixos salários das 

mulheres não eram reflexos de sua baixa produtividade, mas encontraram forte 

evidência de um caso de discriminação salarial de gênero, ou seja, as mulheres 

eram subvalorizadas no mercado de trabalho do Canadá em 1870. 

 

 

                                            

 
1
 A Catalyst é uma organização fundada em 1962 pela americana Felice N. Schwartz em prol à 

igualdade da mulher no mercado de trabalho. 
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Tabela 1: Mulheres e homens na força de trabalho 2010 e projeto 2020 
 2010

2
 Projeção 2020 

Número de 
mulheres na 
força de 
trabalho 

Número de 
homens na 
força de 
trabalho 

 
 

Total 

Número de 
mulheres 
na força 
de 
trabalho 

Número de 
homens na 
força de 
trabalho 

 
 

Total 

América 
Latina e 
Caribe 

113.317 
41% 

165.190 
59% 

278.507 
100% 

134.422 
42% 

188.639 
58% 

323.061 
100% 

Europa 168.212 
46% 

194.674 
54% 

362.886 
100% 

165.143 
47% 

189.000 
53% 

354.143 
100% 

África 169.925 
41% 

244.262 
59% 

414.187 
100% 

224.635 
42% 

314.929 
58% 

539.564 
100% 

América 
do Norte 

84.586 
46% 

99.032 
54% 

183.618 
100% 

90.840 
46% 

106.680 
54% 

197.520 
100% 

Oceania 8.117 
46% 

9.672 
54% 

17.789 
100% 

9.223 
46% 

10.860 
54% 

20.083 
100% 

Ásia 760.311 
38% 

1.243.952 
62% 

2.004.263 
100% 

829.804 
37% 

1.394.073 
63% 

2.223.877 
100% 

Total 1.304.468 
40% 

1.956.782 
60% 

3.261.250 
100% 

1.454.067 
40% 

2.204.181 
60% 

3.658.248 
100% 

Fonte: Adaptado de Women and Men in the Labor Force, 2010 and Projected 2020. 

 
Observa-se a discriminação feminina no mercado de trabalho também em 

termos de oportunidade nas organizações. Estudos mostram que a ascensão das 

mulheres é mais difícil do que a dos homens e essa dificuldade é ainda mais 

presente nos cargos de maior hierarquia (STEIL, 1997; MAN; SKERLAVAJ; 

DIMOVSKI, 2009). Pichler, Simpson e Stroh (2008) atestaram que até mesmo 

cargos de gerência como na área de Recursos Humanos, considerados 

“femininos”, apresentam duas vezes mais possibilidades de serem ocupados por 

homens do que por mulheres.  

Tal como Hultin (2003) observou, em “cargos tipicamente femininos, 

ocupados por homens”, estes têm melhores chances de promoção interna do que 

as mulheres, mesmo que elas estejam igualmente qualificadas. Além disso, em 

“profissões consideradas masculinas”, tanto homens como mulheres têm iguais 

chances de carreira interna, o que demonstra que a discriminação feminina não 

acontece particularmente em “profissões consideradas masculinas”. 

                                            

 
2
 Os valores estão em milhares. 
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Na concepção de Steil (1997), a falta de oportunidade às mulheres nas 

organizações, pode ser reflexo de valores dos grupos masculinos, que 

consideram os postos de comando lugares impróprios para o gênero feminino. 

Uma evidência disso são os resultados encontrados por Conyon e Mallin (1997). 

Ao analisarem as 350 maiores empresas do Reino Unido (FT-SE 350 

Companies), os autores constataram que 19% tinham ao menos uma mulher 

como diretora executiva, mas ao isolar as 100 maiores da lista (FT-SE 100), 

encontraram somente sete mulheres ocupando o cargo de gerente executiva e, 

em apenas uma empresa havia uma mulher como diretora. 

Nos Estados Unidos, Daily, Certo e Dalton (1999) analisaram, em um 

período de 10 anos (1987-1996), se as mulheres americanas teriam driblado os 

obstáculos e alcançado cargos de CEO (Chief Executive Officer). Utilizando como 

amostra as companhias listadas na Fortune 500 encontraram um resultado que 

surpreende negativamente: somente 11 mulheres eram CEOs em 1987, mas em 

1996 este número caiu para oito, ou seja, dos 1.251 cargos de CEO das 500 

maiores empresas americanas (Fortune 500) apenas 0,006%, eram ocupados por 

mulheres.  

Branson (2011) relata que as mulheres ocupam 50% das gerências médias 

nas 500 maiores empresas listadas na Fortune 500 e somente 2,2% dos cargos 

de CEO. Colaco, Myers e Nitkin (2011) afirmam que nos Estados Unidos 51% das 

vagas em nível gerencial são supridas por mulheres, contudo, apenas 14,8% 

alcançam postos nos CAs das empresas americanas de capital aberto. 

Essa realidade não se limita às grandes empresas. Songini e Gnan (2009) 

observaram que mesmo em pequenas e médias empresas (PME) familiares, a 

representação feminina é pequena em cargos de CEO. Os autores também 

asseveraram que não existe diferença significativa entre a participação das 

mulheres nas PME familiares ou em grandes organizações. Ressaltam que a 

desigualdade é uma questão que caracteriza tanto as grandes empresas quanto 

as PME. Miller e Triana (2009), no entanto, sugerem que empresas grandes 

indicam com maior frequência mulheres para posição de conselheira, do que as 

PME.  

Estudos realizados em organizações brasileiras ratificam o cenário de 

desigualdade evidenciado nos estudos internacionais apresentados até aqui. No 
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item 2.1.3 apresentam-se alguns dados referentes à participação da mulher no 

mercado de trabalho e nas organizações brasileiras, que refletem o cenário atual. 

 

2.1.3 Desigualdade de gênero no contexto brasileiro 

 

Dados estatísticos publicados em 2010 pela Relação Anual de Informação 

Social (RAIS), e em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), refletem um cenário de desigualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres no Brasil. Com uma população composta por aproximadamente 49% de 

homens e 51% de mulheres (IBGE, 2011), a taxa de atividade da população 

feminina em 2011, nas principais metrópoles do país, ainda era 35% menor 

comparada à população masculina.   

Hoffmann e Leone (2004) relatam que de 1981 a 2002, a taxa de atividade 

feminina aumentou de 32,9% para 46,6%, o que representa um acréscimo de 

13,7% em 21 anos. Ainda assim, a participação das mulheres no mercado de 

trabalho, em comparação aos homens, é menor. 

No Brasil, a desigualdade salarial também é percebida. De 1981 para 

2002, o rendimento médio do trabalho da mulher passou de 55,7% para 70,6% do 

rendimento médio do homem (HOFFMANN; LEONE, 2004). A desigualdade 

salarial é igualmente evidenciada em estudo realizado por Madalozzo (2010), que 

ao analisar as mudanças ocorridas no mercado de trabalho nos últimos 30 anos 

(1978, 1988, 1998, 2007), concluiu que os homens têm maiores salários do que 

as mulheres - uma diferença de 15,4% em 2007.  

Dados da RAIS de dezembro de 2010 revelam que ao comparar 

empregados formais celetistas, a remuneração média brasileira mensal para 

homens foi de R$ 1.876,58 e para as mulheres foi de R$ 1.553,44. Essa 

discrepância pode ser considerada relativamente pequena, porém, as diferenças 

mais significativas são observadas nos salários pagos aos profissionais com 

ensino superior.  

A quantidade de empregos formais para os brasileiros com ensino superior 

completo em 2010 foi de 3.018.402 (42%) para homens e 4.253.543 (58%) para 

mulheres (RAIS, 2010). No entanto ao considerar a população com ensino 
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superior, a remuneração média masculina foi de R$ 5.416,66 e da feminina de R$ 

3.207,28 (RAIS, 2010), representando uma diferença aproximada de 25%. Isso 

significa que mesmo que haja um número maior de mulheres com ensino superior 

no mercado de trabalho brasileiro do que homens, os salários pagos a elas é 25% 

menor do que o pago a eles.  

Santos e Ribeiro (2009) evidenciam esta realidade ao concluírem que para 

cargos que exigem um grau de escolaridade menor, os valores salariais entre 

homens e mulheres são similares. A desigualdade salarial cresce à medida que 

aumenta o grau de escolaridade. Esse aumento é verificado até o nível da 

mediana salarial brasileira, porém, da mediana em diante o salário das mulheres 

estabiliza-se enquanto o dos homens continua crescendo. Esses dados 

confirmam os resultados encontrados em pesquisa anterior realizada por Flecha 

(2007) que ao estudar uma região específica do Brasil constatou que embora 

houvesse um número maior de mulheres ocupadas nos níveis mais elevados de 

escolaridade, a desigualdade salarial entre os gêneros era presente. Contudo, 

Madalozzo (2010) observou em seu estudo que nas indústrias e nas profissões 

em que as mulheres recebiam maiores salários do que os homens, o grau de 

escolaridade delas também era maior. 

Ao analisar como a desigualdade de gênero se manifesta no mercado de 

trabalho na região metropolitana de Belo Horizonte, no ano de 2003, Flecha 

(2007) verificou que, embora cresça a ocupação feminina na região, a condição 

das mulheres é desfavorável. Elas costumam ter ocupações consideradas de 

menor prestígio, como na área de conservação e limpeza, enquanto os homens 

ocupam cargos de melhor prestígio e remuneração como, direção e gerência das 

empresas.  

Nas casas de farinha localizadas na região Agreste do Estado de Alagoas 

o cenário é semelhante. Barbosa et al. (2011) afirmam que a divisão sexual do 

trabalho é fortemente presente priorizando os homens em detrimento das 

mulheres. Segundo os autores isso se deve a uma herança patriarcal e 

colonialista comum em países emergentes.  

Pesquisas relacionadas a cargos de alta gestão em organizações 

brasileiras ratificam o cenário de exclusão também evidenciado em outros países. 

Dados publicados no Balanço Social e Informações Anuais (IAN´s) da Companhia 
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Energética do Paraná (COPEL), no período de 1999 a 2006, mostram que a força 

de trabalho feminina na empresa manteve-se em torno de 17,5%, mas em cargos 

de chefia a média foi de 6,1%. Quando observados os cargos de maior hierarquia, 

notou-se que nos anos de 1999, 2001 e 2002 não houve nenhuma mulher 

ocupando cargo de presidente, conselheira ou diretora na empresa (BRASIL; 

PEREIRA; MACHADO, 2008). 

Neto, Tanure e Andrade (2010) entrevistaram 965 executivos de empresas 

brasileiras e observaram que penas 222 eram mulheres, o que equivale a 23%. 

Os autores perceberam que quanto mais alto o cargo, menos mulheres havia. 

Dos 36 presidentes entrevistados apenas duas eram mulheres. 

Uma pesquisa divulgada pelo Instituo Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) de 2011 apresenta o percentual de mulheres que ocupam o 

cargo de CEO nas empresas de capital aberto. O percentual encontrado foi de 

ínfimos 2,97%. Madalozzo (2011) também verificou um número reduzido de 

mulheres nos cargos de CEO no Brasil. Ao analisar 370 empresas, verificou que 

somente 8,55% continham mulheres, além disso, constatou que a existência de 

um CA reduz em 12% a probabilidade de haver um CEO do sexo feminino 

(MADALOZZO, 2011). A autora explica que estes, por serem redutos masculinos, 

escolhem CEOs que os representem. Para Belle (1991, p. 45), essa visão reflete 

o argumento de que “quanto mais uma organização for monolítica mais ela 

transmitirá a imagem de ordem”, a exemplo da Igreja e do Exército. 

Conforme os dados apresentados, quanto maior o nível hierárquico 

organizacional maior é a desigualdade tanto de oportunidade (MADALOZZO, 

2011) como salarial (SANTOS; RIBEIRO, 2009). As mulheres percebem essa 

desigualdade (SILVEIRA, 2009) e essa percepção afeta significativamente sua 

intenção de deixar a empresa (CAVAZOTTE; OLIVEIRA; MIRANDA, 2010), 

porém, elas não se colocam de forma passiva, tampouco no papel de vítimas 

(SILVEIRA, 2009).  

Por meio de uma postura ativa, a mulher busca confirmar o que Morrison, 

et al. (1987) já afirmavam: as mulheres executivas não são diferentes dos 

executivos homens em termos de capacidade, além disso, elas são mais 

orientadas às pessoas, menos autoritárias e têm um modelo de gestão mais 

participativo, logo, não haveria motivos para terem menos oportunidades de 
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ocupar esses cargos do que os homens. Mesmo assim, para alcançar posições 

de hierarquia elevada elas têm de provar muito mais a sua competência do que 

os homens. Precisam, além de vencer a competitividade natural das organizações 

com seus colegas, também transpor algumas barreiras, que embora mais sutis, 

são impostas a elas (ICHIKAWA; SANTOS, 2000). Essas barreiras têm sido 

chamadas de teto de vidro (MORRISON, et al.) e para melhor compreender como 

este fenômeno se manifesta o abordaremos no item 2.1.4. 

 

2.1.4 O efeito teto de vidro 

 

A barreira intransponível de procedimentos, estruturas, relações de poder, 

crenças e costumes que dificulta o acesso das mulheres a postos de direção ficou 

conhecida como teto de vidro (glass ceiling) (MORRISON et al., 1987). Jackson e 

O`Callaghan (2009) afirmam que esse tipo de barreira é evidenciado em muitos 

estudos.  

Essa desigualdade de oportunidades percebida entre homens e mulheres, 

impulsionou estudos específicos sobre o teto de vidro. Em 1991, o U.S 

Departament of Labor introduziu o Glass Ceiling Iniciative que buscou analisar a 

existência da barreira que impedia algumas pessoas, geralmente mulheres e 

negros de alcançar cargos de alta gestão (SCHREIBER; PRICE; MORRISON, 

1993). Essa barreira afetaria as mulheres como grupo, impedindo seu avanço ao 

topo da hierarquia organizacional, exclusivamente devido ao seu gênero e não 

por serem consideradas incapazes de ocupar tal posição (STEIL, 1997; 

ICHIKAWA; SANTOS, 2000). 

Jackson e O´Callaghan (2009) encontraram 66 artigos em bases de dados 

internacionais sobre o teto de vidro. Desses, 56,5% relacionando o efeito com a 

questão de gênero. Além disso, 72% dos estudos concluíram que o teto de vidro 

realmente existe. Os resultados indicaram também que embora homens e 

mulheres possam estar presentes em semelhantes níveis organizacionais, as 

mulheres não recebem a mesma quantidade de responsabilidades ou funções de 

supervisão do que os homens. Além disso, os autores confirmaram que o teto de 

vidro é uma forma única de preconceito de gênero, e esse preconceito é mais 
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grave em fases mais elevadas do desenvolvimento da carreira do que quando da 

entrada no mercado de trabalho. Para Jackson e O´Callaghan (2009) o teto de 

vidro existe quando quatro fatores são evidenciados: 1) a desigualdade de gênero 

não é explicada pela relevância do trabalho ou por características profissionais do 

empregado; 2) a desigualdade de gênero é maior em cargos de alta gestão do 

que em cargos de menor hierarquia; 3) há desigualdade de gênero nas 

oportunidades ou chances de avanço na carreira em cargos elevados e; 4) 

desigualdade de gênero que aumenta ao longo de uma carreira. 

Outros autores também relatam as formas de manifestação do teto de 

vidro, que podem ser diversas: processos seletivos, retenção e promoção (STEIL, 

1997); a ideia de que não vale a pena investir na formação das mulheres em 

virtude das determinações de casamento e gravidez (STEIL, 1997) - inclusive a 

gestação é um dos principais fatores utilizados como argumento para limitar ou 

restringir a participação feminina no mundo do trabalho (CAPPELLE, et al., 2007) 

-; a tentativa dos homens de manter sua autoestima como provedores (STEIL, 

1997); além da velha cultura machista, em que espera-se da mulher uma 

dedicação maior à família e, do homem, a dedicação à organização 

(MADALOZZO, 2011).  

Sobre a cultura organizacional, Belle (1991) relata que a empresa tem, 

através de sua cultura, o poder de influenciar não apenas a vida profissional da 

mulher, mas também a vida pessoal. Algumas mulheres, por exemplo, adiam a 

maternidade para adquirir experiência profissional e dedicar-se mais à empresa. A 

mulher executiva ainda precisa lidar com a culpa do equilíbrio que precisa ter 

entre trabalho/família (NETO; TANURE; ANDRADE, 2010). Quando surge tensão 

entre as duas partes a mulher entende como consequência de um erro pessoal. 

Andrade et al. (2002) contribui, afirmando que, em instituições bancárias  tanto os 

homens como as mulheres entendem que a vida privada da mulher concorre com 

a vida profissional. Além disso, quando há necessidade na família de abdicar da 

vida profissional em função da vida pessoal, este papel cabe à mulher (esposa). 

Nesse aspecto, Belle (1991) contribui explicando que a mulher executiva fica em 

desvantagem se comparada ao homem porque vive uma ambiguidade entre ser a 

“executiva maternal”, ocupando cargos de menor responsabilidade e exigência de 

horário, e ser a “mulher da organização”, por vezes abrindo mão de constituir 
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família, apostando tudo nas oportunidades que essa organização possa lhe 

oferecer.  O autor inclusive questiona se essas mulheres seriam “homens à 

margem”.  

Para Andrade et al. (2002), o discurso emergente, pelo menos nas 

instituições bancárias, é que se a mulher optar por priorizar a  carreira em relação 

à vida pessoal, então ela deve reproduzir o modelo masculino. Neto, Tanure e 

Andrade (2010) confirmaram que as mulheres executivas precisam lidar no dia a 

dia com essa contradição. Para ter sucesso profissional elas se obrigam a agir 

como homem, mantendo um estereótipo mais masculino até mesmo na forma de 

se vestir, porque se agirem como mulheres, femininas que são, é inevitável que 

surja o velho e habitual comentário que, somente conseguiram ascender aos 

cargos porque usaram da sensualidade do sexo feminino. Ao mesmo tempo elas 

precisam manter a feminilidade, que também é esperada delas devido à figura 

materna, frágil e delicada que a mulher representa. Diniz, Silva e Menezes (2011) 

ressaltam que a representação social da profissão da executiva é a sobreposição 

da mulher feminina, sensível e da mulher forte, sedutora.  

A inserção da mulher no mercado trouxe implicações para a sua vida 

pessoal, ressignificou os papéis de homens e mulheres, possibilitou outras 

ocupações profissionais e alterou, sobretudo, as estruturas sociais vigentes na 

sociedade, tais como, a estrutura familiar (MARQUES, 2005). No entanto, 

continuam presentes as incidências do teto de vidro e as discrepâncias que 

dificultam a busca de oportunidades iguais entre homens e mulheres em cargos 

de liderança organizacional. 

Diversos estudos buscaram evidências da manifestação do teto de vidro 

também nos Conselhos de Administração (CAs). Burgess e Tharenou (2002) 

analisaram os CAs da Austrália, Canadá, EUA, Nova Zelândia e Israel e 

atribuíram a reduzida participação feminina ao teto de vidro. Li e Wearing (2004) 

acreditam que exista ainda um “segundo teto de vidro” dentro dos próprios 

conselhos. Isso impediria as mulheres de assumirem os assentos de presidência 

de comitês e/ou a própria presidência do CA.  

Pesquisas como a desenvolvida por Miller e Triana (2009) corroboram 

afirmando que as mulheres são menos propensas a servirem em comitês de 

maior poder, do que os conselheiros homens. Wilson (2010) observou também 
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que embora as mulheres tenham qualificações suficientes para compor comitês 

de auditoria, a participação delas não teve aumento significativo nos últimos anos. 

De um modo geral, um percentual maior de mulheres tem probabilidade de 

participar dos comitês de nomeação, auditoria e de governança corporativa, e 

menos dos comitês de remuneração, contudo, as mulheres têm menos 

probabilidade de ser presidente de um comitê (SIMPSON; CARTER; D' SOUZA, 

2010). 

Os estudos na área sugerem que, para minimizar os efeitos do teto de 

vidro, as organizações deveriam apoiar programas, ação e políticas que 

estimulassem a participação feminina. Jackson e O´Callaghan (2009) indicam a 

possibilidade de se fazer provisões para formação das mulheres em gestão, além 

de apoiá-las em níveis de gerência média para aumentar a probabilidade de 

futuras promoções para outros níveis hierárquicos, também a promoção uniforme, 

políticas de avanço e uma cultura organizacional que promova fortemente seus 

colaboradores internos. Para os autores isso ajudaria a destituir o preconceito 

recorrente com relação ao gênero. 

Songini e Gnan (2009) acreditam que a remoção do teto de vidro somente 

será possível quando as mulheres forem capazes de influenciar as estratégias e 

decisões das empresas. Para isso, elas deveriam estar ativamente envolvidas 

como membros do CA e na alta gestão. Entretanto, o fenômeno do teto de vidro, 

também é percebido nos CAs o que dificulta esse envolvimento.  

A partir destes relatos é importante aprofundar os estudos realizados sobre 

a diversidade de gênero e a participação feminina nos Conselhos de 

Administração, pois pelo que os estudos indicam a desigualdade de gênero 

também está presente neste meio. 

 

2.2 MULHERES E CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS E ESTUDOS EMPÍRICOS 

 

Diferentemente dos demais estudos de gênero, sustentados pelas teorias 

feministas, a maioria da literatura acadêmica referente à participação das 

mulheres nos CAs é descritiva e não é desenvolvida especificamente sob um 
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marco teórico. Contudo, de acordo com o modo feminista de investigação, a 

maioria dos estudos explora as perspectivas teóricas com objetivo de explicar a 

desiguladade de gênero nesse ambiente (TERJESEN; SEALY; SIGH, 2009). 

Neste tópico apresentam-se alguns desses estudos. 

 

2.2.1 Participação das mulheres nos Conselhos de Administração: 

aspectos teóricos e níveis de análise 

  

Os estudos que abordam a participação feminina nos CAs podem ser 

divididos em quatro perspectivas: individual; conselho; firma e por fim, atividade e 

meio-ambiente. Essa classificação, bem como as principais teorias que a 

fundamentam podem ser observadas no Quadro 2, desenvolvido a partir do 

estudo realizado por Terjesen, Sealy e Sigh (2009).  

 

 TEORIA CARACTERÍSTICAS IMPACTO 

INDIVIDUAL 

Capital Humano 

Características de 
status 

Gender Self-
Schema 

Demográficas 

Capital Social 

Capital Humano 

 

Simbolismo e membros 
minoritários 

Modelos 

Apoiadores da diversidade 

CONSELHO 

Identidade Social 

Rede social e 
Coesão Social 

Confiança do 
gênero 

Bajulação 

Liderança 

Estrutura e Tamanho 

Papéis 

Composição 

Desempenho da governança 

Tomada de decisão 

Comportamento e cultura 

Independência 

Habilidades, conhecimentos 
e experiências 

FIRMA 

Dependência de 
recursos 

Institucional 

Agência 

Tamanho 

Distribuição das partes 
interessadas 

Desempenho 

Desempenho financeiro 
(anúncios, precipícios do 
efeito “glass cliff”) 

Acionistas e investidores 
éticos 

Responsabilidade 
corporativa e filantropia 

Legitimidade organizacional 
e reputação corporativa 

Outras mulheres (redes, 
mentores, modelos 
inspiradores) 

Recrutamento e retenção 



36 
 

 

ATIVIDADE 
E MEIO-
AMBIENTE 

Institucional 

Gestão de Críticas 

Diferenças Internacionais 

Diferenças dentro do país  

Iniciativas privadas vs S.As 

Atitudes culturais, infra-
estrutura e políticas 
públicas 

Ambiente econômico 

Cidadania 

Talento 

Símbolos na mídia 

Quadro 2: Mulheres nos CAs: revisão da estrutura 
Fonte: Adaptado de Terjesen, Sealy e Sigh, 2009, p. 321. 
 

Nos estudos centrados no nível individual, as teorias mais utilizadas são a 

Teoria de Capital Humano, a Teoria de Características de status e Gender Self-

Schema. Os estudos com nível de análise no próprio Conselho de Administração 

são fundamentados pelas teorias de Identidade Social, Rede Social e Coesão 

Social, Confiança do gênero, Bajulação e Liderança. No nível organizacional o 

mais comum é a utilização das teorias de Dependência de recursos, Teoria 

Institucional e Teoria da Agência e, por fim, as teorias Institucional e Gestão de 

Críticas são utlizadas mais frequentemente para analisar o nível de atividade e 

meio ambiente.  

Apesar de Terjesen, Sealy e Sigh (2009) trazerem esta gama de diferentes 

teorias, a perspectiva teórica mais presente nos estudos referentes à participação 

feminina nos Conselhos de Administração no nível organizacional é a Teoria da 

Agência (GROSVOLD, 2011), que aborda temas relacionados à firma. 

A Teoria da Agência é resultante do paradigma principal-agente da 

economia financeira. Nesse paradigma, o principal seria representado pelos 

donos das empresas e pelos acionistas e o agente pelos gestores da empresa. 

Jensen e Meckling (1976) observam que nem sempre esses dois papéis são 

representados pela mesma pessoa. Isso gera problemas quando as partes 

cooperantes têm objetivos distintos e uma visão díspar de suas obrigações 

(EISENHARDT, 1989). Devido a esses problemas, originou-se a Teoria da 

Agência que tenta descrever a relação principal-agente utilizando a metáfora do 

contrato.  

Essa teoria preocupa-se em resolver dois problemas que podem ocorrer na 

relação de agência. O Primeiro ocorre quando principal e agente têm objetivos 

distintos. Nesse caso, aquele não consegue verificar se este tem um 

comportamento apropriado. O segundo é o problema do compartilhamento de 
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riscos que aumenta quando o principal e o agente têm atitudes diferentes em 

relação ao risco. Assim, a teoria da agência propõe que haja um contrato para 

gerir a relação entre o principal e o agente. Este contrato traz também 

pressupostos referentes a pessoas, organizações e informações (EISENHARDT, 

1989). 

Há ainda alguns mecanismos de monitoramento que auxiliam o principal a 

controlar o comportamento do agente. Esses mecanismos podem ser internos - 

Conselhos de Administração; Sistemas de Remuneração; Estrutura de 

Propriedade - ou externos - mercado de aquisição hostil; mercado de trabalho 

competitivo para executivos; relatórios contábeis fiscalizados externamente 

(DENIS; MCCONNELL, 2003; GILLAN, 2006). 

Como a Teoria da Agência acredita que haja um conflito de interesses 

entre o principal e o agente (JENSEN; MECKLING, 1976), para destituir esse 

conflito, cabe ao Conselho de Administração um papel de fiscalizador da atuação 

do agente em nome dos acionistas da empresa, ou seja, quando eventos 

provocam conflitos de interesses entre principal e o agente, o principal depende 

do Conselho de Administração para representar seus interesses e substituí-los 

aos interesses do agente (BANGE; MAZZEO, 2004). 

Estudos dedicam-se a análise do papel do CA na organização. Forbes e 

Milliken (1999) lembram que as atribuições do CA seriam fornecer 

recomendações e orientações para o CEO e outros gestores de topo e participar 

da formulação da estratégia, mas não da sua execução. Para o IBGC, o CA pode 

ser considerado um mecanismo de Governança Corporativa, cuja missão é 

proteger e valorizar o patrimônio e maximizar o retorno dos investimentos 

corporativos.  

O CA deve, em princípio, ser um dos mais importantes controladores da 

gestão, pois seus membros são eleitos pelos acionistas para agir em seu nome. A 

literatura existente tem buscado mensurar o quanto os conselheiros podem afetar 

dimensões de governança corporativa, de tal forma a melhorar o desempenho 

corporativo, quer controlando a gestão superior, por meio da ratificação de suas 

decisões e substituindo a equipe de gestão, bem como, a composição do 

conselho, caso necessário (ZARA; PEARCE II, 1989; JENSEN,1993).  
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A teoria tem centrado-se também sobre o grau de independência do CA 

que está estreitamente relacionada com a sua composição. A visão padrão é que 

o CA é mais independente, conforme aumenta o número de conselheiros 

externos, isso porque, os conselheiros internos não seriam susceptíveis de auto-

monitoramento ou de controlar de forma eficaz o desempenho do CEO, devido 

sua carreira estar intimamente ligada ao CEO em exercício. Em contrapartida, 

espera-se dos conselheiros externos que tomem suas decisões de controle 

porque possuem o capital humano relevante para monitorar a equipe de gestão e 

para mostrar a sua competência de gestão para o mercado externo (FAMA; 

JENSEN, 1983; ZARA; PEARCE II, 1989). 

Segundo Zara e Pearce II (1989), conselheiros externos são aqueles que 

não fazem parte da equipe de alta gestão da empresa, seus associados ou 

familiares; não são empregados da firma ou de suas subsidiárias; e não 

ocuparam recentemente cargo de gestão na empresa. Cabem nesta categoria 

também os conselheiros independentes, que conforme Bange e Mazzeo (2004) 

caracterizam-se por não serem empregados, não possuirem vínculo com a 

empresa ou com sua diretoria. 

Ainda quanto à composição do CA, a literatura tem avaliado a diversidade 

de gênero (ADAMS; FERREIRA, 2009), raça, etnia, idade, nacionalidade, 

formação educacional, experiência profissional, entre outras (LEHN; PATRO; 

ZHAO, 2009; GAZLEY; CHANG; BINGHAM, 2010). Pfeffer (1972a) expõe que a 

composição do CA é uma variável dependente, que reflete a necessidade 

percebida da organização para lidar com as diversas interferências do ambiente. 

Isso significa que o efeito do CA sobre o sucesso da empresa, depende de quão 

bem o CA atende aos requisitos ambientais. 

Os estudos sobre a eficácia do CA relatam que a diversidade de gênero 

pode ampliar o volume de negócios e de desempenho, porém não é suficiente. 

Forbes e Milliken (1999) lembram que os conhecimentos e habilidades e a 

vontade e capacidade de efetivamente realizar um conjunto de tarefas são 

fundamentais. Nessa perspectiva, a participação feminina nos CAs tem motivado 

diversos estudos baseados na preocupação com as características, influências e 

traços de personalidade feminina que as mulheres trazem para o CA observando-

se que impacto isso tem na dinâmica, no desempenho empresarial e na gestão do 
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CA (GROSVOLD, 2009). Ainda conforme Grosvold (2009), os defensores do 

aumento do número de mulheres como conselheiras argumentam que a 

diversidade pode ter um impacto positivo no acompanhamento do CA e em 

funções de controle. 

Como visto, há uma perspectiva positiva diante das diversidades nos CAs, 

inclusive de gênero. Contudo, a literatura que explora o tema tem mostrado que a 

presença feminina nos CAs em diversos países é baixa, comparada à presença 

masculina (CATALYST, 2011) e este seria um dos supostos motivos para que a 

presença feminina no CA não exerça significativa mudança no desempenho da 

firma (ZARA; PEARCE II, 1989). 

 

2.2.2 A baixa participação feminina nos Conselhos de Administração e as 

medidas afirmativas para ampliá-la  

 

Os estudos sobre conselheiros do sexo feminino revelam um quadro 

multifacetado, em que as mulheres devem mostrar fortes credenciais formais de 

ensino, bem como experiência, e o mais importante, uma rede substancial e ativa 

de contatos de negócios relevantes e de grande visibilidade, para serem 

candidatas a uma posição em uma diretoria ou no CA. Qualificações e 

experiências à parte, as mulheres parecem enfrentar dificuldades adicionais em 

invadir a esfera social, composta, na maioria, por conselheiros do sexo masculino 

(GROSVOLD, 2011). 

Nos Estados Unidos, os CAs eram redutos masculinos até 1970, mas 

devido à luta constante da mulher pela igualdade de gênero, na década seguinte 

houve um crescimento na representação das mulheres de 2,3% (ELGART; 

COLLEGE, 1981). Segundo os autores, se esse percentual se mantivesse, 

somente no ano de 2180 é que as mulheres estariam em igualdade com os 

homens nos CAs das empresas americanas.  

No Reino Unido, o índice de crescimento da participação das mulheres nos 

CAs em 2002 era de 27,08%, em 2005 aumentou para 28%. Mesmo com este 

índice, se o nível de progresso se mantivesse, somente no ano 2225 é que 
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haveria paridade de gênero nos CAs de empresas no Reino Unido (MARTIN et 

al., 2008).  

Um estudo conduzido por Arfken, Bellar e Helms (2004) no estado do 

Tenessee (USA) em 102 empresas de capital aberto, mostrou que, 37% tinha na 

composição do CA, alguma mulher. Simpson, Carter e D´Souza (2010) 

analisaram a evolução da participação feminina em uma amostra de 1.500 

empresas listadas na Standard and Poor's (S&P). De 2003 a 2007 havia em 

média uma mulher no CA de cada empresa, mas ao contabilizar o número de 

assentos ocupados por elas, encontraram uma média de 11%. Já Knippen e Shen 

(2009), ao analisarem a evolução da participação das mulheres nos CAs 

americanos entre 1998 e 2005, constataram que o número médio por empresa 

aumentou de 0,78 para 1,05 e a porcentagem de assentos no CA, ocupados por 

mulheres, aumentou de 7,8% para 11,4%.  

Pesquisa mais recente realizada por Branson (2011) mostra que de 2004 a 

2010 o percentual de mulheres nos CAs de empresas americanas teve variação 

máxima de 0,5%. Alguns observadores atribuem essa estagnação a uma “fadiga 

de diversidade” e o motivo dessa fadiga seria a grande pressão que os CAs 

americanos têm sofrido para incluir mulheres, hispânicos, afro-americanos. Além 

disso, essa estagnação é atribuída ao fato de os conselheiros e gerentes terem 

de lidar com a implosão financeira e empresarial de 2007-2009.  

No Canadá, a publicação “The 2007 Catalyst Census of Women Board 

Directors of the FP500” revelou que em 2007 dos 4.061 assentos nos CAs das 

500 maiores empresas canadenses, apenas 13% eram ocupados por mulheres. 

Um crescimento de 3,2% desde 2001, que mostrava os seguintes resultados: 

9,8% (2001), 11,2% (2003), 12% (2005) e 13% (2007).  

Na Austrália, estudo realizado em 2011 pela Australian Institute of 

Company Directors (2012), com as empresas listadas na ASX200, mostrou que, 

embora 64 das 200 empresas australianas não tivessem mulheres nos CAs, 

houve uma evolução do número de assentos ocupados de 8,6% em 2004 para 

13,8% em 2011.  Branson (2011) explica que esse aumento deve-se ao programa 

de orientação desenvolvido pelo próprio Australian Institute of Company Directors 

que visa não só o desenvolvimento de mulheres para contribuir como membros 

do CA, mas também inseri-las no CA de empresas de Sociedade Anônima (S.A.). 
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Na vizinha Nova Zelândia, Pajo, McGregor e Cleland (1997) concluiram 

que 28% das 200 maiores empresas Neozelandezas continham mulheres em 

seus CAs. Se consideradas as empresas com mais de uma mulher no conselho 

este número cai 5,4%. Dos assentos totais nos conselhos das 200 empresas 

pesquisadas somente 4,4% eram ocupados por mulheres.  

No mesmo ano, Conyon e Mallin (1997) analisaram a composição dos CAs 

das 350 maiores empresas do Reino Unido. Aproximadamente 20% delas tinham 

mulheres, sendo que a maioria dessas não era executiva das empresas. Outra 

constatação foi que o número de assentos ocupados por mulheres era de 2,49% 

e ao isolar as 100 maiores (FT-SE 100) o percentual aumentou para 3,65%. 

Praticamente metade dessas mulheres fazia parte de comitês de auditoria e 

remuneração.  

Na Espanha Cabo, Gimeno e Escot (2010) analisaram 1.085 empresas e 

encontraram 830 (76,5%) com mulheres nos conselhos, porém dos 6.003 

assentos disponíveis nos CAs dessas empresas, apenas 397 eram ocupados por 

mulheres, um percentual de 6,61%. Os autores afirmaram ainda que há 

evidências de um número maior de mulheres nos conselhos de empresas 

familiares. O motivo seria a pressão familiar exercida sobre os membros da 

família proprietária, independente do sexo, para que sejam nomeados para este 

cargo.  

O European Professional Women´s Network (PWN) publicou uma pesquisa 

em 2010 demonstrando que as empresas européias, na maioria das vezes, 

possuem uma mulher no CA, mas não mais do que uma. A pesquisa também 

revelou que os ramos da indústria que mais possuem mulheres nos CAs eram: 

produtos para o lar, capital privado, silvicultura e papel, e os setores menos 

frequentes eram: óleo e gás, indústrias diversificadas e engenharia e máquinas. 

Uma quantidade pequena, mas importante de pesquisas demonstraram 

que as características da indústria influenciam o grau ao qual as mulheres obtem 

um assento no CA (GROSVOLD, 2011). Os estudos mostram também que os 

segmentos das empresas influenciam na quantidade de mulheres nessa posição. 

Os segmentos que davam mais espaço para as mulheres nos EUA no início da 

década de 1980 eram a indústria de alimentos, publicidade e equipamentos para 

escritório (ELGART; COLLEGE, 1981). Dados mais recentes apresentados por 
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Adams e Ferreira (2009) mostram que a proporção de mulheres nos CAs de 

empresas americanas varia significativamente e é menor em indústrias que lidam 

com infraestrutura, energia ou eletrônicos do que na indústria de bens de 

consumo. Knippen e Shen (2009) através de teste de regressão verificaram que o 

número de mulheres conselheiras por empresa associou-se positivamente com o 

número médio de conselheiras em outras empresas do mesmo setor. 

Grosvold (2011) realizou uma pesquisa buscando analisar o baixo número 

de mulheres nos CAs de diversos países. Com dados de 2006 ela apresentou os 

percentuais descritos no Quadro 3. Destacam-se por um lado, Argentina, Japão e 

Singapura que no período não possuiam mulheres em seus CAs e, por outro, a 

Noruega que apresentou o maior percentual (32%). 

País Percentual País Percentual 

Noruega 32 Nova Zelândia 7,13 

Bulgária 21 Chipre 7 

Eslovênia 21 Portugal 7 

Latvia 21 Turquia 7 

Finlândia 19 França 7 

Suécia 17,4 Alemanha 6,5 

Lituânia 17 Suíça 6,4 

Ucrânia 16,7 Grécia 6,3 

Estados Unidos 15,1 Áustria 6 

Estônia 15 Islândia 6 

Hungria 14 Hong Kong 5,9 

Israel 13,4 Bélgica 5,8 

Romênia 13 Holanda 4,9 

Dinamarca 12,7 Espanha 4,4 

China 12,5 Irlanda 4,0 

África do Sul 11,5 Malásia 4 

Austrália 10,9 Malta 4 

Polônia 10 Índia 3,9 

Eslováquia 10 Rússia 3,1 

Egito 10 Itália 2,6 

Canadá 8,7 Luxemburgo 1 

Liechtenstein 8,3 Argentina 0 

Reino Unido 8,1 Japão 0 

República Checa 8 Singapura 0 

Quadro 3: Percentual de mulheres conselheiras por país 
Fonte: Adaptado de Grosvold (2011, p. 534). 

 

Algumas explicações para a baixa participação feminina em alguns países 

têm surgido. Grosvold (2011) concluiu que naqueles politicamente e 

religiosamente liberais, que permitem às mulheres acesso à educação e à política 
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e onde a religião é menos difundida, havia um número maior de mulheres nos 

CAs. Além disso, observou que as empresas que possuíam um conselho mais 

jovem e comitês de nomeação, contavam com uma maior participação feminina.  

Para Singh e Vinnicombe (2004) mesmo que as mulheres alcancem os 

pré-requisitos formais e profissionais para serem conselheiras, ainda assim 

enfrentam uma série de barreiras organizacionais, incluindo os processos de 

recrutamento “opacos”, oportunidades de desenvolvimento de carreira 

insuficientes e remuneração mais baixa. 

Alguns países tem se manifestado nesse sentido e adotado ações 

afirmativas para ampliar o número de mulheres nos conselhos. Grosvold (2010) 

clarifica que ações afirmativas significam um esforço para ajudar um grupo de 

pessoas que sofrem discriminação, e que são muitas vezes destinadas a 

beneficiar mulheres e minorias étnicas. 

Branson (2011) identificou algumas dessas ações que vem sendo 

adotadas por diversos países para aumentar a participação feminina nos CAs. A 

mais divulgada é a lei de cotas - alternativa encontrada primeiramente pela 

Noruega para inclusão de mulheres nos CAs. Aprovada em 2005, a lei de cotas 

estabelecia que a partir de janeiro de 2008 as empresas de sociedade anônima 

(S.A.) deveriam ter em seus CAs 40% de seus membros do sexo feminino 

(BRANSON, 2011; ADAMS; FERREIRA, 2009). As empresas que não 

cumprissem com as exigências da lei estariam sujeitas ao fechamento de capital 

na bolsa de valores ou até mesmo a dissolução total (BRANSON, 2011).  

A Espanha foi o segundo país a sugerir a lei de cotas. Até 2015 (ADAMS; 

FERREIRA, 2009) todas as empresas deverão ter em seus conselhos 40% de 

participação feminina (BRANSON, 2011; TERJESEN, SEALY, SINGH, 2009). A 

Espanha, no entanto têm punições menos severas do que a Noruega 

(BRANSON, 2011). 

A Holanda também estabeleceu cotas para 2015. A Itália definiu cotas de 

33% em 2011, com um período de três anos de transição (IBGC, 2011). Branson 

(2011), explica que a Bélgica possui propostas de leis de cotas em tramitação no 

parlamento para serem aprovadas, porém, a pesquisa do IBGC (2011) relatou 

que este país já estabeleceu cotas de 33% a partir de 2011, assim como a Itália. 
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Em 2006, a França também estabeleceu uma lei prevendo que 20% dos 

assentos nos CAs em empresas deveriam ser ocupados por mulheres, no 

entanto, a lei foi considerada inconstitucional (BRANSON, 2011). Em 2007, o país 

aprovou uma lei exigindo paridade salarial, para evitar que as mulheres fossem 

colocadas nos conselhos apenas por formalidade, sem igualdade de remuneração 

(IBGC, 2011). Entretanto, em 2009, verificou-se que nas 100 maiores companhias 

francesas a participação feminina nos conselhos era de apenas 8%, e que nas 

empresas S.A., apenas seis mulheres haviam ingressado aos conselhos 

(BRANSON, 2011). Dessa forma, no final de 2010, a França aprovou a lei de 

cotas exigindo que dentro de três anos 20% dos assentos nos CAs das empresas 

de capital aberto fossem ocupados por mulheres e esse percentual deve dobrar 

para 40% em seis anos. Assim, até 2017, 40% dos membros dos conselhos 

devem ser do sexo feminino. 

Na Suécia, a lei de cotas somente será imposta caso as organizações não 

disponibilizem voluntariamente 25% de suas posições nos conselhos para 

mulheres (ADAMS; FERREIRA, 2009). Segundo Branson (2011), a Suécia 

(28,2%), assim como a Finlândia (26%) opõe-se às leis de cotas, pois já possuem 

representação feminina significativa nos conselhos. Reino Unido e Alemanha não 

concordam com a lei de cotas (BRANSON, 2011), todavia a Alemanha, após uma 

discussão na assembléia de seu principal banco, vem cogitando esta 

possibilidade.  

Pesquisa realizada em 2010 pela EuropeanPWN Board Women Monitor  

constatou que códigos e legislação tem impacto no aumento do número de 

participação de mulheres nos CAs, conforme Quadro 4. 

 

País 2008 2010 Status da Legislação 

Noruega 44,2 37,9 Legislação de Cotas efetiva  

Suécia 26,9 28,2 Código de Governança Corporativa efetivo 

Finlândia 25,7 25,9 Código de Governança Corporativa efetivo 

Holanda 12,3 15,8 
Código de Governança Corporativa efetivo, legislação de cotas 
proposta ao Parlamento 

Reino Unido 11,5 13,5 Código de Governança Corporativa efetivo 

França 7,6 11,9 
Legislação de Cotas sob discussão, muito próximo de ser  
aprovado. 

Bélgica 7,0 11,1 Código de Governança Corporativa, legislação de cotas 
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proposta ao Parlamento 

Espanha 6,6 11,0 Legislação de Cotas efetiva, nenhuma sanção 

Alemanha 7,8 8,5 Código de Governança Corporativa 

Brasil - 7,7 
Legislação de Cotas sob discussão, muito próximo de ser  
aprovado. 

Itália 2,1 3,9 Legislação de Cotas sob discussão 

Quadro 4: Status da legislação sobre cotas nos CAs da Europa 
Fonte: Adaptado de EuropeanPWN Board Women Monitor 2010 e IBGC 2011. 

 

Países nos demais continentes também têm recorrido às leis para 

aumentar a participação feminina nos CAs. A África do Sul, por exemplo, adota 

regulação para as empresas que vão à bolsa em busca de recursos (IBGC, 2011). 

Nos Estados Unidos, todavia, a lei de cotas não deve ser adotada, pois foi 

considerada demasiada intrusiva (BRANSON, 2011). 

Além das leis de cotas, alguns países tem adotado o requisito comply- or- 

explain, ou seja, cumpra ou explique. O requisito exige que as empresas listadas 

na bolsa de valores, cumpram os requisitos de governança ou expliquem porque 

não o fazem. Quem adota esse requisito são a London Stock Exchange e a 

Australian Stock Exchange (BRANSON, 2011). Desde 1º de janeiro de 2011, as 

S.A. australianas devem cumprir e divulgar suas políticas sobre a diversidade de 

gênero e as medidas que tem adotado para cumpri-las, dessa forma, amplia-se a 

pressão para serem nomeadas mais mulheres para os conselhos (BRANSON, 

2011). Outros países que optaram pelo requisito comply- or- explain, são Islândia 

e Finlândia. (IBGC, 2011). 

Shilton, McGregor e Tremaine (2010) sugerem que para ampliar o número 

de mulheres nos CAs é preciso que as próprias mulheres questionem sua 

igualdade publicamente. As mulheres que são acionistas deveriam questionar o 

baixo número de mulheres nos CAs nas reuniões e quiçá candidatarem-se ao 

posto, como fez uma acionista neozelandesa que depois de questionar o baixo 

número de mulheres no CA da empresa onde era acionista e não ver resultado 

decidiu se candidatar ao posto. 

O IBGC (2011) afirma que a adoção do sistema de cotas ou outras 

medidas como o comply-or-explain teve um efeito positivo nos conselhos somente 

no que diz respeito ao aumento do percentual de participação feminina.  Há um 
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alerta de que a adoção da lei poderia conduzir a um possível “esvaziamento da 

gestão”, provocado pela condução de muitas diretoras aos conselhos. Além disso, 

a adoção da lei poderia causar um acúmulo excessivo de CAs pelas mulheres, 

como já conteceu na Noruega, onde muitas empresas, na ânsia de cumprir a lei, 

nomearam uma conselheira para 18 CAs diferentes (BRANSON, 2011). 

No Canadá essas medidas não são vistas com bons olhos. Chapin (2011) 

relata que foi apresentada uma proposta aos cinco principais bancos do país, de 

que em 10 anos deveriam se comprometer em buscar a igualdade entre homens 

e mulheres nos CAs, no entanto, a resposta foi negativa. Chapin (2011) também 

afirma, em sua pesquisa realizada com CEOs canadenses, que 59% mostraram-

se contra as leis de cotas. Os principais argumentos apresentados seriam a 

preocupação com a nomeação de muitas defensoras ao invés de especialistas e 

a nomeação de filhas, esposas ou irmãs de homens proeminentes, ao invés de 

mulheres que foram bem sucedidas por seus próprios méritos. Ao invés da lei de 

cotas, 39% dos pesquisados sugeriram a criação de programas de tutoria e 28% 

sugeriram cursos para conselheiras. 

Para Adams e Ferreira (2009), a maioria dessas iniciativas é baseada na 

visão de que a inclusão de um maior número de mulheres nos conselhos poderia 

afetar significativamente a governança das organizações. A diversidade de 

gênero traria novos talentos para o conselho, porém, a obrigatoriedade imposta 

pelas leis de cotas poderia afetar o valor da empresa. Os autores enfatizam que 

deve-se tomar cuidado para que essas medidas não façam com que as mulheres 

se tornem figuras meramente simbólicas nos CAs. 

As pesquisas sobre a presença feminina nos conselhos têm trazido 

diversos dados referentes ao grau de participação, sua variação entre os países e 

alternativas para ampliá-lo, contudo, alguns pesquisadores também tentaram 

estabelecer e analisar a existência de uma ligação entre a presença de mulheres 

no CA e outras variáveis que refletiriam no desempenho da firma ou do próprio 

CA, conforme poderá ser visto o item 2.2.3. 
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2.2.3 As consequências da presença feminina nos Conselhos de 

Administração 

 

Ter um conselho mais diversificado, com maior presença feminina tem 

mostrado algumas vantagens. Estudos realizados por Burke (1994) revelaram que 

as mulheres têm experiências profissionais mais variadas, logo, a participação 

delas nos CAs poderia resultar em decisões mais criativas e inovadoras. Da 

mesma forma, Burgess e Tharenou (2002) defendem que em um conselho 

homogêneo têm-se decisões homogêneas; com um conselho mais heterogêneo, 

erros são mais difíceis de acontecer.  Além disso, os autores argumentam que ter 

mulheres nos CAs provoca um aumento da diversidade de opiniões. Elas trazem 

uma contribuição estratégica como, influências adicionais sobre a tomada de 

decisão e os estilos de liderança da organização. Também melhoram a imagem 

da empresa com os stakeholders. Afirmam ainda que a presença das mulheres 

garante um "melhor comportamento" (sic) dos colegas homens, no entanto, os 

autores ressaltam que se houver apenas uma mulher como conselheira não 

estarão presentes todos os benefícios citados. 

A quantidade de mulheres nos CAs é uma variável que também tem sido 

observada. Konrad, Kramer e Erkut (2008) examinaram o impacto de ter uma, 

duas ou três mulheres nos CAs, e verificaram que, mesmo uma mulher pode fazer 

contribuições interessantes, duas mulheres podem trazer melhoramentos, no 

entanto, três mulheres ou mais podem realmente contribuir com o CA, a começar 

pela maior liberdade e conforto que elas mesmas sentem. Quando há, ao menos 

três mulheres, os homens ficam mais abertos às considerações femininas. 

Shilton, McGregor e Tremaine (2010) revelaram que uma única mulher no CAs 

pode sofrer marginalização, pois acaba sendo estigmatizada pelos demais 

membros. Eles acreditam que essa mulher apresenta apenas “uma perspectiva 

feminina”. Isso indica que os membros masculinos dão mais atenção para o fato 

de serem mulheres do que as contribuições individuais que elas fazem. (IBGC, 

2009). 

Em estudo realizado no Canadá, Burke (1993) perguntou a 60 CEOs 

homens se ter uma mulher no CA faz alguma diferença. Mais de 50% disseram 

que o fato de ter mulher no CA tem efeitos positivos na sensibilidade com as 
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clientes do sexo feminino, no desenvolvimento, avanço e retenção de outras 

mulheres da organização e também para compreender melhor as barreiras 

encontradas pelas funcionárias mulheres. Em novo estudo no ano seguinte Burke 

(1994) observou que as mulheres que já compõem os CAs inspiram outras a 

buscar esta posição. Além disso, as conselheiras procuram recrutar outras 

mulheres.  

Ao entrevistar as próprias conselheiras, Burke (1997) observou que um 

efeito positivo é o fato de as funcionárias da empresa sentirem-se mais motivadas 

em trabalhar e também sensibilizar o próprio CA sobre questões relacionadas às 

funcionárias mulheres. Esse resultado foi ratificado mais tarde por Bilimoria (2006) 

que, ao investigar as empresas listadas na Fortune 500, em 1999, constatou 

haver evidências de que as mulheres conselheiras são significativas para o 

sucesso das demais mulheres da empresa. Evanston (2011) contribui afirmando 

que uma maior representação das mulheres nos CAs das empresas aumenta 

diretamente a parcela feminina e o acesso a cargos mais elevados dentro da 

empresa, já Cabo, Gimeno e Escot (2010) ressaltam que a existência de 

mulheres nos CAs facilita a presença de outras mulheres no próprio CA. 

A literatura também buscou relacionar a presença feminina nos conselhos 

com outras variáveis. Williams (2003), por exemplo, procurou identificar se havia 

influência da participação de mulheres nos CAs e a Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), em empresas dos Estados Unidos listadas na Fortune 500. Os 

resultados indicam que as organizações com mais mulheres têm maior 

envolvimento em atividades relacionadas à responsabilidade social corporativa, 

mas somente nas áreas de serviços comunitários e artes e não em áreas como 

educação e políticas públicas.  

O estudo de Huse, Nielsen e Hagen (2009) também revelou que as 

conselheiras podem contribuir particularmente com o controle da RSC e os 

controles estratégicos. Mais tarde Bear, Rahman e Post (2010) também 

identificaram relação entre a participação feminina nos conselhos, a RSC e a 

reputação da firma. O estudo sugere que as mulheres desempenham um papel 

importante para melhorar a reputação corporativa, contribuindo para a RSC da 

empresa. 
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Outro estudo de destaque foi o realizado por Adams e Ferreira (2009) que, 

ao analisarem se o fato de haver mulheres nos CAs poderia impactar na 

performance da empresa, constataram  que a diversidade de gênero tem um 

impacto positivo sobre o desempenho em empresas onde a governança é fraca 

(medida pela sua capacidade de resistir a aquisições). Em empresas com 

governança forte, no entanto, os autores asseveraram que impor cotas de gênero 

no CA poderia vir a diminuir o valor do acionista.   

Os autores analisaram também se a composição de gênero afeta medidas 

de governança, como rotatividade e remuneração do CEO e concluíram que a 

participação delas não influencia significativamente na rotatividade, contudo, em 

firmas com relativamente mais mulheres conselheiras a sensibilidade da 

remuneração para o desempenho é maior.  

Ao analisarem a relação entre diversidade de gênero no CA e remuneração 

dos conselheiros, os autores verificaram que a proporção de conselheiras 

mulheres está associada a uma maior equidade salarial dos conselheiros, o que 

sugere um CA mais alinhado com os interesses dos acionistas. Os autores 

também encontraram fracas evidências de uma remuneração maior nos CAs 

onde havia mulheres. 

Os estudos que buscaram relação entre composição do CA e desempenho 

da firma não tem apresentado evidência com significância de relação entre estas 

duas variáveis. Lehn, Patro e Zhao (2009) estudaram 82 empresas americanas 

que sobreviveram no período de 1935 e 2000 e não encontraram evidências de 

relação entre tamanho ou composição dos CAs e desempelho da firma. Carter et 

al. (2010) ao analisarem dados de 641 empresas diferentes que fizeram parte das 

S&P 500 nos anos de 1998 a 2002, não encontraram nenhuma relação 

significativa entre quaisquer das variáveis de gênero e desempenho. Gazley, 

Chang e Bingham (2010) em seu estudo nos EUA também não encontraram 

nenhuma associação entre diversidade racial/étnica ou de gênero nos CAs e o 

desempenho da firma. 

Outras pesquisas tentaram verificar se há relação entre a participação de 

mulheres nos CAs e desempenho financeiro da firma. Simpson, Carter e D´Souza 

(2010), ao realizar essa análise, concluíram que empiricamente há várias razões 

lógicas para esperar uma relação positiva entre mulheres no CA e um lucro maior 
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e melhor retorno para os acionistas, no entanto, existem estudos  que comprovam 

não haver ou até mesmo haver uma relação negativa entre mulheres no conselho 

e desempenho financeiro. Contudo, os autores concluiram que a relação entre 

mulheres no conselho e desempenho financeiro é mista e depende das 

circunstâncias específicas de cada empresa. 

Ao analisarem a reação do mercado de ações diante da nomeação de uma 

conselheira mulher, Campbell e Minguez-Vera (2010) constataram que o mercado 

de ações reage positivamente em curto prazo diante do anúncio das nomeações 

de mulheres para compor os CAs, sugerindo que os investidores, em média, 

acreditam que as conselheiras agregam valor. O estudo também indicou que a 

presença de mulheres no CA tem um efeito positivo e significativo sobre o valor 

da empresa em longo prazo, controlando-se outros possíveis determinantes do 

valor da empresa.  

Contrariando o estudo de Campbell e Minguez-Vera (2010), Bohren e 

Strom (2010) evidenciaram que a empresa cria mais valor para os proprietários 

quando o  CA não tem funcionários como conselheiros, quando seus conselheiros 

têm fortes ligações com outros CAs, e quando a diversidade de gênero é baixa.  

Galbreath (2011) investigou se havia alguma ligação entre a participação 

das mulheres nos CAs e a sustentabilidade corporativa, em algumas empresas de 

capital aberto da Austrália. O autor verificou que, devido às habilidades 

relacionais, as mulheres nos CAs são mais propensas e capazes de se 

envolverem com vários participantes e responderem às suas necessidades, 

resultando em um meio para demonstrar a capacidade de resposta social. “As 

descobertas deste estudo sugerem que aumentar a diversidade de gênero em 

conselhos pode ser um meio para ajudar a garantir que os fundos dos acionistas 

não sejam desviados, resultando em melhor desempenho econômico” 

(GALBREATH, 2011, p.30).  

Torchia, Calabró e Huse (2011) buscaram compreender se um número 

maior de mulheres nos CAs resultaria em um acúmulo de massa crítica, o que 

contribuiria substancialmente para a inovação da empresa. Em empresas onde 

tem uma ou duas mulheres, não há relação entre a participação delas e inovação, 

elas são vistas como um símbolo. Em empresas que têm, no mínimo, três 

mulheres nos conselho, percebeu-se uma influência maior no nível de inovação 



51 
 

 

organizacional. “Os resultados mostram que a relação entre a massa crítica das 

mulheres conselheiras e o nível de inovação da empresa é mediada por tarefas 

estratégicas do conselho” (TORCHIA; CALABRÓ; HUSE, 2011, p. 299), ou seja, 

as mulheres impactam positivamente nos decisões estratégicas no conselho o 

que influencia no nível de inovação organizacional. Conclusão que ratifica as 

constatações encontradas por Miller e Triana (2009) de que existe relação 

positiva entre diversidade de gênero e inovação. Os autores apoiam-se na teoria 

comporamental da firma, a qual postula que a extensão da pesquisa e processos 

de decisão podem influenciar a inovação nas organizações. 

Nielsen e Huse (2010) realizaram um estudo em que observaram a 

contribuição das mulheres na tomada de decisão dos conselhos e no 

envolvimento estratégico. A pesquisa foi realizada em 120 empresas na Noruega, 

onde a lei de cotas existe desde 2005. Os autores concluíram que existe sim 

diferença entre CAs que tem mulheres e os que não têm, porém, não é o simples 

fato de serem mulheres que faz a diferença, mas os valores e experiência 

profissional delas. Verificaram também que o fato dessas conselheiras 

considerarem-se desiguais aos homens, pode reduzir significativamente o 

potencial de contribuição delas na tomada de decisão independentemente de 

seus valores e/ou experiência profissional. Uma terceira constatação é que “(...) 

as mulheres contribuem para tomada de decisão aumentando o envolvimento 

estratégico do conselho” (NIELSEN; HUSE, 2010, p. 25). 

Shilton, McGregor e Tremaine (2010), evidenciaram que ter mulheres 

qualificadas nos CAs teria um efeito positivo na empresa, pois lhes permitiria 

chegar a uma base mais ampla de clientes e melhoraria a tomada de decisão. 

Além disso, acreditam que tanto o nível de investimento feito pelas mulheres 

como acionistas e seu poder de compra como consumidoras fornece um forte 

argumento para representação delas no CA. 

Como se observa, diversos estudos foram desenvolvidos buscando 

relacionar a presença feminina no CA e outras variáveis, no entanto, o que tem 

sido evidenciado é que a presença delas contribui para alguns fatores mas outros 

nem tanto. Todavia, Nielsen e Huse (2010) acreditam que não é o fato de serem 

mulheres que irá influenciar participação ou não aos CAs, mas as experiências 

que elas possuem. Nesse sentido, algumas pesquisas têm se dedicado a 
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investigar características de perfil e outras buscam identificar o nível de instrução 

formal e experiências profissionais que as mulheres necessitam para ascender 

aos CAs (GROSVOLD, 2011). Nesta dissertação, procura-se também, identificar 

características de formação e experiência que possam contribuir para a 

participação de brasileiras nessa posição.  Para tanto, no item 2.2.4 serão 

apresentados alguns estudos desenvolvidos sob essa perspectiva que, segundo 

Terjesen, Sealy e Sigh (2009), é de nível individual.   

 

2.2.4 A Teoria do Capital Humano e sua utilização nos estudos dos CAs 

 

Desde os tempos de Adams Smith alguns economistas vêm presumindo a 

existência de um nexo não apenas entre o grau de instrução de um povo e sua 

riqueza material, mas também entre a formação de um trabalhador e sua 

produtividade (SANCHIS, 1997). Foi o próprio Adams Smith quem introduziu a 

noção do ser humano como capital e, também, quem formulou as bases do que 

mais tarde se tornaria a ciência do capital humano (CUNHA; CORNACHIONE 

JR.; MARTINS, 2010). 

A teoria do capital humano nasceu nos EUA em meados dos anos 1950 e 

princípio dos anos 1960. Seus precursores foram Theodore W. Schultz, Gary S. 

Becker e Jacob Mincer (CUNHA; CORNACHIONE JR.; MARTINS, 2010). Schultz, 

atribuia uma responsabilidade considerável à educação do homem para o 

aumento da produtividade do indivíduo e da sociedade em geral. Para ele a forma 

de ter uma sociedade menos desigual seria investindo na educação do próprio 

homem (SOBEL, 1982).  Essa teoria se desenvolveu com a intenção de oferecer 

uma explicação mais completa dos processos de crescimento, por uma 

preocupação em relação ao sistema econômico e pela qualificação de mão-de-

obra nos EUA na época e, por lutas políticas contra a pobreza, igualmente 

relacionadas à realidade daquele país (SANCHIS, 1997). 

Como explica Sanchis (1997), essa teoria afirma, essencialmente, que 

existe uma estreita relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento 

educativo, sendo que este incrementa a produtividade do trabalho.  

Para Cunha, Cornachione Jr. e Martins (2010, p. 536), 
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a chave da teoria do capital humano é o conceito de que a aquisição de 
mais conhecimentos e habilidades aumenta o valor do capital humano 
das pessoas, aumentando sua empregabilidade, produtividade e 
rendimento potencial. Consequentemente, o investimento em educação 
leva a um aumento de renda futura, além de ocupar uma posição 
destacada no progresso das sociedades na forma de bem-estar social e 
inovação tecnológica. 

 

A teoria do capital humano parte do princípio de que, assim como uma 

empresa investe em capital físico esperando um retorno sobre o mesmo, o 

indivíduo pode investir em capital humano, por meio de escolaridade, treinamento 

e condições de saúde, como forma de elevar sua produtividade e, 

consequentemente, seu salário. Ao nível pessoal, o investimento em capital 

humano existirá até o ponto em que a taxa de retorno esperada pelo indivíduo se 

iguale à sua taxa de desconto (CACCIAMALI; FREITAS, 1992).  

Terjesen, Sealy e Sigh (2009) expõem que essa teoria analisa o papel do 

conhecimento acumulado de educação, habilidades e experiências no reforço das 

capacidades cognitivas e produtivas que podem beneficiar o indivíduo e sua 

organização. Nesse sentido, Cunha, Cornachione Jr. e Martins (2010) explicam 

que ao investir em escolaridade o indivíduo estaria desenvolvendo conhecimentos 

e habilidades que representariam valor para o sujeito (aumentando da 

empregabilidade e renda), para o mercado, para a comunidade e para a própria 

organização em que está inserido. Para os autores ao se elevar o nível de capital 

humano se elevaria também a competitividade das empresas, o bem estar dos 

empregados e a vida da comunidade. 

Contudo, há críticas ao que se refere à efetividade desta teoria. Uma delas 

é o fato dela afirmar que o acúmulo de capital humano geraria um acúmulo de 

renda. Cacciamali e Freitas (1992) expõem que a escolaridade do homem por si 

só não aumentaria a produtividade do indivíduo para o trabalho, além disso, os 

autores ressaltam que nem sempre a maior capacidade produtiva propiciada pelo 

acúmulo de capital humano é repassada para o salário. Sanchis (1997) concorda 

com Cacciamali e Freitas (1992) quando observa o grande número de pessoas 

graduadas trabalhando em sub-empregos, com salários baixos ou mesmo 

desempregados. 

A utilização do conceito da teoria do capital humano nos estudos referentes 

aos CAs está relacionada com a premissa de que para serem considerados aptos 
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a ocuparem um assento no CA os conselheiros devem possuir um amplo estoque 

de capital humano, e este deve ser exclusivo (KESNER, 1988).  

Recentemente a obra de Ployhart e Moliterno (2011) traz uma nova 

perspectiva de discussão da teoria do capital humano no campo organizacional. 

Segundo os autores os constructos desta teoria têm sido utilizados em estudos na 

área de economia, e até psicologia. Na ciência da administração essa teoria tem 

sido abordada em pesquisas nas áreas de recursos humanos, comportamento 

organizacional e psicologia organizacional, e são geralmente estudadas no nível 

de unidade, ou seja, estes estudos focam como os conhecimentos, competências, 

habilidades e outras características estão ligadas com os resultados individuais 

dos empregados. Já no nível de grupo as pesquisas vêm utilizando a teoria do 

capital humano para estudar como as experiências, educação e competências 

dos empregados têm influenciado na conquista de vantagem competitiva. 

Ployhart e Moliterno (2011, p.128) definem capital humano como sendo [...] 

“um recurso ao nível individual que é criado a partir da emergência do 

conhecimento dos indivíduos, as competências, habilidades e outras 

características”. Os autores sugerem que o capital humano em nível individual 

não é apenas a soma do capital humano do indivíduo, mas o resultado de um 

processo chamado de emergência. Nesse processo o capital humano individual 

interage e se funde, para criar uma medida diferente.  

Para Ployhart e Moliterno (2011) o capital humano individual pode ter 

elementos cognitivos e não congnitivos. Cognitivo (aqui entendido como “o que 

uma pessoa pode fazer”) compreende o conhecimento, as competências, 

habilidades e outras características individuais; os não cognitivos (“o que uma 

pessoa vai fazer”) compreende a habilidade cognitiva geral (conhecimento, 

habilidades e experiência), mas também, os valores e interesses individuais. De 

acordo com os autores os elementos não-cognitivos e as habilidades cognitivas 

gerais são estáveis durante a vida adulta, e exercem um impacto permanente 

sobre os tipos de situações e experiências que o indivíduo escolhe para participar 

e os tipos de relações sociais que desenvolve e mantém.  

Apoiadas nos conceitos da teoria do capital humano descritos por Ployhart 

e Moliterno (2011), Hansen, Ladegard e Buehrmann (2012) desenvolveram um 

estudo na Alemanha e Noruega em que buscaram identificar que características 
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constituem um possível candidato a conselheiro(a). As autoras entrevistaram 

recrutadores na Alemanha e Noruega a fim de investigar como esses 

especialistas em recrutamento para os CAs conceituam e avaliam o capital 

humano dos candidatos “nomeáveis” aos CAs. O estudo foi conduzido sob a 

perspectiva de que o perfil de um candidato “nomeável” pode ser entendido como 

uma construção social desenvolvida durante as interações entre os diferentes 

atores relevantes na área de negócios. 

Os principais requisitos desejáveis citados pelos especialistas em 

recrutamento para um conselheiro “nomeável” foram: possuir alto nível 

educacional, preferencialmente um MBA em finanças ou direito; experiência em 

cargos de alta gestão; habilidade e experiência como líder; ter competências na 

área de estratégia (como visão de mercado, ter capacidade de antecipação); 

competências interculturais, ou seja, ter tido experiências e contatos fora do país; 

já ter trabalhado no setor de atuação da empresa onde é conselheiro; possuir 

experiência anterior como conselheiro; ter trabalhado em atividades 

governamentais, na administração pública ou ter ocupado uma posição no 

governo. As empresas que trabalham com desenvolvimento de produtos têm 

preferido recrutar conselheiros com experiência acadêmica como, professores ou 

pesquisadores. Outros requisitos importantes que apareceram foram: não ser tão 

jovem, ser confiável, ter boa reputação e ter seu nome conhecido.    

Terjesen, Sealy e Sigh (2009) ressaltam, no entanto, que não é oferecido 

às mulheres as mesmas condições (recompensas organizacionais, tais como: 

treinamento e desenvolvimento, melhores salários ou promoções), o que poderia 

dificultar a participação delas nos CAs. Burke (2003) revela uma premissa 

comumente utilizada pelos selecionadores de conselheiros, é que as mulheres 

não têm o capital humano adequado para ocuparem um assento nos CAs. 

Nesta perspectiva, estudos anteriores ao desenvolvido por Hansen, 

Ladegard e Buehrmann, publicado em 2012, também dedicaram-se a identificar 

características ou requisitos que são comumente listados como importantes para 

se alcançar uma posição em um CA. Burke (1994), ao entrevistar CEO´s 

canadenses questionou quais eram as principais características exigidas por eles 

ao selecionarem um membro para o CA. Os mais comuns foram: experiência 

como presidente de uma pequena empresa e experiência como chefe de 
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departamento. Em um estudo posterior, Burke (1997) perguntou então para 

algumas conselheiras canadenses quais critérios contribuíram para chegarem aos 

CAs. Três razões foram mencionadas: um bom histórico (currículo) em uma 

determinada área; contatos com pessoas do ramo de negócios (business 

contacts) e, por último, um bom conhecimento da área de negócios.  

Ainda em 1997, na Nova Zelândia Pajo, McGregor e Cleland fizeram a 

mesma pergunta para algumas conselheiras e elas destacaram que era 

necessário se fazer notar, aparecer, ter habilidade de comunicação e tomada de 

decisão. Dados semelhantes aos encontrados por Burke (1997) e Pajo, McGregor 

e Cleland (1997) foram confirmados mais tarde por Sheridan e Milgate (2005) em 

estudo na Austrália.  Ao compararem o ponto de vista de mulheres e homens 

conselheiros, os autores observaram que ambos acreditam haver requisitos 

diferentes da distinção de gênero para ascender a uma posição nos CAs. São 

eles: um bom conhecimento sobre negócios e contatos comerciais.  

Os autores investigaram também quais foram os fatores que contribuíram 

para a participação dessas pessoas aos conselhos. As mulheres relataram que 

ter uma boa visibilidade é muito importante, embora os homens não concordem 

muito. Mas um ponto que chama atenção nesse estudo é o fato da maioria das 

mulheres relatarem que possuem algum parentesco com a empresa em que são 

conselheiras.  

As mulheres consideram que ter uma boa rede de relacionamentos é a 

melhor forma para garantir um assento no CA (COLACO; MYERS; NITKIN, 2011) 

- opinião que também foi destaque no estudo de Shilton, McGregor e Tremaine 

(2010).  As conselheiras entrevistadas enfatizaram que as mulheres precisam 

querer ser diretoras, ser ativas, solicitar contatos. Para as conselheiras, ter uma 

rede de relacionamento ativa é essencial, também precisam ser notadas. Isso 

resultaria na primeira abordagem e uma recomendação de sua candidatura. Ser 

reconhecida na “business community” e por suas realizações também pode ser 

positivo para alcançar um assento no CA (SHILTON; MCGREGOR; TREMAINE, 

2010). 

Outras pesquisas mostram que os principais requisitos considerados pelos 

CAs na escolha de um membro, tem sido experiência anterior como CEO e 

experiências internacionais (BURGESS; THARENOU, 2002; ZELECHOWSKI; 
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BILIMORIA, 2004). Nos conselhos do Reino Unido, por exemplo, Singh, Terjesen 

e Vinnicombe (2008) revelaram que as mulheres são significativamente mais 

propensas a trazer diversidade internacional para seus conselhos e de possuir um 

diploma de MBA.  

Os conselheiros recém-nomeados do sexo masculino são 

significativamente mais propensos a terem experiências anteriores como 

membros do CA ou como CEO / COO, enquanto as recém-nomeadas do sexo 

feminino são significativamente mais propensas a ter experiência como 

conselheira de empresas menores. Entretanto, a realidade vista no Reino Unido 

não é comum em todos os países e as mulheres muitas vezes encontram 

dificuldades específicas de gênero na aquisição de experiência internacional e 

são muito menos propensas que os homens a serem CEOs (ZELECHOWSKI; 

BILIMORIA, 2004).  

Cabo, Gimeno e Escot (2010) sugerem que para ampliar a participação 

feminina nos CAs as empresas deveriam rever seus critérios de seleção e incluir 

outras fontes de talento até então negligenciadas. Essas outras fontes de talento 

ou experiências são retratadas em diversas pesquisas, como a de Burke (1997) 

que ao analisar as experiências anteriores das conselheiras no Canadá, 

identificou que a maioria era funcionária da empresa em que ocupava posição de 

conselheira e, possuía experiência como proprietária de empresas ou consultora.  

Na Nova Zelândia, Pajo, McGregor e Cleland (1997) constataram que 

35,5% das conselheiras eram donas de seu próprio negócio e 25,8% eram 

funcionárias de outras empresas, 38,7% tinham experiência na área de finanças e 

19,4% tinham experiência como CEO. Na vizinha Austrália, os conselheiros 

homens costumam trabalhar mais do que as mulheres como funcionários ou 

proprietários de empresas e as mulheres costumam atuar mais como consultoras 

(SHERIDAN; MILGATE, 2005). As americanas também têm maior probabilidade 

de terem experiência em consultoria, na área acadêmica e, em medicina e menos 

experiência como executivas ou, nas áreas de finanças e imobiliária (SIMPSON; 

CARTER; D´SOUZA, 2010). 

Outros estudos nessa área demonstram preocupação em identificar 

características do perfil das conselheiras. Simpson, Carter e D´Souza (2010) 

verificaram que as americanas são em média 4 a 5 anos mais jovens do que os 
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homens. Burgess e Tharenou (2002), ao analisarem o perfil das mulheres 

conselheiras ao redor do mundo, constaram que a maioria tem entre 40-60 anos, 

são casadas, graduadas e não têm filhos.  

Um estudo anterior realizado na Nova Zelândia por Pajo, McGregor e 

Cleland (1997) já havia mostrado que 64,5% das mulheres em assentos nos CAs 

tinham entre 40 e 50 anos e 83,3% possuiam curso de pós-graduação. Pesquisa 

mais recente realizada por Groysberg e Bell (2011) em 26 países mostrou que a 

média de idade das mulheres continua menor do que a dos homens, 53% delas 

tinham entre 55 e 65 anos e 35% dos homens 65 a 75 anos. 

Para sintetizar esses estudos, apresenta-se no Quadro 5 os requisitos 

listados que são considerados importantes para um candidato a conselheiro(a). 

 
AUTORES REQUISITOS 

BURKE (1993,1994, 1997) 

 Bom currículo. 

 Experiência como presidente de empresa. 

 Experiência como chefe de departamento. 

 Ampla rede de relacionamentos. 

 Conhecimento da área de negócios. 

PAJO; MCGREGOR; 

CLELAND (1997) 

 Notoriedade. 

 Habilidade de comunicação e tomada de decisão. 

BURGESS; THARENOU 

(2002) 

 Experiência como CEO. 

 Experiência no exterior. 

ZELECHOWSKI; BILIMORIA 

(2004) 
 Experiência como CEO. 

SHERIDAN; MILGATE (2005) 

 Conhecimento da área de negócios. 

 Ampla rede de relacionamentos. 

 Notoriedade. 

 Parentesco com a organização. 

SHILTON; MCGREGOR; 

TREMAINE (2010) 

 Ampla rede de relacionamentos. 

 Querer ser conselheira. 

 Notoriedade. 

COLACO; MYERS; NITKIN 

(2011) 
 Ampla rede de relacionamentos. 

HANSEN; LADEGARD; 
 Experiência como conselheiro. 

 Conhecimento do setor da indústria. 
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BUEHRMANN (2012)  Alto nível educacional. 

 Experiência como CEO. 

 Habilidade e experiência como líder. 

 Conhecimento na área de estratégia. 

 Experiência no exterior. 

 Experiência em órgãos governamentais. 

 Experiência na acadêmica. 

 Não ser tão jovem. 

 Ser confiável. 

Quadro 5: Requisitos que podem contribuir para participação de mulheres nos CAs 

Como se observa no Quadro 5, uma ampla rede de relacionamento e 

experiência profissional diversificada são requisitos importantes para participação 

das mulheres no CA, porém, Bilimoria e Piderit (1994) asseveram que, apesar de 

as mulheres possuirem habilidades suficientes e experiência profissional 

relevante, elas continuam sendo barradas em sua ascensão ao topo, uma 

constatação divergente considerando o efeito que tem causado a participação de 

mulheres nos CAs do mundo todo, como já visto anteriormente. 

Neste capítulo buscou-se revisar as teorias utilizadas nos estudos de 

gênero bem como algumas teorias empregadas nos estudos referentes à 

diversidade de gênero nos Conselhos de Administração. Apresentou-se também a 

problemática da desigualdade de gênero nas organizações, a manifestação do 

efeito teto de vidro e os diversos estudos envolvendo a problemática da 

participação feminina nos CAs. No próximo capítulo (3), serão apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados para cumprir com os objetivos desta 

pesquisa.



60 
 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo descreve e justifica as abordagens e métodos de pesquisa 

utilizados para o cumprimento dos objetivos desta pesquisa, bem como explica as 

decisões amostrais e demais itens do delineamento nos diferentes momentos do 

estudo. 

Analisar características de formação acadêmica e de trajetória profissional 

que contribuíram para a participação de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas brasileiras de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa em 2011 à luz da Teoria do Capital Humano constitui o objetivo 

geral desta pesquisa.  O passo inicial para o desenvolvimento do estudo foi a 

análise da composição de gênero dos conselhos dessas empresas. Essa análise 

ocorreu por meio de uma abordagem quantitativa, utilizando a pesquisa do tipo 

exploratória.  Na sequência, expõe-se a formação e experiências profissionais 

cuja análise deu-se por meio da apreciação do currículo das conselheiras, 

utilizando a técnica de análise de conteúdo (AC) de abordagem qualitativa. Por 

fim, retornou-se à literatura, a fim de comparar as características encontradas no 

currículo das conselheiras com os requisitos listados pelos pesquisadores como 

importantes para chegar ao CA. 

Esses procedimentos são detalhadamente explicitados neste capítulo. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

 

As empresas escolhidas para análise da composição de gênero dos seus 

CAs bem como, a seleção das conselheiras para análise curricular, foram as 

empresas brasileiras de capítal aberto listadas na BM&FBovespa no ano de 2011. 

A escolha dessas empresas justifica-se pelo fato de todas possuirem Conselho de 

Administração e também terem seus dados disponibilizados. A definição do ano 

de 2011 justifica-se pelo fato de até a data da coleta dos dados, a maioria das 

empresas não terem disponibilizado dados referentes ao ano de 2012. 

Os dados foram coletados nos dias 19, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2012, 

contudo, antes de proceder a coleta foram identificadas todas as empresas 
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brasileiras de capital aberto listadas na BM&Fbovespa no ano de 2011, 

disponíveis em http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-

Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?idioma=pt-br.  

A partir desta etapa foram encontradas 418 empresas listadas no período, 

estando distribuidas nos quatro níveis de listagem: Tradicional (237 empresas); 

Novo Mercado (126 empresas); Nível 1 (35 empresas) e Nível 2 (20 empresas). 

No entanto, oito empresas não tinham informações disponíveis, todas 

pertencentes ao segmento Tradicional (237 empresas), desta forma, foram 

consideradas 229 empresas, totalizando 410 empresas para o desenvolvimento 

do estudo. 

 
Tabela 2: Dados da amostra 

Nível de listagem Tamanho da amostra 

Tradicional 229 

Novo Mercado 126 

Nível 1 35 

Nível 2 20 

Total 410 

 

Os níveis de listagem (por níveis de governança) foram criados no Brasil 

com a finalidade de contribuir com a aplicabilidade das práticas de governança.  A 

Bolsa de Valores de São Paulo criou esses níveis especiais de listagem 

destinados a empresas com padrões superiores de governança corporativa com o 

objetivo de estimular o interesse dos investidores e a valorização das empresas 

listadas. A partir daí, além do já existente segmento tradicional, passaram a existir 

outros três níveis diferenciados de governança: Nível 1 que caracteriza-se por 

exigir práticas adicionais de liquidez das ações e divulgação de informações 

confidenciais; Nível 2 que tem por obrigação práticas adicionais relativas aos 

direitos dos acionistas e CA; e Novo Mercado - diferencia-se do Nível 2 pela 

exigência para emissão exclusiva de ações com direito a voto. Os dois últimos 

apresentam como resultado esperado a redução das incertezas no processo de 

avaliação, investimento e de risco; o aumento de investidores interessados e, 

consequentemente, o fortalecimento do mercado acionário, resultados que trazem 

benefícios para investidores, empresa, mercado e Brasil (IBGC, 2012). 

http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?idioma=pt-br
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A definição da amostra de mulheres conselheiras para análise de formação 

e experiência profissional somente foi possível após o cumprimento do primeiro 

objetivo específico. Dessa forma, para ficar mais claro o caminho percorrido pelo 

pesquisador para atingir o objetivo da pesquisa, optou-se aqui por descrever 

separadamente os procedimentos adotados para atingir cada um dos objetivos 

específicos. 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Definida a amostra de empresas, procedeu-se com a identificação do tipo 

de dados que seriam coletados. Apoiando-se na observação dos objetivos da 

pesquisa, na revisão bibliográfica realizada, no conteúdo das informações 

disponíveis no sítio da BM&FBovespa e também na observação de dados que 

possibilitassem a comparação com estudos anteriores, publicados pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - que serão apresentados no 

capítulo 4 - procedeu-se a coleta de dados.  

Para atender ao primeiro objetivo específico - Verificar a composição de 

gênero nos Conselhos de Administração das empresas de capital aberto listadas 

na BM&FBovespa em 2011 - foram identificados e coletados os seguintes dados: 

nome da empresa; nível de listagem na BM&FBovespa; setor de atuação; número 

de conselheiros no CA, - se havia mulher no CA atribuiu-se o número 1, se não, 0 

- ; identificou-se também se a empresa tinha uma, duas ou três mulheres no CA, 

atribuindo o número 1 se sim e 0 se não; foi analisado se a empresa tinha uma 

mulher como presidente ou vice-presidente do CA; outro dado importante foi a 

identificação da data de nomeação da conselheira, pois como os dados foram 

coletados no mês de abril de 2012, algumas empresas já haviam procedido com a 

nomeação de novos conselheiros para a gestão de 2012. Como nossos dados 

são referentes a 2011, foi preciso fazer a análise, ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1: Modelo de planilha de tabulação dos dados das empresas 

Esses dados foram tabulados com auxílio do software Microsoft Excel® e 

apresentados com auxílio de gráficos e tabelas. Os dados obtidos foram 

comparados aos dados publicados em outras pesquisas realizadas no Brasil pelo 

IBGC (que serão apresentadas no capítulo 4). 

A partir dessa análise, pôde-se identificar quais empresas possuíam 

mulheres em seus conselhos e também o número de mulheres conselheiras. 

Importante destacar que somente foram consideradas as conselheiras efetivas 

sendo excluídas as suplentes. Somente dessa forma foi possível definir a amostra 

de conselheiras, que juntas somaram 158 mulheres. Procedeu-se então à 

identificação dessas mulheres e buscaram-se informações sobre formação e 

experiência curricular a fim de atender ao segundo objetivo específico - Identificar 

as características de perfil, formação acadêmica e de experiência profissional das 

mulheres que compõem os Conselhos de Administração destas empresas. 

Para a coleta dos dados referentes à formação e experiências profissionais 

das conselheiras foram analisados os currículos listados no próprio sitio da 

BM&FBovespa, disponíveis em <http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-

Listadas/Empresas-Listadas/ResumoDemonstrativosFinanceiros. 

aspx?codigoCvm=5380&idioma=pt-br>. 

Para a coleta dos dados também foi levado em consideração o 

atendimento ao objetivo da pesquisa, os requisitos coletados a partir da análise 

da literatura e os dados disponíveis no sitio da BM&FBovespa. Para classificação 

dos dados utilizou-se a mesma planilha no software Microsoft Excel® já utilizada 

para atendimento do primeiro objetivo e imprimiu-se sequência incluindo novas 

colunas com os seguintes dados: se a conselheira era acionista da empresa, 

membro da família ou independente, atribuindo 1 caso fosse e 0 quando não 

fosse; nome da conselheira; idade; formação – vale ressaltar que muitas 

conselheiras não tiveram sua formação divulgada mas sim, sua profissão, desta 

N. Segmento
Nome no 

pregão
Setor

N. de 

conselhei

ros

Tem 

Mulher 

no CA

Uma 

Mulher

Duas 

Mulher

es

Três ou 

mais 

Mulheres

Mulher 

Presidente 

do CA

Data da 

posse

1 Tradicional
ACO 

ALTONA

Máq. e Equip. 

Construção e 

Agrícolas

5 1 1 0 0 1 29/04/11

2 Tradicional
AES 

ELPA
Energia Elétrica 8 1 1 0 0 0 03/05/10

http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoDemonstrativosFinanceiros.%20aspx?codigoCvm=5380&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoDemonstrativosFinanceiros.%20aspx?codigoCvm=5380&idioma=pt-br
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoDemonstrativosFinanceiros.%20aspx?codigoCvm=5380&idioma=pt-br
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forma, foi contemplada também esta informação – e; currículo completo, conforme 

ilustra a Figura 2. Com estes dados em mãos foi possível iniciar a classificação 

mais detalhada e a análise dos dados curriculares de cada conselheira. 

 

Acio-
nista 

Membro 
da 
família 

Indepen-
dente 

Nome Idade 
Formação/
Profissão 

Currículo 

1 0 0 

Celina 
Maria 
Vaz 
Guima-
rães 

40 
Administra-
ção de 
Empresas 

Formação acadêmica: 
Administração de Empresas, atua 
no mercado financeiro desde 
1993. Atua como head de 
operações da Prosperitas 
Investimentos S.A.. Atuou como 
back office das divisões de Private 
Equity e Imobiliário da GP 
Investimentos, durante o período 
de 7 anos, participando ativamente 
na emissão de CRI’s e FIDC’s. 
Atuou como auditora financeira e 
contábil da Price Water House 
Coopers, pelo período de 4 anos. 
Pós graduada pela Havard 
Extension School of Business e 
possui MBA em Finanças 
Empresariais da Universidade de 
São Paulo – USP. Membro do 
Conselho de Administração da 
Aster Securitizadora S.A. e da 
Altere Securitizadora S.A. Head de 
operações da Prosperitas 
Investimentos S.A. 

Figura 2: Modelo de planilha de tabulação dos dados currículares das conselheiras 

Como os dados na coluna “currículo” são diversos e o número de 

currículos é extenso (158), buscou-se uma metodologia de trabalho que 

propiciasse a análise criteriosa destes dados, a fim de atingir os objetivos 

propostos. A técnica que se mostrou mais adequada foi a Análise de Conteúdo 

(AC), pois, essa metodologia de pesquisa, utilizada na descrição e interpretação 

de documentos e textos das mais diversas classes, ajuda o pesquisador a 

reinterpretar as mensagens e atingir uma compreensão mais aprofundada dessas 

(BAUER, 2002). 

Navarro e Díaz (1994) definem AC como um conjunto de procedimentos 

que têm como objetivo a produção de um meta-texto analítico em que se 

representa o corpus textual de maneira transformada. Esse meta-texto pode ter 

diversas formas (exemplos, gráficos, tabelas), é o produto da análise do 

investigador e deve ser teoricamente justificado através de uma interpretação 
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adequada. Em suma, a AC pode ser entendida como um conjunto de mecanismos 

capazes de produzir perguntas e não uma receita para obter respostas. A AC é 

uma técnica hibrida que pode transitar entre as abordagens qualitativa e 

quantitativa (BAUER, 2002; NAVARRO; DÍAZ, 1994). 

Para realização da AC o pesquisador precisa inicialmente ter claro qual é o 

objetivo e circunstâncias da pesquisa para assim selecionar o material empírico 

que irá utilizar (BAUER, 2002; NAVARRO; DÍAZ, 1994). O material utilizado para 

esta pesquisa foram os currículos das conselheiras, disponíveis nos relatórios da 

BM&FBovespa. Esses currículos possuem, em média, a mesma extensão e os 

mesmos tipos de informação, o que possibilita a análise e comparação dos 

conteúdos. 

Bauer (2002) sugere que quando o número de textos é muito grande, 

escolha-se uma amostra, contudo, nesta pesquisa optou-se por utilizar a 

totalidade de textos (currículos), o que resultou em um maior cuidado na utilização 

da AC buscando seguir e definir cada etapa e passo descrito na literatura. 

Segundo Navarro e Díaz (1994), Morris sugere três níveis de análise de 

conteúdo: sintático, semântico e pragmático. Porém, Navarro e Días (1994) não 

consideram o nível sintático como AC. Segundo eles, para uma análise ser 

considerada AC deve apresentar alguma conexão entre o nível sintático e 

semântico, por isso é importante que o pesquisador vá além de contar palavras, 

mas busque o significado das expressões textuais. O nível de análise utilizado 

nesta pesquisa foi o semântico. 

As estratégias de AC também diferem e podem ser extensiva ou intensiva. 

Neste estudo utilizou-se a intensiva (NAVARRO; DÍAZ, 1994). Para os autores a 

estratégia intensiva trata de integrar na análise (AC) todos os elementos 

presentes no texto, reconstruindo suas relações sistematicamente. As 

investigações intensivas só podem ter como objeto textos relativamente 

pequenos, como é o caso dos currículos (exemplo ilustrado na Figura 2). Ainda 

conforme Navarro e Díaz (1994), quando se utiliza este tipo de estratégia, a 

análise de cada texto deve gerar resultados que poderão ser comparados uns 

com os outros, porém, todos os textos devem manter sua individualidade no 

processo de análise. 
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Quando se utiliza a estratégia intensiva, esta se subdivide em intertextual e 

extratextual (NAVARRO; DÍAZ, 1994). Nesta pesquisa utilizamos a intertextual, 

que, segundo os autores, é aquela que busca determinar o sentido virtual de um 

texto por meio de suas relações com outros textos. Ela ainda pode seguir dois 

métodos: agregativo e discriminativo, no primeiro todos os textos são unificados 

em um único domínio sobre o qual se aplicam de forma generalizada as 

operações analíticas. No caso desta pesquisa, que é analisado um número 

grande de currículos (158) esse método não se torna viável. Portanto, optou-se 

pelo segundo método, o discriminativo. Esse método converte cada texto em 

domínios analíticos diferentes, com vistas a realizar comparações entre eles. 

Definido o material utilizado (currículos), o nível de análise (semântica), a 

estratégia (intensiva intertextual) e o método de AC (discriminativo), parte-se para 

a operacionalização da AC. 

O primeiro passo foi estabelecer as unidades de registro (NAVARRO; 

DÍAZ, 1994). Na primeira leitura geral dos currículos notou-se que o tipo de 

conteúdo dos currículos, ou seja, os tipos de informação se repetiam. Isso facilitou 

a definição de sete unidades de registro e a codificação do conteúdo dos textos, 

ou seja, cada informação que se desejasse tirar do texto (unidade de registro) 

recebeu um código. Nesta pesquisa os códigos escolhidos foram numéricos 

arábicos (1, 2, 3...). São eles: (1) área da graduação, (2) instituição de ensino que 

estudou, (3) área da pós-graduação; (4) instituição de ensino que concluiu a pós 

graduação, (5) experiência profissional (cargo e tempo no cargo), (6) experiência 

profissional na empresa em que é conselheira (cargo, empresa e tempo no 

cargo), (7) experiências anteriores como conselheira (nome da empresa). 

Com o auxílio do software Microsoft Excel®, as unidades de registro 

codificadas foram listadas na primeira linha de uma planilha e, conforme se 

procedeu com a leitura de cada currículo, as unidades de registro foram sendo 

classificadas conforme cada código, ilustrado na Figura 3.  
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Figura 3: Modelo de planilha de classificação das unidades de registro 

Mas a mera identificação das análises de registro não é suficiente 

(NAVARRO; DÍAZ, 1994).  O próximo passo foi definir as unidades de contexto. 

Uma unidade de contexto (UC) é uma unidade de registro de ordem superior, ou 

seja, as UCs definem o sentido das unidades de registro que englobam e podem 

definir-se seguindo, basicamente, dois critérios: textual ou extratextual 

(NAVARRO; DÍAZ, 1994). Neste estudo, utilizou-se o critério textual, que consiste 

em definir a UC por alguma característica do entorno de cada unidade de registro, 

seguindo esse passo, foi possível determinar as relações entre as unidades de 

registro e passar para o passo seguinte do processo de AC é chamado de 

categorização. 

A categoriação consiste em efetuar a classificação das unidades de 

registro previamente codificadas e interpretadas em suas correspondentes 

unidades de contexto. Esses critérios de classificação podem ser de natureza 

sintática, semântica (distinção entre temas, áreas conceiturais,) - utilizada neste 
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estudo, ou ainda, pragmática (NAVARRO; DÍAZ, 1994). Os autores afirmam que 

ainda é possível definir sub-categorias. Eles explicam que o recurso da 

categorização pode ser um instrumento capaz de operar uma drástica redução da 

complexidade de dados analíticos. Portanto, é um recurso adequado quando o 

investigador pretende realizar uma análise de um corpus textual amplo e variádo. 

Para definição das categorias realizou-se uma nova leitura; análise geral 

dos dados e retornou-se à teoria, só então, puderam-se definir duas categorias, 

as quais forma agrupados os currículos para análise: Categoria 1(Conselheiras 

Internas) e Categoria 2 (Conselheiras Externas). 

Baseado na definição de conselheira externa descrita por Zara e Pearce II 

(1989) e Bange e Mazzeo (2004) estabeleceu-se três sub-categorias para   a 

Categoria 1 (1.1; 1.2 ; 1.3) e duas sub-categorias para Categoria 2 (2.1; 2.2): 

Fazem parte da Categoria 1 as seguintes sub-categorias: 

 Sub-categoria 1.1 - Membros da família -  todas as conselheiras que fazem 

parte do núcleo familiar das empresas. Nessa categoria estão inseridas 

tanto as conselheiras que são membros da família como também as que, 

além de serem membros da família, são acionistas, a identificação destas 

foi baseada no sobrenome; 

 Subcategoria 1.2 - Acionista – inserem-se todas as mulheres que não tem 

nenhuma ligação familiar com a empresa, apenas possuem ações da 

mesma; 

 Sub-categoria 1.3 - Colaboradoras – é composta por todas as mulheres 

que são funcionárias das empresas em que são conselheiras. Embora haja 

algumas mulheres membros da família ou acionistas que também são 

funcionárias das empresas, aqui estão relacionadas apenas as mulheres 

que não tem ligação familiar ou participam do grupo acionário da empresa. 

Neste grupo também estão relacionadas aquelas mulheres que ocupam 

cargo político ou na administração pública e que ocupam assento no CA de 

Empresas Estatais. 

  Fazem parte da Categoria 2 as sub-categorias: 
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 Sub-categoria 2.1 - Independentes - todas as conselheiras independentes, 

ou seja, aquelas que não têm nenhum vínculo familiar, acionário ou de 

trabalho com a empresa e são assim classificadas pela BM&FBovespa.  

 Sub-categoria 2.2 - Outras – estão contidas todas as conselheiras que não 

puderam ser identificadas com nenhuma das características apresentada 

pelas sub-categorias anteriores, ou seja, não possuem nenhum vínculo 

com a empresa e também não são classificadas como independentes. 

Após os dados analíticos serem convertidos em categorias, é possível 

operá-los mediante procedimento de enumeração e relação. Assim pode-se 

determinar a frequência absoluta e relativa dos dados, suas relações 

contingenciais e possibiliar a análise mais precisa (NAVARRO; DÍAZ, 1994). 

Seguindo esses passos, descrito resumidamente na Figura 4, foi possível 

analisar mais facilmente o perfil de cada categoria e ao final ter um cenário geral 

das características de formação e experiência profissional das conselheiras 

brasileiras, cumprindo assim, com o segundo objetivo específico. 

Para atender ao terceiro objetivo - Comparar as características 

encontradas nos currículos das conselheiras brasileiras com os requisitos 

indicados pelos estudos acadêmicos como importantes ou recomendáveis a um 

conselheiro, buscou-se na literatura os requisitos e características que são 

considerados relevantes para participação de homens ou mulheres na posição de 

conselheiro(a). Esses requisitos foram previamente descritos no Quadro 6.  Os 

requisitos que não poderiam ser identificados por meio da análise do currículo das 

conselheiras ou por serem considerados muito subjetivos para a análise, foram 

eliminados. São eles: 

1. Bom currículo (BURKE, 1997).  

2. Boa habilidade de comunicação e tomada de decisão (PAJO; 

MCGREGOR; CLELAND, 1997).  

3. Indicação de um CEO ou membro do Conselho de Administração (PAJO; 

MCGREGOR; CLELAND, 1997).  

4. Querer ser conselheira (SHILTON; MCGREGOR; TREMAINE, 2010).  
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5. Notoriedade (PAJO; MCGREGOR; CLELAND, 1997; SHERIDAN; 

MILGATE, 2005; SHILTON; MCGREGOR; TREMAINE, 2010).  

Os demais requisitos foram transformados em palavras-chave e a partir daí 

foram comparados com a análise de conteúdo dos currículos das conselheiras.  

Seguindo a trajetória metodológica exposta, foi possível ao final atender 

aos objetivos propostos e responder a pergunta de pesquisa. 

 

 
Figura 4: Modelo do procedimento de Análise de Conteúdo 

  

Categorização (categorias e sub-categorias) 

Unidade de contexto textual 

Unidade de registro e codificação do texto 

Método discriminativo 

Estratégia intensiva intertextual 

Nível de análise semântica 

Material utilizado 

Objetivo 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da análise da composição 

de gênero dos CAs das 410 empresas de capital aberto listadas no ano de 2011 

na BM&FBovespa. Também são reveladas as características de formação e 

experiência profissional das 158 conselheiras. Essas características possibilitaram 

a identificação de alguns requisitos que podem ter contribuído para participação 

das conselheiras nos CAs das empresas supracitadas.  

Contudo, inicialmente apresenta-se a contextualização da pesquisa, ou 

seja, a apresentação de dados coletados em pesquisas (não acadêmicas) que 

demonstram o atual cenário da participação feminina nos CAs das empresas 

brasileiras. Este item tem sua relevância justificada pelo fato de, até o momento, 

não terem sido apresentados dados dessa natureza e, nem mesmo, terem sido 

publicados estudos acadêmicos com dados referentes a presença de mulheres 

nos CAs brasileiros. 

 

4.1 A PRESENÇA FEMININA NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO: 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Ao pesquisar dados referentes à diversidade de gênero nos Conselhos de 

Administração de empresas brasileiras, a fim que conhecer melhor o cenário 

nacional, não foram identificados estudos acadêmicos na área. Contudo, 

encontraram-se algumas informações, que serão apresentadas neste item e, 

posteriormente, serão utilizadas para fins de comparação com os dados desta 

dissertação. 

O primeiro registro localizado contendo dados referentes a participação 

feminina nos CAs brasileiros foi publicado pela Revista Capital Aberto, edição de 

agosto de 2006, disponível em www.capitalaberto.com.br, intitulada “Elas nos 

conselhos”. Na época esse assunto ganhou espaço no Brasil devido à decisão da 

Espanha em estipular sistema de cotas para mulheres nos CAs através do Código 

Conthe. Naquela publicação foi analisada a composição dos CAs das 150 

empresas de maior valor de mercado da Bovespa, considerando membros 

http://www.capitalaberto.com.br/
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titulares e suplentes. Os dados encontrados mostraram que das 150 empresas 

analisadas, 79 tinham na composição de seus CAs, ao menos, uma mulher (titular 

ou suplente), o que corresponde a 52,67%.  

As empresas que se destacaram com maior participação de mulheres nos 

CAs foram: Coteminas - cinco mulheres; Sanepar, Magnesita e Klabin - quatro 

mulheres; além de Weg, Brasil Telecom, Net, Telemig Celular, Amazônia e Cemig 

com três mulheres cada. Dos assentos disponíveis, 1.315 eram ocupados por 

homens e 122 por mulheres, correspondendo a 8,5%. Observou-se que grande 

parte dessas mulheres pertencia às famílias controladoras (MADUREIRA, 2006). 

O fato de terem sido consideradas também conselheiras suplentes, fez com que 

os números dessa pesquisa fossem maiores do que os encontrados pelas 

publicações dos anos seguintes. Estas consideraram apenas membros efetivos. 

Além da publicação da Revista Capital Aberto, foram encontrados dois 

relatórios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Esta última foi 

a mais importante e completa publicação encontrada que retrata o cenário atual 

de diversidade de gênero nos CAs das empresas. O primeiro relatório, publicado 

em 2009, trouxe dados sobre a participação feminina nos CAs de 508 empresas 

listadas na BM&FBovespa naquele ano. O segundo relatório, intitulado “Relatório 

de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas – 2010 e 2011” 

foi publicado no final de 2011, e trouxe dados referentes aos anos de 2010 e 

2011. Estes dados serviram como base para a coleta de dados desta dissertação, 

o que possibilitou a comparação entre eles.  

 
Tabela 3: Dados da amostra pesquisa IBGC 2009 e 2011 

Ano da coleta Tamanho da amostra 
Número de 

empresas com 
mulheres no CA 

Percentual de 
empresas com 

mulheres no CA 

2009 508 165 32,48% 

2010 454 235 29,78% 

2011 507 171 33,7% 

Fonte: Adaptado de Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 
2009, 2010 e 2011 - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

 

Outro dado importante apresentado nesses dois relatórios foi que em 2009, 

no Brasil, 21,65% de uma amostra de 508 empresas contavam com a 

participação de apenas uma conselheira, 9,06% com duas conselheiras e 1,77% 
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com três ou mais conselheiras. O relatório IBGC (2009) chama atenção que nos 

CAs compostos por três ou mais mulheres, as conselheiras eram geralmente 

parte do grupo familiar que controlava a empresa.  

O relatório publicado pelo IBGC em 2011, referente aos anos de 2010 e 

2011 trouxe dados percentuais e mostrou que as firmas, cujos CAs são 

compostos por até 10% de mulheres, diminuíram de 1,58% em 2010 para 1,10% 

em 2011. As empresas com participação de mulheres nos CAs entre 11% e 20% 

representam a maioria das empresas brasileiras, e demonstraram aumento mais 

significativo, pois em 2010 a participação foi de 13,81% e em 2011 passou para 

16,08%. 

Com relação aos assentos ns CAs ocupados por mulheres, o estudo do 

IBGC (2009) relata que dos 3.635 assentos existentes em 2009, apenas 234 

(7,74%) eram ocupadas por mulheres. É relevante lembrar que foram 

consideradas apenas as conselheiras efetivas. Em 2010 dos 3.046 assentos, 

apenas 7,10% eram ocupadas por mulheres, já em 2011 foram analisados 2.647 

assentos, e destes, 7,71% eram ocupadas por mulheres, como pode ser visto na 

Tabela 4.  

 
Tabela 4: Dados da amostra pesquisada IBGC 2009 e 2011 

 Tamanho da amostra Percentual de participação feminina 

2009 3.635 7,74% 

2010 3.046 7,10% 

2011 2.647 7,71% 

Fonte: Adaptado de Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 
2009, 2010 e 2011 - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

 

Em busca de mais dados analisou-se também as pesquisas realizadas 

pela Catalyst - uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1962, que busca 

expandir as oportunidades para as mulheres e empresas. Com escritórios nos 

Estados Unidos, Canadá, Europa e Índia, a organização desenvolve pesquisas 

que estudam homens e mulheres em todos os níveis, funções e localidades para 

aprender sobre as experiências das mulheres no mundo dos negócios; sobre as 

barreiras à sua progressão na carreira e sobre as estratégias organizacionais e 

individuais que levam ao sucesso.  
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A Catalyst publica anualmente relatórios e sensos sobre a participação das 

mulheres em cargos de CEO e nos Conselhos de Administração, porém, apenas 

o relatório Women on Boards - Global Board Seats Held by Women 2011, 

contemplou dados referentes ao Brasil. No relatório publicado no final de 2011 e 

disponível em http://www.catalyst.org/publication/433/women-on-boards, constam 

dados de 44 países de todos os continentes. Percebe-se que o resultado é mais 

pessimista em relação ao Brasil do que a pesquisa divulgada pelo IBGC.  

O índice de participação feminina nos CAs brasileiros apresentado em 

2011 pela Catalyst foi de 5,1%, posicionando o Brasil como 32º colocado. Alguns 

países apresentam índice menor que o Brasil. São eles: Itália (3,7%), Portugal 

(2,3%), Chile (1,9%) e Japão (0,9%). O relatório mostra a Noruega (39,5%) como 

país com maior índice, seguido pela Suécia (27%) e Finlândia (24,5%).  

A pesquisa publicada pela Catalyst apresentou apenas esse dado. Já os 

dois relatórios publicados pelo IBGC citaram outros que são apresentados a 

seguir. 

O IBGC (2009; 2011) publicou a composição dos CAs por nível de 

listagem. 

Ao comparar os dados dos relatórios, observou-se que nos últimos três 

anos (2009, 2010 e 2011) houve um aumento no número de mulheres nos CAs 

em todos os níveis, contudo, o Nível 1 foi o que apresentou maior evolução da 

participação feminina, de 7,03% em 2009 para 8,07% em 2011. Observou-se 

também que nos três anos analisados a maior proporção de mulheres 

concentrou-se no segmento Tradicional e o menor no Novo Mercado.  

Em meio a tantos dados desfavoráveis às mulheres, a pesquisa mostrou 

que elas somente são maioria na atuação como conselheiras independentes. Em 

2010 e 2011, as conselheiras independentes ocupavam, em média, 1,30 

conselhos e os homens 1,24 (IBGC, 2011). Pesquisa realizada por Simpson, 

Carter e D´Souza (2010) nos Estados Unidos também concluem que as mulheres 

são mais propensas a serem conselheiras independentes do que os homens. 

Conforme a pesquisa IBGC (2009; 2011) muitas das conselheiras 

brasileiras fazem parte de mais de um CA. Em 2009, havia 213 mulheres 

ocupando 234 assentos nos conselhos, uma média de 1,1 conselhos por mulher. 

http://www.catalyst.org/publication/433/women-on-boards
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É relevante destacar Maria Amália Delfim de Melo Coutrim que compunha 14 

conselhos diferentes; Verônica Valente Dantas que participava de nove conselhos 

e Luciana Freitas Rodrigues com sete conselhos. Outras 21 mulheres faziam 

parte de dois ou três conselhos. 

Em 2010, havia 162 mulheres ocupando 216 assentos em 151 empresas, 

isto é, cada conselheira ocupava em média 1,33 assentos. Em 2011, havia 165 

mulheres ocupando 204 assentos em 147 empresas, isto é, houve uma redução 

de 151 para 147 empresas com mulheres nos conselhos. Já a média de 

conselheiras por assento foi de 1,23. Maria Amália Delfim de Melo Coutrim 

passou a participar de 13 CAs em 2011 (em 2009 eram 14), Verônica Valente 

Dantas passou a compor em 2011 sete conselhos, dois a menos que em 2009 e 

Luciana Freitas Rodrigues passou a ser conselheira de apenas uma empresa em 

2011 (em 2009 eram sete). 

 
Tabela 5: Número de mulheres IBGC 2009 e 2011 

Ano N. de Mulheres N. de Assentos Média de M/A 

2009 213 234 1,10 

2010 162 216 1,33 

2011 165 204 1,23 

Fonte: Adaptado de Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 
2009, 2010 e 2011 - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 

 

Essa é uma constatação comum entre os CAs brasileiros, e não é privilégio 

das mulheres. Os conselheiros homens também costumam fazer parte de mais de 

um conselho. 

 
Tabela 6: Percentual de CAs acumulados por homens e mulheres 

 MULHERES HOMENS 

Mais de 5 conselhos 1,21% 0,81% 

5 conselhos 0,00% 1,13% 

4 conselhos 0,00% 1,51% 

3 conselhos 3,03% 3,77% 

2 conselhos 6,06% 10,08% 

1 conselho 89,70% 82,70% 

Fonte: Adaptado de Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas – 
2010 e 2011 – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
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A Tabela 6 mostra que a maioria dos conselheiros (89,70% mulheres e 

82,70% homens) fazia parte de somente um conselho, porém, observa-se que a 

representatividade de mulheres (1,21%) era maior do que de homens (0,81%) 

quando se analisa a participação em mais de cinco conselhos. 

No Brasil, em 2009, apenas 25 mulheres ocupavam o cargo de presidente 

dos CAs (IBGC, 2009). Em 2011, o IBGC mostrou que 3,9% dos assentos de 

Presidente do CA eram ocupados por mulheres. A distribuição desse percentual 

mostrou que o Novo Mercado foi o único nível de listagem que não apresentou 

nenhuma mulher presidindo seus CAs e o Nível 2 foi o que apresentou maior 

índice - 6,25% em 2010 e 6,67% em 2011.  

Outra estatística desfavorável às mulheres é referente à participação delas 

concomitantemente no cargo de CEO e membro do CA. Em 2009, foi observado 

que dos 3635 assentos nos conselhos, 480 eram ocupados por diretores das 

empresas da amostra. Desses 480, apenas 26 eram mulheres, ou seja, o 

percentual de mulheres conselheiras que também ocupavam cargo de CEO era 

de 5,4%.  

Ao que indicam as pesquisas publicadas na revista Capital Aberto, na 

Catalyst e nos Relatórios do IBGC, a presença do gênero feminino nos CAs 

brasileiros é baixa. Uma constatação que não surpreende visto que os estudos 

acadêmicos demonstram que, apesar de todo avanço aparente, o Brasil ainda é 

um país em que a desigualdade de gênero está presente nos mais diversos níveis 

organizacionais. 

Contudo, buscou-se nesta pesquisa igualmente analisar a composição de 

gênero das 410 empresas listadas na BM&FBovespa e que compõe a amostra de 

nosso estudo. Os dados coletados são apresentados e analisados no item a 

seguir. 

 

4.2 PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS CAS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 

CAPITAL ABERTO  

 

Conforme exposto no capítulo 3, foram analisadas 410 empresas 

brasileiras de capital aberto listadas na BM&FBovespa no ano de 2011.  
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Observou-se que apenas 133 dessas empresas tinham, ao menos, uma mulher 

no seu CA, o equivalente a 32,44%. Um percentual um pouco menor do que o 

encontrado pelo IBGC no mesmo período, que foi de 33,70%. 

A partir dos dados fornecidos pelo IBGC de 2009 e 2010, já apresentados 

no item 4.1, pôde-se também verificar a evolução dos três últimos anos, ilustrados 

no Gráfico 1.  

 

 
Gráfico 1: Percentual de empresas com mulheres nos CAs 
Fonte: Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 2009, 2010 e 
2011 - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e dados da pesquisa. 

 

Nota-se que o percentual encontrado pelo IBGC em 2009 foi muito próximo 

ao encontrado por esta pesquisa em 2011. Isso demonstra pouca variação no 

número de empresas com mulheres nos seus CAs. Entretanto, no ano de 2010 

houve uma queda de 8,31% em comparação a 2009. 

A pequena variação encontrada entre os anos de 2009 e 2011 no Brasil 

também acontece em outros países. Groysberg e Bell (2011) perguntaram aos 

conselheiros de ambos os sexos em 26 países, qual seria a principal razão para o 

número de mulheres nos CAs não ter aumentado. A resposta de 34% das 

mulheres foi de que as redes tradicionais tendem a ser orientadas para homens, 

já 39% dos homens atribuem a falta de mulheres em posições executivas como o 

principal motivo para o não crescimento da participação feminina nos CAs. No 

Brasil não há como afirmar que os motivos são os mesmos dos encontrados por 

Groysberg e Bell (2011), porém, dados publicados por Madalozzo em 2011 

comprovam que no Brasil existem poucas empresas com mulheres em cargos 

executivos. Ao analisar 370 empresas a autora encontrou um índice de apenas 

2009 2010 2011

32,48% 

29,78% 

32,44% 
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8,55% de empresas com mulher como CEO, o que pode contribur para o baixo 

índice. 

Comparando os dados brasileiros com a evolução da participação de 

mulheres nos CAs de países europeus, se observa que de 2004 a 2010 houve um 

crescimento de 11,7% na participação de mulheres nos CAs daqueles países 

(PWN, 2011). Esse percentual é muito maior do que o visto no Brasil, que nos 

últimos três anos manteve-se praticamente estável. Branson (2011) acredita que 

esse aumento na Europa tenha sido reflexo da lei de quotas aprovada na 

Noruega em 2005 que influenciou este e outros países a ampliar a participação 

feminina. 

Ao comparar o Brasil, ao cenário mundial, percebe-se que em 2011 o 

índice só não é menor do que a Indonésia (30,4%), Coréia do Sul (15,4%), Chile 

(11,1%), Japão (9,9%) e Arábia Saudita (1%) conforme pode ser visto no Gráfico 

2. O destaque ficou para Suécia (100%), Noruega (96%) e África do Sul (91,1%), 

que apresentaram percentuais superiores a 90%. 

 

 
Gráfico 2: Percentual de empresas com pelo menos uma mulher no CA em 2011 
Fonte: Governance Metrics International – GMI5, 2011 Women on Boards Report disponível em 
Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 2010-2011 e dados da 
pesquisa. 
 

Ao analisar as 133 empresas, constatou-se que os setores de atuação são: 

energia elétrica - 11,30%; fios e tecidos - 6,77%; bancos - 6%; materiais 

rodoviários - 3,76%; tecidos, vestuário e calçados - 3,76%. As demais empresas 

são dos mais diversos setores. Um cenário bem diferente do encontrado por 
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Adams e Ferreira (2009) nos EUA, pois naquele país o número de mulheres nos 

CAs é menor em indústrias que lidam com infraestrutura, energia ou eletrônicos 

do que em indústrias de bens de consumo. 

Ainda com relação ao número de empresas com mulheres nos CA, 

destaca-se que no Brasil a bolsa de valores BM&FBovespa classifica as 

empresas listadas em quatro níveis de listagem: Tradicional, Nível 1, Nível 2 e 

Novo Mercado. 

Ao segmentar os dados, ou seja, analisar o percentual de empresas com 

mulheres no CA dentro dos quatro níveis especiais de listagem da 

BM&FBosvespa, observou-se que o Nível 2 apresenta o maior percentual de 

mulheres com 50%. Esse é seguido pelo Nível 1 com 42,9%, conforme Tabela 7. 

O segmento Tradicional, embora tenha o maior número de empresas com 

mulheres nos seus CAs, possui proporcionais 32,3%. Por último, está o Novo 

Mercado com índice de 27%.  

 
Tabela 7: Número de empresas por nível de listagem 

Nível de listagem Nº empresas 
Nº empresas com 

mulher no CA 
Proporção de 

mulheres no CA 

Tradicional 229 74 32,3% 

Novo Mercado 126 34 27,0% 

Nível 1 35 15 42,9% 

Nível 2 20 10 50,0% 

Total 410 133 ******** 

 

Com relação a participação de mais de uma mulher nos CAs das empresas 

analisadas, observou-se que das 133 (100%), 95 (71,4%) possuem apenas uma 

mulher; 30 (22,6%) duas mulheres e 8 (6%) três ou mais mulheres, demonstrando 

que além de terem poucas empresas com mulheres, o número de conselheiras 

por empresa é reduzido.  

Ao separarmos essas empresas por nível de listagem da BM&FBovespa 

observa-se que o Tradicional destaca-se com maior número de mulheres tanto 

com uma, duas, três ou mais mulheres em seus CAs. Porém, ao se analisar 

proporcionalmente ao número de empresas de cada nível - Tabela 8 - nota-se que 

o Novo Mercado é o que contém o maior número de empresas com uma mulher 
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apenas (76,5%), o Nível 2 é destaque tendo 30% de suas empresas com duas 

mulheres e o Tradicional é o segmento com maior número de empresas com três 

ou mais mulheres (9,4%).  

 
Tabela 8: Número de empresas com mulher por nível de listagem 

Nível de listagem 
Nº empresas com 
uma mulher no CA 

Nº empresas com 
duas mulheres no 

CA 

Nº empresas com 
três ou mais 

mulheres no CA 

Tradicional 52 (70,3%) 15 (20,3%) 7 (9,4%) 

Novo Mercado 26 (76,5%) 8 (23,5%) 0 (0%) 

Nível 1 10 (66,7%) 4 (26,67%) 1 (6,67%) 

Nível 2 7 (70%) 3 (30%) 0 (0%) 

Total 95 30 8 

 

Para possibilitar a comparação com dados anteriores e também com 

estudos de outros países, calculou-se o percentual de empresas com uma, duas, 

três ou mais mulheres do número total de empresas estudadas, ou seja, 

considerando as 410 empresas (100%), observa-se que 67,6% dessas não 

possuem nenhuma mulher nos seus CAs; 23,17% possuem uma mulher; 7,32%, 

duas mulheres e 1,95%, três ou mais mulheres.  

Ao se comparar esses dados com os publicados pelo IBGC em 2009 não 

se percebe grande variação, como pode ser visto no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Percentual de empresas com uma, duas, três ou mais mulheres no CA em 2009 e 2011 
Fonte: Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 2009. 

Empresa com 1
conselheira efetiva

Empresa com 2
conselheiras efetivas

Empresas com 3 ou
mais conselheiras

efetivas

21,65% 

9,06% 

1,77% 

23,17% 
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Nos EUA no mesmo período (2009) observou-se que o número de 

empresas com três ou mais mulheres superava consideravelmente o Brasil. 

Dados do Catalyst de 2009 demonstram que em 26,30% das empresas 

americanas havia uma mulher no CA; em 14,20%, duas mulheres e em 17,60%, 

havia três ou mais mulheres. 

O relatório IBGC (2009) enfatiza que nos CAs compostos por três ou mais 

mulheres, as conselheiras, geralmente, faziam parte do grupo familiar que 

controlava a empresa. Neste estudo identificou-se que apenas em oito empresas 

(1,95%) havia três ou mais conselheiras, sendo que todos os assentos eram 

ocupados por mulheres que fazem parte do grupo familiar controlador da 

empresa. Essas empresas são: Coteminas; Mercantil Brasil Financeira S.A; Metal 

Iguaçu; Santanense; Tekno; Uni cidade; Wembley e Cedro. 

Analisou-se nesta pesquisa também o número atual de assentos ocupados 

por mulheres nos CAs. 

 

4.2.1 A atual participação feminina por assento nos CAs das empresas 

brasileiras de capital aberto 

 

Os CAs das 410 empresas analisadas somam 2.493 assentos, destes, 182 

são ocupados por mulheres, ou seja, 7,3% dos assentos das empresas brasileiras 

de capital aberto listadas na BM&FBovespa em 2011 são ocupados por mulheres, 

um dado inferior ao encontrado pelo IBGC (2011) no mesmo período, que foi de 

7,71% e, superior ao divulgado pela Catalyst (2011) de 5,1% 

Ao analisar os três últimos anos (com dados disponibilizados pelo IBGC de 

2009 e 2010) observou-se que o índice se manteve na faixa dos 7%, 

apresentando uma queda de 8% do ano de 2009 para 2010. No entanto, de 2010 

para 2011 houve uma leve recuperação, próxima dos 3%. No período de 2009 

para 2011 a queda foi de aproximados 6%, como pode ser visualizado no Gráfico 

4. 
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Gráfico 4: Percentual de assentos ocupados por mulheres nos CAs das empresas brasileiras 
Fonte: Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas (2009); 
Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas (2010 e 2011).  

 

Uma possível explicação para essa queda é a que todos os anos há a 

nomeação de novos conselheiros e, ao observar os relatórios publicados pelo 

IBGC, observou-se que de 2009 para 2010 algumas mulheres que acumulavam a 

posição de conselheiras em mais de um CA, passaram a ocupar uma quantidade 

menor de conselhos. Já de 2010 para 2011 observou-se que novas mulheres, que 

até então não apareciam no hall de conselheiras, foram nomeadas. 

Ao se localizar o Brasil no cenário mundial, observa-se Gráfico 5 que o 

mesmo encontra-se abaixo da mediana, igualando-se a Singapura. Os países que 

se destacam com maior participação feminina são: Noruega (39,5%), Suécia 

(27,3%) e Finlândia (24,50%), onde a lei de cotas se faz presente. 

 

Gráfico 5: Participação feminina nos CAs no mundo 
Fonte: Adaptado de Women on boards, estudo da Catalyst (2011).  

2009 2010 2011

7,74% 

7,10% 

7,30% 
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Adams e Ferreira (2009) acreditam que esse cenário deva mudar, pois em 

alguns países ao redor do mundo há pressão pelo aumento do número de 

mulheres e também surgiram algumas propostas governamentais que ressaltam a 

importância da diversidade de gênero nos CAs, inclusive no Brasil. 

A exemplo de outros países como Noruega e Espanha, que possuem leis 

de cotas, no Brasil o Projeto de Lei do Senado n. 112 de 2010 da Senadora Maria 

do Carmo Alves propõe percentual mínimo de participação de mulheres nos CAs 

das empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive suas 

subsidiárias e controladas. O governo é que faria esse controle. O projeto também 

estabelece progressão desse percentual de modo que em 2022 seja atingida a 

participação de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de mulheres nesses 

conselhos. As leis de cotas são alternativas utilizadas pelos governos para 

ampliar a participação das mulheres e assim propiciar maior oportunidade àquelas 

que desejam ser conselheiras, entretanto, no Brasil a lei ainda não foi aprovada. 

Ao analisar a distribuição desses assentos por nível de listagem da 

BM&FBovespa observa-se que o Tradicional é o que possui proporcionalmente 

mais mulheres por assento (9,44%). 

 
Tabela 9: Número de assentos com mulher por nível de listagem 

Nível de listagem Nº de assentos total 
Nº de assentos com 

mulheres 
Percentual 

proporcional 

Tradicional 1144 108 9,44% 

Novo Mercado 905 40 4,41% 

Nível 1 282 22 7,8% 

Nível 2 162 12 7,41% 

TOTAL 2493 182 ********** 

 

Ao comparar os dados dessa pesquisa com os dados publicados pelo 

IBGC em 2009 e 2010 tem-se o Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Participação feminina nos CAs por nível de listagem 

Fonte: Relatório de Mulheres na Administração das Empresas Brasileiras Listadas 2009 e; 2010 e 
2011 - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).  

 

Nota-se que somente no Nível 2 não houve aumento em comparação à 

2010. O destaque ficou para o Nível 1 que superou os anos de 2009 e 2010. 

Observa-se também que nos três anos analisados a maior proporção de mulheres 

concentra-se no segmento Tradicional e o menor no Novo Mercado. Segundo o 

IBGC (2011) o Novo Mercado é o que possui o maior nível de exigência de boas 

práticas de governança e estas deveriam relacionar-se com uma maior 

diversidade de gênero, o que não acontece. O IBGC também sugere uma maior 

investigação para identificar as causas desse fenômeno, que igualmente não 

foram identificadas nesta pesquisa. 

 

4.2.2 O acúmulo de assentos nos Conselhos de Administração  

 

Os 182 assentos ocupados por mulheres nas 410 empresas brasileiras de 

capital aberto, notou-se que são ocupados por 158 mulheres diferentes. Segundo 

dados do IBGC (2011), em 2010 havia 216 assentos, sendo ocupados por 162 

mulheres. Isso significa que em 2010 as mulheres acumulavam em média 1,33 

assentos, já em 2011 esse número caiu para 1,15. Em nossa amostra uma 

Nivel 2
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Total
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7,80% 
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mulher ocupava quatro assentos, quatro mulheres ocupavam três assentos e 13 

mulheres ocupavam dois assentos diferentes, as demais 142 ocupavam apenas 

um assento. Esse número pode ser considerado baixo, porém o acúmulo de 

conselhos também é observado em outros países. 

Burke (1997), em pesquisa realizada no Canadá, verificou que em uma 

amostra de 278 mulheres conselheiras, 66 faziam parte de um conselho, mas 

havia uma mulher que fazia parte de 13 conselhos. Esse estudo encontrou uma 

média de 3,5 conselhos por mulher. Daily, Certo e Dalton (1999) corroboram ao 

verificarem que em 1987 a média de mulheres por assento nos CAs das 

empresas americanas (Fortune 500) era 0,54, já em 1996 esta média aumentou 

para 1,2. Branson (2011) destaca que atualmente nos Estados Unidos as 

mulheres conselheiras são vistas como “troféus” e são convidadas a participar de 

até sete conselhos. Nas empresas americanas de capital aberto, o número de 

mulheres nos conselhos aumentou de 19 para 80 entre os anos 2001 e 2007, 

mas, as mulheres membros eram sempre as mesmas, ano após ano. Na Austrália 

acontece o mesmo fenômeno, ou seja, em 2008 havia oito mulheres que 

ocupavam a posição de conselheiras em três empresas diferentes e 16 mulheres 

ocupavam a posição de conselheiras em duas empresas diferentes (BRANSON, 

2011). 

Outro dado analisado foi o percentual de mulheres ocupando a posição de 

Presidente ou Vice-presidente do Conselho de Administração nas 410 empresas 

brasileiras. 

 

4.2.3 Mulheres presidentes ou vice-presidentes dos CAs 

Foram identificadas 24 mulheres ocupando a posição de vice-presidente ou 

presidente do CA em 2011 nas empresas analisadas. Nas Lojas Hering S.A. e na 

WLM Indústria e Comércio S.A., ambos os cargos de presidente e de vice-

presidente eram ocupados por mulheres. Dessa forma o número de empresas 

com mulheres como presidentes ou vice do CA, soma 22, o equivalente a 5,4% 

do total de empresas.  

Se considerarmos apenas as presidentes, há nove mulheres (2,2%), sendo 

que dessas, seis pertencem à família controladora. Nesse mesmo período, o 
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IBGC (2011) encontrou um percentual de 3,9% de mulheres ocupando essa 

posição. Segundo o IBGC (2009), no ano de 2009, 25 (4,92%) mulheres 

ocupavam essa posição nas empresas brasileiras e, em 2010, esse percentual 

caiu para 3,27%. 

Uma pesquisa da Catalyst (2011) divulgou alguns percentuais referentes a 

outros países, como pode ser visto no Gráfico 7, contudo, não se tem certeza se 

na referida pesquisa também foram consideradas as vice-presidentes. Se 

realmente foram consideradas apenas as presidentes então, o Brasil estaria à 

frente de apenas quatro países, com um ponto percentual a mais do último 

colocado, a Alemanha com 1,2%. 

 

 
Gráfico 7: Número de assentos de presidente do CAs ocupados por mulheres 
Fonte: Adaptado de Women on Boards 2011, estudo da Catalyst. 

 

Li e Wearing (2004) também analisaram o número de assentos de 

presidentes de CAs ocupados por mulheres e sugerem a existência de um 

“segundo teto de vidro”, uma barreira dentro do próprio CA que impediria as 

mulheres de ascender para posições de presidência do conselho.  Contudo, nesta 

pesquisa não se tem o intuito de comprovar esse fenômeno, apenas sugerir essa 

possibilidade considerando o baixo número de mulheres encontrado na posição 

de presidento do CA. 

Como se pôde observar, o Brasil é um dos países com a menor 

participação feminina nos CAs de suas empresas, 32,44%, ficando à frente de 
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apenas cinco países. A maioria dessas empresas (71,4%) não possui mais do 

que uma conselheira. O percentual encontrado de assentos ocupados por 

mulheres foi de 7,3%, ficando à frente de somente sete países. Importante ainda 

reforçar que 7,3% correspondem a 182 assentos, contudo, algumas mulheres 

acumulam mais de um assento, reduzindo esse número para 158 mulheres. Mas 

é nos assentos de Presidente do CA que se observou o menor percentual de 

participação feminina por empresa, 2,2%. 

Os dados encontrados nesta pesquisa demonstram baixa ocupação 

feminina em posições de conselheira, refletindo um cenário de desigualdade de 

gênero nos Conselhos de Administração das empresas brasileiras de capital 

aberto. Considera-se este, um reflexo da realidade retratada em diversas 

pesquisas desenvolvidas no Brasil em níveis hierárquicos organizacionais 

inferiores, e mesmo no mercado de trabalho, (ver, por exemplo: STEIL, 1997, 

ICHIKAWA; SANTOS, 1998; FLECHA, 2007; SANTOS; RIBEIRO, 2009; 

SILVEIRA, 2009; MADALOZZO, 2011), onde as mulheres têm encontrado 

dificuldade para ascender a níveis de maiores responsabilidades, mas também 

pode ser um reflexo da manifestação do efeito teto de vidro, ou seja, barreiras que 

embora sutis impedem as mulheres a ascenderem a cargos de alta gestão. Este 

efeito será melhor explorado no Capítulo 5. 

A fim de compreender quais características de formação e experiência 

profissional levaram essas 158 mulheres a vencer as barreiras existentes na 

cultura e organizações brasileiras e alcançarem uma posição como conselheira, 

apresenta-se uma análise mais detalhada do perfil acadêmico e profissional 

delas. 

 

4.3 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE PERFIL, FORMAÇÃO E 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DAS CONSELHEIRAS BRASILEIRAS 

 

Como já descrito no capítulo 3, 158 mulheres diferentes compõem os CAs 

das 410 empresas brasileiras de capital aberto listadas em 2011 na 

BM&FBovespa. Ao iniciar a análise dos currículos perceberam-se características 

bem distintas de grupos de conselheiras, dessa forma, as 158 mulheres foram 

classificadas em duas categorias. 
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Tabela 10: Categorias de conselheiras 

 Tipo Quantidade Percentual 

Categoria 1 Internas 115 73% 

Categoria 2 Externas 43 27% 

Total --------- 158 100% 

 

Nota-se na Tabela 10 que 73% das conselheiras pertencem a categoria 1, 

estas são membros do núcleo familiar proprietário da empresa, acionistas e 

colaboradoras. Percebe-se também que 27% fazem parte da categoria 2, na qual 

estão relacionadas as conselheiras independentes e também aquela que não 

puderam ser identificadas como possuidoras de qualquer característica listada 

anteriormente, pois não possuem nenhum vínculo direto com a empresa. 

Para análise das características dessas conselheiras foram consideradas, 

as seguintes unidades de registro: idade; formação acadêmica - importante aqui 

ressaltar que no banco de dado da BM&FBovespa, onde foram coletados os 

dados, muitas mulheres não tiveram sua formação divulgada, ao invés disso, são 

classificadas como: empresárias, industriais, comerciantes, professoras, 

seguradoras ou “do lar” (sic) -; local de formação; experiências profissionais 

dentro e fora da empresa onde são conselheiras e; experiência anteriores como 

conselheiras. 

 

4.3.1 Características de perfil, formação e experiência profissional das 

conselheiras internas 

 

A Categoria 1 corresponde a 73% das conselheiras, este grupo que 

contém 115 mulheres, está dividido em três sub-categorias cujas características 

serão apresentadas neste item. 

 

Sub-categoria 1.1 - Membros da família 

 

Composta por 63 mulheres, o equivalente a 40% do total, essas 

conselheiras são parte do núcleo familiar proprietário da empresa, 25 delas são 
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também acionistas.  A média de idade do grupo é de 57 anos, a média mais alta 

entre todas as sub-categorias. 

Referente à formação acadêmica, como se percebe na Tabela 11, a 

maioria possui formação em Direito (11%), 8% em Administração e 5% em 

Engenharia. Destaca-se neste grupo uma conselheira que cursou Administração 

na Harvard Business School, e outra de nacionalidade estrangeira que cursou 

Bachelor of Science in Education pela Miami University. As demais conselheiras 

graduaram-se em universidades brasileiras. 

Outra característica deste grupo é que 33% não tiveram formação 

divulgada (ou não a possuem) e são tratadas como empresárias, comerciantes ou 

industriais. Além disso, 10% foram identificadas como professoras. Mas o que 

chama atenção neste grupo é que 6% foram denominadas como sendo “do lar” 

(sic). 

 
Tabela 11: Formação/Profissão das conselheiras membro da família 

Formação/Profissão Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Direito 7 11% 

Administração 5 8% 

Engenharia 3 5% 

Outros cursos de nível superior 15 24% 

Ensino Médio 2 3% 

Empresária, Comerciante ou Industrial 21 33% 

Professora 6 10% 

Do Lar 4 6% 

Total 63 100% 

 

Quanto aos cursos de pós-graduação em nível de especialização 

freqüentados por elas, observou-se que apenas oito obtiveram algum curso nas 

seguintes áreas: Gestão empresarial (3), Direito (2), Marketing (2) e Finanças (1). 

Importante ressaltar que sete deles foram realizados na Fundação Getúlio Vargas 

do Rio de Janeiro, enquanto uma das conselheiras realizou curso de 

Owner/President Management na Harvard Business School. 

Nas empresas onde são conselheiras, das 63 mulheres, 26 (41%) ocupam 

ou ocuparam algum cargo na gestão da empresa. Todos em nível de Direção 
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geral ou responsáveis por um setor específico. Destacam-se duas conselheiras, 

que apesar de serem da família, investiram na formação acadêmica e profissional 

construindo uma carreira dentro da empresa. 

A primeira delas é conselheira em um Banco, tem 34 anos, graduou-se em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná e frequentou cursos MBA 

em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, além de atuar como engenheira civil, 

está há 12 anos na empresa. Ingressou como funcionária, posteriormente 

assumiu a gerência financeira, ocupou o cargo de diretora do Centro de Serviços 

Compartilhados e atualmente é diretora financeira da empresa.  

A segunda é conselheira em uma empresa de construção pesada, tem 47 

anos e é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Campinas, tem pós-

graduação em Administração de Empresas pela FAAP. Na empresa em que é 

conselheira, atuou como estagiária por dois anos, posteriormente ocupou o cargo 

de assistente da presidência por três anos, foi assistente do departamento de 

recursos humanos, assistente da superintendência e superintendente. Atualmente 

acumula os cargos de diretora do departamento jurídico, diretora de relações com 

o mercado e diretora gerente. 

Das 63 conselheiras, 30 tem alguma experiência em outras empresas que 

não a da família, sendo que 50% exerceram cargo de diretoras em ONGs ou 

outras empresas do grupo familiar, as outras 50% atuaram como professoras de 

escola e universidades, como empresárias ou sócias de outras empresas, 

consultoras, pesquisadoras, executivas, assistentes de direção e gerentes. 

Outra característica a se observar é a experiência dessas mulheres como 

conselheiras. Das 63 conselheiras, 17 têm experiência como conselheira de 

outras empresas, a maioria dessas são holdings e pertencem ao grupo familiar. 

Apenas uma delas, a Sra. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, conselheira da 

Magazine Luiza, já ocupou um assento no CA de uma empresa fora do grupo 

familiar, a Sadia S.A. 

 

Sub-categoria 1.2 -  Acionista  
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O grupo das acionistas corresponde a 14% do total de conselheiras. 

Fazem parte aquelas que possuem ações das empresas, porém, não possuem 

nenhum vínculo familiar. A média de idade desse grupo é 54 anos.  

Quanto à formação acadêmica, 18% delas são formadas em Administração 

ou Gestão de empresas, 14% em Direito e iguais 14% em Engenharia. Apenas 

seis divulgaram onde fizeram faculdade, todas em universidades brasileiras, três 

em universidades federais, e as demais na Mackenzi, USP e PUC/SP. Importante 

ressaltar que 18% delas são classificadas como empresárias ou industriais e não 

tiveram formação divulgada.  

 
Tabela 12: Formação/Profissão das conselheiras acionistas 

Formação/Profissão Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Administração ou Gestão de empresas 4 18% 

Direito 3 14% 

Engenharia 3 14% 

Outros cursos de nível superior 7 32% 

Empresaria ou Industrial 4 18% 

Seguradora 1 4% 

Total 22 100% 

 

Quanto ao curso de pós-graduação realizado por essas mulheres, 

observou-se que apenas quatro tem algum curso de especialização.  Uma delas, 

formada em Letras, realizou especialização em Tradutores e intérpretes – Inglês-

Português- Inglês; outra é graduada em odontologia, cursou MBA em Gestão 

empresarial, mas o destaque é para as outras duas conselheiras. Uma delas é 

formada em Administração e realizou um curso de especialização, cuja área não 

foi divulgada, na Havard Extension School of Business e também um MBA em 

Finanças Empresariais pela USP. Outro destaque é a conselheira formada em 

Medicina que também possui título de Mestre em Medicina pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizou MBA Executivo na UFRJ e é PhD in 

Management pela McCombs School of Business, University of Texas realizado 

em Austin nos Estados Unidos. 

Dentro da empresa em que ocupam posição de conselheiras, apenas 

quatro das 22 mulheres já fizeram ou fazem parte do corpo de colaboradores, 
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todas em cargos de gestão estratégica, responsáveis por importantes áreas, com 

destaque para uma delas que é Vice-presidente, na empresa CIMS. 

Quanto à experiência profissional apenas quatro conselheiras não têm 

experiência profissional fora da empresa. No entanto, as outras 18 (82%) tem ou 

tiveram experiências em outras empresas, 12 delas em cargos de diretora, sócia 

ou superintendente. Algumas dessas empresas fazem parte do mesmo grupo da 

companhia dessas profissionais ocupantes de posição de conselheiras. Das 

outras seis, três foram ou são professoras universitárias e pesquisadoras, uma 

atuou como física, outra como consultora e a terceira como procuradora. 

Quanto às experiências anteriores como conselheiras, observou-se que 

nove das 22 mulheres desse grupo já foram ou são conselheiras em outras 

empresas, algumas dessas fazem parte do mesmo grupo da empresa a qual são 

conselheiras, uma delas já fez parte de 13 conselhos de empresas diferentes, 

todas pertencentes ao mesmo grupo. 

Nesta sub-categoria destacam-se as trajetórias profissionais de duas 

mulheres. A primeira é Maria da Conceição Rodrigues Leal, nacionalidade 

portuguesa, formada em gestão de empresas, ocupa um assento na Beta 

Securizadora S.A. Desenvolveu a sua carreira profissional entre Bancos e a 

Gestão de Empresas Públicas e Privadas. De 1982 a 1989 trabalhou no Banco de 

Portugal, onde desempenhou funções de análise de projetos de investimento 

estrangeiro em Portugal. De 1986 a 1989, com a liberalização do mercado de 

capitais integrou as equipes de delegação de competências no Banco Comercial. 

Em 1989, integrou a equipe fundadora do Banco Exterior de España, como 

Diretora de Risco. Em 1991, assume a direção do Banco Corporativo e é 

nomeada representante da Argentina em Portugal. Em 1993, integra o Grupo 

Lusomundo, com a responsabilidade da área financeira dos audiovisuais. 

Simultaneamente, assume a administração da L.S.I.I. e da TSF. Em 1996, volta 

ao Banif Comercial, como Diretora do Mercado de Capitais. Em 2000, integra o 

CA da RTP, como Vice-Presidente, Presidente da RTC e administradora da 

Portugal Global da RDP e Sport TV. Em finais de 2002, é nomeada 

Administradora do Grupo Portugal Telecom, onde, na qualidade de 

Administradora exerceu funções na PT Internacional e no Fundo de Pensões 
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Previsão. Em 2006, volta ao Banco, como administradora do Banif Banco de 

Investimento. 

A segunda conselheira de destaque no grupo é Celina Maria Vaz 

Guimarães, conselheira da AETATIS Securitizadora S.A. e ALTERE 

Securitizadora S.A. Ela é formada em Administração de Empresas e pós- 

graduada pela Havard Extension School of Business e possui MBA em Finanças 

Empresariais na Universidade de São Paulo – USP. Atua no mercado financeiro 

desde 1993, é head de operações da Prosperitas Investimentos S.A.. Atuou como 

back office das divisões de Private Equity e Imobiliário da GP Investimentos, 

durante o período de sete anos, participando ativamente na emissão de CRI’s e 

FIDC’s. Atuou como auditora financeira e contábil da Price Water House Coopers, 

pelo período de quatro anos.  

 

Sub-categoria 1.3 – Colaboradoras 

 

Esse grupo de conselheiras corresponde a 19% do total e é composto por 

30 mulheres que fazem parte do grupo de colaboradoras das empresas em que 

são conselheiras, sendo que a média de idade é 50 anos. 

A formação dessas conselheiras está descrita na Tabela 13, sendo que 

das 30 somente 18 tiveram divulgadas as instituições de ensino que frequentaram 

o curso superior, cinco em universidades federais ou estaduais, uma de 

nacionalidade americana, graduou-se pela University of Houston, as outras 12 

concluíram curso superior em universidades particulares diversas. 

 
Tabela 13: Formação/Profissão das conselheiras colaboradoras 

Formação/Profissão Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Direito 9 30% 

Administração de empresas e pública 9 30% 

Ciências Contábeis 2 7% 

Economia 2 7% 

Outros cursos de nível superior 7 23% 

Empresária 1 3% 

Total 30 100% 
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Referente a cursos de pós-graduação, das 30 conselheiras nove possuem 

algum curso de especialização, sendo que, oito cursaram MBAs Executivos ou na 

área de finanças, uma realizou duas especializações fora do país, em Economia 

do Setor Público pela George Washington University em Washington DC e 

Gestão de Recursos Humanos pela Agência de Recursos Humanos do Governo 

Japonês, Tóquio (Japão). Seis delas cursaram Mestrado nas áreas de Gestão de 

Políticas Públicas, Marketing, Administração Pública e Direito e duas têm 

Doutorado. A primeira no Instituto de Economia, Universidade Estadual de 

Campinas e a segunda na Boston College USA.  

O destaque no quesito formação ficou para Adriana Waltrick dos Santos, 

formada em Administração, cursos MBA Executivo pela USP, Mestrado em 

Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cursou 

também MBA MIT Sloan, pela Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos 

Estados Unidos, investindo em formação também fora do país. 

Quanto à experiência profissional, fica claro que das 30 mulhers seis delas 

são funcionárias que construíram carreira nas empresas onde são conselheiras, 

todas com experiência de mais de 20 anos nas empresas. Iniciaram como 

auxiliares ou assistentes e atualmente ocupam cargos de alta gestão, como 

gerente de cobrança; gerente de exportação; responsável pelo departamento 

financeiro; gerente de vendas para o mercado externo e responsável pela área de 

recursos humanos. Outra característica importante é que somente uma das seis 

tem alguma experiência profissional em outra empresa, no mesmo setor de 

atuação da empresa atual. Elas também não têm experiências anteriores como 

conselheiras em outras firmas. 

Outras 16 mulheres são profissionais com experiências diversas em outras 

empresas e em cargos de direção ou gerência nas mesmas áreas que trabalham 

atualmente. Essas mulheres já foram contratadas em cargos de média ou alta 

gestão, pelas empresas onde são atualmente conselheiras, estão na empresa em 

média nove anos. Oito delas ocupam cargos de gerentes, presidentes de área e 

superintendentes, outras oito são diretoras da empresa. 

Ainda destacam-se neste grupo outras oito conselheiras que possuem 

experiências na gestão pública, principalmente em ministérios e no governo 
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federal, conforme pode ser visto no Quadro 6, estas ocupam assentos em 

companhias estatais. 

 
N. Cargo Local 

01 Especialista em documentação Secretaria Técnica de Eletrônica do Senado 
Federal  

02 Secretaria de Planejamento e 
Investimento 

Ministério do Planejamento 

03 Diretora do Departamento de 
Logística e Serviços Gerais 

Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão  

04 Gestora pública já tendo ocupado 
diversos cargos.  

Governo do Estado de São Paulo  

05 Assessora Especial Gabinete da Ministra no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 
MDS  

06 Ministra da Indústria, do Comércio e 
do Turismo 

Governo Federal  

07 Secretária Parlamentar Gabinete do Deputado Federal Osório Adriano 
Filho  

08 Presidente de associações diversas. É filha adotiva de Juscelino e Sarah Kubitschek, 
é filiada a partido político e concorreu à vice-
governadora do Estado do Rio de Janeiro. Já 
ocupou cargo de presidente de diversas 
associações e fundações de ajuda à população.  

Quadro 6: Experiência profissional em órgãos governamentais das conselheiras colaboradoras 

Das 30 mulheres, apenas oito possuem experiências anteriores como 

conselheiras, sendo que uma delas fez parte de cinco CAs diferentes. 

 Conforme se observa na descrição das conselheiras da Categoria 1, na 

Tabela 14, elas correspondem a 73% do total de conselheiras, estando divididas 

em três sub-categorias em que, 40% são membros da família, 14% são acionistas 

e 19% são colaboradoras das empresas.  

 
Tabela 14: Características gerais conselheiras da Categoria 1 

Item Descrição 
Freq. 

Relativa 

Sub-categoria 

Membro da família 40% 

Acionistas 14% 

Colaboradoras 19% 

Formação 
Direito 17% 

Administração 16% 
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Outros cursos de ensino superior 34% 

Ensino médio 2% 

Empresárias, industriais, comerciantes, “do lar”, 
professoras ou seguradoras. 

32% 

Pós-graduação 
Menos de 20% das conselheiras internas possuem algum 
curso de pós-graduação, a maioria em nível lato sensu na 
área de gestão. 

18% 

Experiência 
profissional 

As experiências profissionais destas mulheres são diversas 
e presentes em 87% dos currículos. Metade dessas 
mulheres possui experiência profissional somente na 
própria empresa em que ocupam assento no CA, sempre 
em cargos de alta gestão como, diretoras de departamento 
ou da própria empresa. A outra metade possui experiência 
também em outras empresas ou em cargos públicos. 

87% 

Experiência como 
conselheira 

Este tipo de experiência também esteve presente no 
currículo das conselheiras da categoria 1, porém, em 
menos de um teço delas. A sub-categoria membros da 
família foi a mais frequente, contudo, as empresas em que 
essas mulhereres ocuparam assento no CA eram holdings 
ou empresas do mesmo grupo da principal. 

30% 

 

Quanto à formação 16% possuem graduação em Direito (19 mulheres) ou 

16% em Administração (18 mulheres), contudo, observa-se que muitas mulheres 

não tiveram sua formação divulgada e, ao invés disso, foram classificadas como 

empresárias, industriais, comerciantes, “do lar”, professora ou seguradora, estas 

somam 37 mulheres, o equivalente a 31%. 

As experiências profissionais são, na maioria, em cargos de alta gestão na 

própria empresa em que ocupam assento no CA, estas mulheres também se 

destacam com experiências anteriores como conselheiras, no entanto, as 

empresas em que adquiriram esta experiência são holdings ou empresas do 

mesmo grupo familiar da principal. 

 

4.3.2 Características de formação e experiência profissional das 

conselheiras externas 

 

A Categoria 2 corresponde a 27% das conselheiras, contendo 43 mulheres. 

Nesta categoria as conselheiras também foram divididas em duas sub-categorias 

para facilitar a análise e caracterização das mesmas. 
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Sub-categoria 2.1 – Conselheiras Independentes 

 

Esse é o menor grupo, composto por 15 mulheres representa 9% do total 

geral. Duas delas, no entanto, Daniela de Araújo Coelho e Clarissa Nogueira de 

Araújo, apesar de serem identificadas pela BM&FBovespa como conselheiras 

independentes possuem o mesmo sobrenome da principal acionista da empresa e 

não tiveram currículos divulgados, sendo que uma tem segundo grau completo e 

a outra é formada em direito. A média de idade desse grupo é a menor até agora, 

47 anos. 

Quanto à formação acadêmica, observou-se que seis (40%) são graduadas 

em Administração de empresas ou Administração Pública, sendo que quatro pela 

Fundação Getúlio Vargas. Outras três (20%) são formadas em Direito e cinco 

(33%) cursaram outras faculdades, dentre elas Economia e Engenharia de 

produção.  

 
Tabela 15: Formação das conselheiras independentes 

Formação Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Administração de empresas e pública 6 40% 

Direito 3 20% 

Outros cursos de nível superior 5 33% 

Ensino Médio 1 7% 

Total 15 100% 

 

Uma característica que se destaca neste grupo, diferentemente dos já 

apresentados, é referente aos cursos de pós-graduação realizados. Das 15 

conselheiras, mais da metade (8) realizaram algum curso ou cursos de pós-

graduação, sendo que, cinco em nível de especialização. Destas cinco, uma tem 

especialização em Administração pela FGV e a outra em Antropologia Social, 

tendo sido bolsista em uma instituição internacional, as outras três cursaram 

MBA, uma em instituição nacional e duas em instituições internacionais, tendo 

sido realizados na Columbia Business School em New York e Johnson School na 

Cornell University, respectivamente. 

O destaque fica para as que possuem título de Mestre e Doutora. Uma das 

conselheiras cursou mestrado na Georgetown University Law Center, em 
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Washington, DC nos Estados Unidos, outras duas, além de mestrado, cursaram 

também doutorado, sendo que uma obteve os títulos de Mestre em Economia e 

Doutora em Finanças, ambos pela PUC/RJ e a outra obteve títulos de Mestre em 

ciência Política pela UNICAMP e Doutora em Ciência Política pela USP. 

Por serem conselheiras independentes, elas não possuem experiência 

profissional nas empresas onde ocupam assento no CA. Contudo, as 

experiências profissionais desse grupo variam muito, por isso, optou-se por 

descrever mais detalhadamente a trajetória de 13 delas que possuem dados 

disponíveis. 

 

N. Cargos exercidos Local 

01 

É psicoterapeuta de adultos e 
crianças, porém, foi membro de 
diversos conselhos. 

 

Conselho da Presidência Brasileira do CDES 
(Conselho de Desenvolvimento Econômico);  

Conselho consultivo da FEBRABAN e do Citybank 
Brasil;  

Conselho de educação da CNI e FIESP;  

Conselho dos Institutos Coca-Cola, Energias do 
Brasil, ADVB e Todos pela Educação e;  

Comitês de orientação e de investimento social do 
Banco Itaú-Unibanco. 

02 

Advogada 

 

International associate 

 

Goulart Penteado, Iervolino e Lefosse Advogados e 
Machado e Associados Consultores Legais;  

Shearman & Sterling, escritório de advocacia 
sediado em Nova Iorque nos Estados Unidos e com 
filial em São Paulo. 

03 

Atleta de natação e única 
nadadora brasileira nos Jogos 
Olímpicos de Seul (Coréia do Sul) 
em 1988. 

Vereadora 

Presidente e Vice Presidente de 
Esportes Olímpicos 

Presidente da Comissão de 
Esportes e Lazer 

Presidente 

Secretária Municipal 

Relatora 

Presidente 

Clube de regatas Flamengo 

 

 

Cidade do Rio de Janeiro 

Clube de regatas Flamengo 

 

Câmara Municipal do RJ  

Comissão Especial Pan 2007 da Câmara Municipal 
do RJ. 

Jogos Pan-Americanos de 2007 

Comissão Especial da Copa de 2014 

Comissão Especial Rio 2016 da Câmara Municipal 

04 

Sócia Diretora 

 

Sócia e Co-Presidente 

Solocorp Inc, holding de participações em 
empresas emergentes 

Mãe Terra Produtos Naturais 
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Co-fundadora e diretora geral 

Diretora Geral 

Endeavor Brasil 

Fundação Brava 

05 

Analista de sistemas 

Funcionária 

Vice Presidente 

Diretora 

Sócia 

Indústrias Villares 

Booz Allen Hamilton, hoje Booz & Company 

Booz & Company 

Centro de Pesquisas Estratégicas do Insper 

Prada Assessoria 

06 

Professora de Ciência Política 

Secretaria-Executiva 

 

Presidente 

 

Trabalho 

Secretária de Estado de 
Desenvolvimento, Ciência e 
Tecnologia e Secretária de Estado 
de Desenvolvimento Social 

Secretária de Estado de Educação 

UNICAMP 

Ministério da Educação; Secretaria Nacional 
Educação Superior 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  

Educacionais/INEP 

Ministério de Educação do Governo FHC 

 

Governo de São Paulo 

 

Governo de São Paulo e do Distrito Federal 

07 

Diretora Adjunta da Área 
Corporate Finance 

Representante do Unibanco 

Sócia Diretora 

Unibanco 

Comitê de Ética de Mercado de Capitais da ANBID 

Tov Corretora de Cambio Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda 

08 

Iniciou sua carreira nas áreas de 
custos, orçamento e planejamento 

Responsável por finanças 
corporativas, tesouraria, 
planejamento financeiro e 
administração, e por Relações com 
Investidores, posteriormente 
Diretora Financeiro - Corporate 
Center 

Diretora-Adjunta, posteriormente 
Chefe no Brasil  

Diretora de Operações 

Membro do conselho consultivo 

Fundadora e CEO 

General Electric (GE) do Brasil S.A 

 

 

Vale do Rio Doce 

 

 

 

UBS 

Banco UBS Warburg 

AIG Private Banking 

Latitude Gestão de Finanças 

09 

Sócia Sênior e Diretora 

Diretora Geral 

Administradora PMV S.A. – 
Diretora 

Consultora e sócia 

Membro e Vice-Presidente do 
Alumni Association Board 

Membro do Conselho do Alumni 
Club desde 2006 e ex-Presidente 

Monitor Group 

Participações Morro Vermelho S.A 

Holding Controladora da Camargo Corrêa S.A. 

 

McKinsey & Company 

 

Harvard Business School 
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do Clube no Brasil entre 1996 a 
1998 

Conselheira do Board of Overseers 

 

HBS no Brasil 

Harvard Business School 

10 

Diretora 

Presidente  

Presidente do TRF/4 

Juíza do Tribunal Federal da 4ª. 
Região  

Procuradora da República 

Ministra do Supremo Tribunal 
Federal 

UNIBES (União Israelita do Bem Estar Social 

Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional 
de Justiça 

Governo Federal 

Governo Federal 

Governo Federal 

 

Governo Federal 

11 

Professora 

 

Pesquisadora 

Coordenadora da Secretaria de 
Política Econômica 

Diretora e Secretária-Adjunta 

Diretora de Finanças e 
Investimentos 

CFO 

Diretora-Executiva de Finanças e 
Administração 

Vice-Presidente de Finanças e 
Controle 

Membro da Câmara de Arbitragem 

Coordenadora do Capítulo IBGC-
RJ 

Sócia 

Conselheira de Administração 
certificada  

Departamentos de Economia e de Relações 
Internacionais da PUC/RJ 

BNDES 

Ministério da Fazenda 

Secretaria de Direito Econômico/MJ 

Fundos de Pensão da Petrobrás – PETROS 

 

LLX LOGÍSTICA S.A. 

Globex S.A. (PONTO FRIO) 

GRUPO ABRIL SA 

 

BOVESPA e dos Conselhos da GERDAU 
Metalúrgica S.A, LOGZ Logística Brasil S.A., 
AGROENERGIA do Piauí S.A. (Administração) e da 
FIBRIA S.A. (Fiscal)  

Triscorp investimentos 

Pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
- IBGC 

12 

Trabalhou em diversar áreas   

Trabalho na área de marketing 

Diretora da Marca 

Johnson & Johnson e Bauduco 

AmBev 

Natura 

13 

Vice-Presidente Comercial 

Sócia 

CEO/ Country Manager  

Mídia comunicativa 

Grupo Abril S.A 

Ipsos Brasil Pesquisa de Mercado 

Quadro 7: Experiências profissionais das conselheiras independentes 

Quanto às experiências anteriores como conselheiras, das 15 mulheres, 

sete já ocuparam posições em outros CAs, com destaque para Flávia Buarque de 

Almeida, que já compôs CA de 13 empresas diferentes. 
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Sub-categoria 2.2 – Outras 

 

Dessa sub-categoria fazem parte 28 mulheres, o equivalente a 18% do 

total. Compõe o grupo todas as mulheres que não possuem vínculos com a 

empresa (nível de parentesco, acionista, colaboradora) nem mesmo são 

classificadas como independentes. A média de idade do grupo é 49 anos.  

Referente à formação acadêmica, como pode ser visto na Tabela 16, 

diferentemente dos demais grupos que sobressaíram os cursos de Administração 

e Direito, neste grupo a graduação em Economia foi concluída por 32% das 

componentes, contudo, a formação em Administração e Direito também está 

presente com 18% cada um. Uma conselheira de origem colombiana é formada 

em Economia pela Facultad de Economia de la Universidad Javeriana, das 

demais conselheiras três cursaram em Universidades Federais, e oito pela FGV, 

USP, PUC ou Mackenzi. As demais concluíram seus cursos em universidades ou 

faculdades particulares nacionais diversas. 

 
Tabela 16: Formação das conselheiras outras 

Formação Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Economia 11 39% 

Administração de empresas e pública 5 18% 

Direito 5 18% 

Engenharias 3 11% 

Outros cursos de nível superior 4 14% 

Total 28 100% 

 

Quanto aos cursos de pós-graduação realizados, sete conselheiras 

cursaram MBA em finanças, gestão ou contabilidade. As instituições de ensino 

mais presentes foram IBMEC, FGV, USP e Fundação Dom Cabral.  

Conselheiras nesta sub-categoria também investiram em formação stricto 

sensu. Quatro mulheres têm pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, 

nas áreas de Administração, Economia e Engenharia, três delas cursaram 

também doutorado, duas em Economia e uma em Engenharia. Observou-se 

também que uma conselheira tem curso de Pós-doutorado em Energia pela USP. 
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As universidades onde estas mulheres concluíram seus cursos de pós-

graduação stricto sensu foram FGV, USP, PUC/RJ, Universidade Federal da 

Bahia e Universidade Estadual de Campinas. O destaque fica para uma 

conselheira que concluiu seu curso de doutorado fora do país, pela Universidade 

da Califórnia nos Estados Unidos. 

Quanto à experiência profissional, nenhuma dessas mulheres ocupa algum 

cargo nas empresas onde são conselheiras, contudo, possuem experiências 

profissionais bem distintas e diversificadas. Para facilitar a análise desse grupo 

optou-se por classificar suas experiências entre: (1) consultoras, (2) carreira em 

instituições financeiras e, (3) carreira em empresas privadas de setores diversos. 

1) Consultoras 

Das 28 conselheiras desse grupo, oito são sócias ou proprietárias de 

empresas de consultoria nas áreas empresarial e jurídica. O destaque nesse 

grupo cabe à consultora e conselheira Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, 

que acumula assentos em três empresas, foi professora na Universidade Federal 

de Pernambuco e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; possui 

experiência em instituições financeiras como Banco Mundial em Washington, D.C. 

e Banco de Investimentos Garantia, foi Diretora de Investimentos da Pictet Modal 

Asset Management, também consultora do Comitê de Auditora da Companhia 

Siderúrgica Nacional e atualmente é sócia da Oitis Consultoria. 

Quanto às experiências anteriores como conselheiras, observou-se que 

três delas possuem também experiência como conselheira em outras empresas, o 

destaque é Verônica Valente Dantas, que já ocupou o CA de 15 empresas 

diferentes, tendo na maioria das vezes os presidido. 

2) Carreira em instituições financeiras  

Igualmente oito conselheiras fizeram carreira em instituições financeiras, 

tendo tido experiências diversas, conforme Quadro 8. Além disso, três dessas 

possuem também experiência como conselheiras em outras empresas. Destaca-

se Maria Amália Delfim de Melo Coutrim que já ocupou assento no CA de 13 

empresas, além da atual. 
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N. Cargo Local 

01 Executiva no setor financeiro por 12 
anos. 

Chemical Bank (atual JP Morgan Chase), 
BankBoston e Banco Votorantim, entre outros.  

02 Investment Banking Analyst Banco de Investimentos Credit Suisse  

03 Responsável pela análise e 
acompanhamento de investimentos - 
CEG - Companhia Distribuidora de 
Gás do Rio de Janeiro 

BNDESPAR  

04 Sócia e Diretora Banco Icatu S.A  

05 Gerente do Departamento Técnico por 
14 anos 

Partbank S.A  

06 Diretora Banco do Brasil  

07 Gerente Administrativa 

Vice-presidente de administração e 
finanças 

Banco do Brasil 

AAFBB-Associação dos Antigos Funcionários do 
Banco do Brasil  

08 Diretora de Planejamento PREVI  

Quadro 8: Experiência profissional das conselheiras da sub-categoria 2.2 em instituições 
financeiras 

 

3) Carreira em empresas diversas 

As outras 12 conselheiras são profissionais de carreira, que já atuaram em 

diversas empresas em ramos diferentes e atualmente ocupam cargos de alta 

gestão como diretoras, gerentes, coordenadoras e superintendentes. Destas, seis 

já possuem experiências como conselheiras, com destaque para Ana Maria 

Machado Fernandes que já ocupou assento em 15 CAs diferentes. 

Conforme se observa a descrição das conselheiras da Categoria 2 na 

Tabela 17, elas correspondem a 27% do total de conselheiras, estando divididas 

em duas sub-categorias em que, 9% são Independentes, 18% foram classificadas 

como Outras. 

Tabela 17: Características gerais conselheiras da Categoria 2 

Item Descrição 
Freq. 

Relativa 

Sub-categoria 
Independentes 9% 

Outras 18% 

Formação 

Economia 26% 

Administração 26% 

Direito 19% 

Outros cursos de ensino superior 29% 
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Pós-graduação 

35% das conselheiras externas possuem algum curso de 
pós-graduação em nível lato sensu, sendo que metade 
destas mulheres possuem também pós-graduação stricto 
sensu. 

35% 

Experiência 
profissional 

As experiências profissionais destas mulheres são 
diversas, e presentes em 100% dos currículos. Estas não 
possuem experiência profissional na empresa em que 
ocupam assento no CA, e são na sua maioria consultoras, 
desenvolveram carreira em instituições financeiras ou 
empresas diversas, sempre em cargos de alta gestão. 

100% 

Experiência como 
conselheira 

Este tipo de experiência esteve presente no currículo de 
44% das conselheiras da categoria 2. Essas mulhereres 
ocuparam assento no CA tanto em empresas do mesmo 
grupo da principal quanto em outras empresas diversas. 

44% 

 

Nota-se na Categoria 2, algumas diferenças em relação a Categoria 1 no 

que tange a formação. Diferentemente da primeira, nessa nenhuma conselheira 

foi classificada com uma profissão e, todas tiveram sua formação divulgada. As 

graduações com maior frequência foram iguais 26% em Administração e 

Economia (11 mulheres cada) e 19% em Direito (oito mulheres). 

Esta segunda categoria também se destacou pelo investimento em cursos 

de pós-graduação, principalmente em nível stricto sensu. As conselheiras da 

Categoria 2 também possuem experiências profissionais variadas, contudo, 

nenhuma delas teve ou tem algum vínculo com as empresas onde ocupam 

assento no CA. 

Experiência como conselheiras em outras empresas, as mulheres desta 

categoria também possuem, e diferentemente das coselheiras da Categoria 1, as 

empresas em que ocuparam assento também são variadas e não são 

necessariamente do mesmo grupo de empresas da principal. 

 

4.3.3 Análise geral das categorias à luz da Teoria do Capital Humano 

 

A partir da análise curricular destas 158 mulheres foi possível ter uma visão 

detalhada das características de formação e experiência profissional das 

conselheiras brasileiras, o que nos permite traçar algumas conclusões. 

As conselheiras brasileiras estão divididas em dois tipos ou duas 

categorias: (1) interna e (2) externa. 
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As conselheiras internas (Categoria 1) correspondem a 73% do total. 

Possuem características bem distintas e dividem-se em: conselheiras que são 

membros da família controladora da empresa (40%); 14% são acionistas e 19% 

são colaboradoras das empresas. As outras 27% (Categoria 2) são conselheiras 

externas. Esse percentual é composto pelas conselheiras independentes (9%) e 

outras (18%), que não foram identificadas como tendo algum vínculo atual ou no 

passado com a empresa. 

A Teoria do Capital Humano enfatiza que os conselheiros devem possuir 

um amplo estoque de capital humano, a fim de serem considerados aptos a 

ocupar um assento no CA e também trazerem para o CA um capital humano 

exclusivo (KESNER, 1988). Ao analisar o currículo das conselherias, buscou-se 

verificar sua formação e experiências diversas que lhes dariam algum diferencial 

a fim de que pudessem alcançar esta posição, contudo, foram encontradas 

algumas peculiaridades. 

Quanto à formação, 74% das conselheiras da amostra possui curso 

superior.  As formações mais frequentes são na área da Administração (18%), 

Direito (27%), Economia (13%). No entanto, 6% cursaram apenas o Ensino Médio 

(na BM&Fbovespa classificado como segundo grau ou professora). O que se quer 

destacar, no entanto, é algumas mulheres não tiveram sua graduação divulgada, 

ao invés disso, são classificadas como Empresária; Comerciante ou Industrial 

(16%); Do Lar (3%), ou ainda Seguradora (1%). Vale ressaltar que estas estão 

todas entre as conselheiras das sub-categorias membro da família e acionistas. 

Nesses dois grupos também nota-se um menor número de mulheres com cursos 

de especialização - apenas 12 e, somente uma delas, cursou pós-graduação 

stricto sensu.  

Quanto aos cursos de pós-graduação realizados pelas 158 conselheiras, 

observou-se que 43 mulheres investiram em formação Lato e/ou Stricto sensu, 

sendo estes nas áreas descritas na Tabela 18. 

 
Tabela 18: Formação das conselheiras brasileiras em nível de pós-graduação 

Pós-graduação Lato sensu 

Curso Local 

Especialização nacional em Administração, 
Antropologia social, Administração financeira, 

FGV/SP, FGV/RJ, UFRGS, Dom Cabral 
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Gestão Empresarial, Marketing, Letras,  

MBA nacional Executivo em Finanças, 
Contabilidade, Direito de empresa. 

IBMEC, FGV, USP e Fundação Dom Cabral, 
UFRJ,  

Especialização internacional em Economia do 
setor público e Especialização em Recursos 
humanos, Finanças, Administração. 

George Washington University Agência de 
Recursos Humanos do Governo Japonês, 
Tóquio (Japão). Universidad de los Andes. 
Havard Extension School of Business 

Pós-graduação Stricto sensu 

Curso Local 

MBA internacional 

Columbia Business School e Johnson School 
- Cornell University; Massachusetts Institute 
of Technology (MIT); Chicago-Kent College 
of Law;  Universidad de los Andes. 

Mestrado nacional em Administração, 
Economia, Marketing, Gestão de Políticas 
Públicas, Engenharia, Administração Pública, 
Gestão de empresas, Medicina, . 

PUC/RJ, USP, UNICAMP, UFRGS, FGV/SP, 
UFB, FAAP, UFRJ,  

Mestrado internacional em Direito, Economia e 
Engenharia. 

Georgetown University Law Center, 

Universidade da Califórnia e Boston College 

Doutorado Nacional em Finanças, Ciências 
Políticas, Economia e Finanças. 

PUC/RJ, USP, FGV/SP 

PhD in Management McCombs School of Business 

Pós-doutorado Nacional em Energia USP 

 

Pode-se observar que muitas conselheiras investiram em cursos de 

graduação e pós-graduações nas áreas de gestão, muitos realizados em 

instituições de ensino nacionais, e poucos em instituições internacionais.  

Para a Teoria do Capital Humano (SANCHIS, 1997; CUNHA; 

CORNACHIONE JR.; MARTINS, 2010), ao investir em escolaridade, o indivíduo 

estaria desenvolvendo conhecimentos e habilidades que representariam valor 

para o sujeito e para a organização em que está inserido. Além disso, quanto 

maior o nível de escolaridade alcançado, maior o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e de produtividade. A consequência prevista do aumento 

de habilidades e de produtividade é a melhora, dentre outros fatores, das 

oportunidades profissionais e sociais (CUNHA; CORNACHIONE Jr.; MARTINS, 

2010). Dessa forma, o investimento em educação e no desenvolvimento de novas 

habilidades por meio das experiências profissionais, teoricamente, contribuiria 

para oportunizar a participação das mulheres nos Conselhos de Administração. 

No entanto, o que se observou nos CAs brasileiros é que conselheiras internas, 

de um modo geral, investem menos em educação do que as externas.   
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Como já foi afirmado, as conselheiras internas, que são membros da 

família, acionistas e colaboradoras, investem menos em pós-graduações, o que 

conduz à inferência que sua indicação ao CA tenha sido motivada por outros 

fatores que não o investimento em capital humano.  

As experiências profissionais das conselheiras também são bastante 

variadas, sendo que a maioria em cargos de alta gestão. 

Na Categoria 1 (conselheiras internas),  constatou-se que aquelas 

pertencentes a sub-categoria membro da familia 41% ocupam ou ocuparam 

algum cargo na gestão da empresa onde são conselheiras. Todos esses cargos 

em nível de Direção geral ou responsáveis por um setor específico da empresa e 

47% tem alguma experiência em outras empresas que não a da família, 27% tem 

experiências como conselheiras de outras empresas, a maioria dessas, no 

entanto, são holdings e pertencem ao grupo familiar.  

Na sub-categoria das acionistas 18% ocupam ou ocuparam cargo de 

gestão na empresa onde são conselheiras, as demais 82% tem ou tiveram 

experiências em outras empresas, 67% delas em cargos de alta gestão. Algumas 

dessas empresas fazem parte do mesmo grupo daquela em que ocupam posição 

de conselheiras. Em 41% dos currículos percebem-se experiências anteriores 

como conselheiras. Algumas dessas empresas, no entanto, fazem parte do 

mesmo grupo da empresa a qual são conselheiras.  

Já as conselheiras do grupo das colaboradoras adquiriram a maior parte de 

suas experiências profissionais dentro da empresa onde ocupam hoje assento no 

CA, todas em cargos de direção de departamento ou da própria empresa, outras 

ainda seguiram carreira pública, atuando como funcionárias e gestoras públicas 

ou em cargos políticos.  

Ao que se refere às conselheiras da Categoria 2 (conselheiras externas, -

da qual fazem parte as conselheiras independentes e aquelas classificadas como 

“outras” -, estas possuem perfis profissionais parecidos, muitas atuaram nas 

áreas de Direito, em escritórios de advocacia ou como consultoras, outras 

possuem experiência na área de finanças, tendo ocupados cargos de alta gestão 

em instituições financeiras. Experiências anteriores como conselheiras, a maioria 
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delas também tem, o que é considerado um importate requisito para se ocupar 

um assento em um CA.  

As experiências profissionais diversas presente nos currículos das 

conselheiras brasileiras, vistas à luz da Teoria do Capital Humano, reforçam as 

capacidades cognitivas e produtivas das conselheiras e podem beneficiar tanto 

estas quanto suas organizações (TERJESEN, SEALY E SIGH, 2009). 

Experiências anteriores em cargos de alta gestão e como conselheiras é requisito 

apresentado na literatura como um fator importante e desejável aos membros do 

CA. 

Conforme se pode verificar, as conselheiras brasileiras trazem para seus 

CAs conhecimentos e habilidades bem diversos. Possuem formação e 

experiências profissionais variadas, algumas investiram mais em formação, 

realizando até mesmo pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, outras 

construiram carreiras sólidas nas empresas em que são conselheiras ou em 

outras empresas. Mesmo aquelas que são membros da família (40%) ou 

acionistas das empresas (14%), embora em menor quantidade, também 

investiram em formação e experiências profissionais na área de gestão.  

Esses dados sugerem que nos CAs das empresas brasileiras, o capital 

humano acumulado pelas conselheiras pode ser considerado uma característica 

importante na escolha destas para compor os CAs, entretanto, ressalta-se que 

esse aspecto somente mostra-se mais relevante na participação das conselheiras 

externas. Para a seleção das conselheiras internas outros requisitos se 

destacaram:  vínculo familiar; acionário ou empregatício com a empresa. 

É válido, neste momento, voltar à teoria e relembrar as características de 

formação e experiência profissional mais presentes nos estudos acadêmicos e 

compará-los mais detalhadamente aos perfis das conselheiras brasileiras. 

 

4.4 REQUISITOS FAVORÁVEIS PARA A PARTICIPAÇÃO NOS CAS: UM 

RETORNO À TEORIA 

 

Conforme estudos realizados e apresentados anteriormente no Quadro 5, 

são diversos os requisitos que podem contribuir para a participação de mulheres 
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(ou homens) nos CAs. Esses requisitos são apresentados no Quadro 9 de forma 

resumida, apenas com palavras ou expressões chave. Para composição do 

Quadro, alguns requisitos foram eliminados, conforme já explicado no capítulo 3, 

pois não puderam ser identificados a partir da análise curricular das conselheiras, 

resultando nos 12 itens abaixo: 

 
REQUISITOS 

1 - Não ser tão jovem  7 - Network 

2 - Alto nível educacional 8 - Experiência no exterior 

3 - Parentesco com a organização 9 - Conhecimento do setor da indústria 

4 - Experiência em cargo de gestão (CEO) 10 - Experiência como conselheiro 

5 - Conhecimento da área de negócios 11 - Experiência na academia 

6 - Conhecimento na área de estratégia 12 - Experiência em órgãos governamentais 

Quadro 9: Requisitos de formação e experiência importantes para participação nos CAs 

O primeiro requisito identificado no estudo de Hansen, Ladegard e 

Buehrmann, (2012), é referente à idade dos conselheiros. O estudo mostrou que 

selecionadores preferem candidatos ao conselho mais maduros, ou seja, não tão 

jovens, contudo a média de idade das brasileiras é de 51 anos. Estudos 

anteriores desenvolvidos por Burgess e Tharenou (2002) e Groysberg e Bell 

(2011), mostraram que média de idade das conselheiras em outros países 

também estão entre 40 e 50 anos e 55 e 65 anos respectivamente. Groysberg e 

Bell (2011) ainda afirmam que mulheres nesta posição costumam ser mais jovens 

do que seus colegas do gênero masculino. Nesse sentido, Hansen, Ladegard e 

Buehrmann (2012) sugerem que o fato das mulheres serem mais jovens do que 

os homens possa ser um indicativo ou motivo para a baixa participação feminina 

nos CAs, pois elas chegariam aos CAs com menos experiências do que seus 

colegas do gênero masculino. Nessa dissertação, no entanto, não foram 

analisados os perfis dos homens, o que não nos permite tecer alguma conclusão 

sob esse aspecto. 

O segundo requisito, também identificado no estudo de Hansen, Ladegard 

e Buehrmann, (2012), é referente ao nível educacional, já bastante explorado no 

item 4.3. A pesquisa mostrou que uma característica desejável a um candidato a 

conselheiro é bom nível educacional, de preferência MBA em Direito ou Finanças.  
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As conselheiras brasileiras possuem, na maioria, formação superior nas 

áreas de Direito, Economia e Administração, contudo poucas investiram em 

formação lato e stricto sensu nestas áreas ou em estudos no exterior. 

Das 158 conselheiras três realizaram MBA fora do país, sete cursaram 

mestrado em instituições nacionais e três em instituições internacionais. Pode-se 

assim considerar que esta não é uma característica comumente presente no 

currículo das conselheiras brasileiras, considerando que apenas 8,9% os 

possuem. 

No terceiro requisito - parentesco com a organização - Sheridan; Milgate 

(2005) identificaram que esta tem sido uma característica presente em CAs. No 

Brasil, 40% das conselheiras são membros da família controladora. Dessas, 

algumas trabalham na empresa ocupando cargos de gerência, enquanto outras, 

não pôde-se identificar atividade profissional na empresa. Esse requisito mostrou-

se como o mais presente nos CAs brasileiros, podendo-se afirmar que mais do 

que o investimento em capital humano, o vínculo familiar é o requisito responsável 

pelo maior número de indicações de mulheres aos CAs brasileiros. 

O quarto requisito - experiência em cargos de gestão - apareceu descrito 

de várias formas. Alguns assinalavam como importante para um possível 

conselheiro, experiência como presidente de pequenas empresas ou como chefe 

de departamento (BURKE, 1994), outros assinalavam a experiência como CEO 

(BURGESS; THARENOU, 2002; ZELECHOWSKI; BILIMORIA, 2004; HANSEN, 

LADEGARD; BUEHRMANN, 2012).  

Ao analisar-se os currículos, observou-se que experiências como gestoras 

de departamentos ou de empresas também foi identificado como uma 

característica presente no currículo das conselheiras brasileiras. 

Na Categoria 1, 41% das conselheiras que são membro da família, ocupam 

ou ocuparam algum cargo de gestão da empresa. Todas em cargos de Direção 

geral ou responsáveis por um setor específico da empresa e 24% possuem 

alguma experiência em outras empresas que não a da família, onde exerceram 

cargo de diretoras. Das acionistas, 73% já dirigiram setores ou empresas, sendo 

18% na empresa onde são conselheiras e as outras 55% em outras empresas, 

onde ocuparam principalmente os cargos de diretora, sócia ou superintendente. 
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Quando se refere às colaboradoras da empresa, observou-se que 100% delas 

ocupam algum cargo de alta gestão na empresa, e também 72% já ocuparam 

cargos de alta gestão em outras empresas anteriormente.   

Na Categoria 2, 87% das conselheiras independentes já ocuparam algum 

cargo de alta gestão como CEO, superintendentes e diretoras de setores ou 

empresas diversas, contudo neste grupo nenhuma ocupou cargo de gestão na 

empresa em que é conselheira. Por fim, as demais conselheiras (classificadas 

como Outras), possuem experiências mais diversificadas e atuam como 

consultoras, diretoras ou gerentes de instituições financeiras e de outras 

empresas de ramos diversos.  

As experiências diversas em cargos de maior hierarquia levam-nos a inferir 

que essas mulheres possuem outros requisitos desejáveis, como por exemplo, o 

item 5, extenso conhecimento da área de negócios  (BURKE, 1997; SHERIDAN; 

MILGATE, 2005) e 6, na área de estratégia.  Além disso, sugere-se que elas 

desenvolveram ao longo da carreira importantes contatos comerciais e uma 

considerável rede de relacionamentos (network) (BURKE, 1997; SHERIDAN; 

MILGATE, 2005; COLACO; MYERS; NITKIN, 2011; SHILTON; MCGREGOR; 

TREMAINE, 2010), justamente pelas experiências e contatos que cargos como os 

que ocupam proporcionam (item 7)  e que, segundo os autores, contribui para sua 

posição atual nos CAs. Outro fator que também pode ter contribuído para 

aquisição de novos contatos são os cursos de pós-graduação dentro e fora do 

Brasil que essas conselheiras cursaram. Algumas instituições de ensino 

frequentadas comumente por elas podem ter contribuído para o aumento das 

redes de relacionamento. 

O item 8, experiência no exterior (BURGESS; THARENOU, 2002), não é 

muito presente no currículo das conselheiras, na Categoria 1 observa-se que uma 

conselheira de nacionalidade Portuguesa, possui experiência em países como 

Portugal e Espanha, outra conselheira, embora não tenha ficado claro se 

trabalhou fora do Brasil, cursou pós-graduação na Havard Extension School of 

Business e atuou como  head de operações da Prosperitas Investimentos S.A., 

como back office das divisões de Private Equity e Imobiliário da GP 

Investimentos, e como auditora financeira e contábil da Price Water House 

Coopers, o que sugere uma experiência no exterior.  
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Na categoria 2, uma conselheira exerceu cargo de advogada em um 

escritório de advocacia cuja sede fica nos EUA, porém possui filial em São Paulo, 

outras duas trabalharam como consultoras em duas empresas americanas que 

possuem sede no Brasil, uma quarta trabalhou em um banco americano que 

também tem filial no Rio de Janeiro. Nesses casos, não há como confirmar se 

elas chegaram a trabalhar nos países de origem da empresa ou em suas filiais 

brasileiras. Uma quinta conselheira, que atua hoje como consultora, possui 

experiência no Banco Mundial em Washington, D.C. e, foi Diretora de 

Investimentos da Pictet Modal Asset Management. 

Como se observa, experiências profissionais no exterior não é comum às 

conselheiras brasileiras, porém, algumas cursaram pós-graduação fora do país, o 

que pode ter contribuído para que aumentassem seu network e adquirissem 

diferentes experiências. 

O nono requisito - conhecimento do setor da indústria que atua a empresa 

onde é conselheiro (HANSEN; LADEGARD; BUEHRMANN, 2012), também pode 

ser observado no currículo das conselheiras brasileiras, porém, em menor 

intensidade, como as conselheira da sub-categoria das colaboradoras, em que 16 

apresentaram experiência em outras empresas do mesmo setor da atual. 

No requisito 10 - Experiência anterior como conselheiro - (HANSEN; 

LADEGARD; BUEHRMANN, 2012), percebeu-se que aproximados 34% das 

conselheiras brasileiras têm experiências anteriores nesta posição, e foram 

identificadas em ambas categorias de análise. Na Categoria 1, das que são 

membros da família, 27% têm experiência como conselheiras de outras 

empresas, a maioria dessas empresas, no entanto, são holdings e pertencem ao 

grupo familiar. Das acionistas, 41% já possuem experiências em outros CAs, e 

entre as colaboradoras 24% possuem essa experiência, porém, assim como as 

conselheiras membro da família, a maioria das empresas faz parte do mesmo 

grupo de empresas da principal. 

Na categoria 2, as conselheiras independentes são as que possuem maior 

experiência como conselheiras (47%) e no grupo das Outras 32% já atuaram 

como conselheira. Estes números sugerem que esta tem sido uma experiência 

presente e relevante nos currículos das conselheiras brasileiras. 
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O requisito 11 – ter experiência na academia – (HANSEN; LADEGARD; 

BUEHRMANN, 2012), também esteve presente no currículo de algumas 

conselheiras, embora, muito timidamente. De um total de 158 mulheres, apenas 

14 já exerceram cargos de professoras universitárias ou pesquisadoras, sendo 

que este tipo de experiência esteve presente nas duas Categorias (1 e 2). 

Contudo observou-se que nenhuma conselheira do grupo das colaboradoras teve 

alguma experiência profissional na academia. As universidades de atuação 

dessas foram: UFMG, PUC/RS, PUC/RJ, PUC/SP, UFRGS, UFRJ, UNICAMP, 

UFS e UFP.  

No que diz respeito ao requisito 12 - experiência em órgãos 

governamentais (HANSEN; LADEGARD; BUEHRMANN, 2012), se destaca com 

maior frequência entre as conselheiras da Categoria 1, mais especificamente no 

grupo das colaboradoras, onde oito delas ocupam algum cargo público, mas 

também algumas que fazem parte da Categoria 2, no grupo das independentes.  

Pode-se destacar entre elas as conselheiras Luisa Fernanda Lafaurie 

Rivera que já ocupou o cargo de Ministra de Minas e Energia, Dorothea Fonseca 

Furquim Werneck, que ocupou cargo de Ministra da Indústria, do Comércio e do 

Turismo e também Ministra do Trabalho, Maria Helena Guimarães de Castro que 

além de ocupar por vários anos o cargo de Secretária de Educação do Estado de 

São Paulo, também fez parte do Ministério de Educação durante o Governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso e Ellen Gracie Northfleet que foi Ministra 

do Supremo Tribunal Federal. 

Retornar à teoria e buscar requisitos considerados necessários para uma 

pessoa ocupar uma posição em um Conselho de Administração permitiu 

identificar, com mais clareza, as características de formação e experiência 

profissional que contribuíram para que as 158 mulheres chegassem ao posto 

mais alto de uma organização, driblando as barreiras geralmente impostas a elas.  

Nota-se que, neste estudo, que a teoria do capital humano auxilia na 

compreensão da importância do investimento em educação e experiência para o 

impulsionamento da carreira de muitas dessas mulheres.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este último capítulo reúne os principais achados e contribuições da 

dissertação. Procura-se vincular a via de investigação identificada na revisão da 

literatura com o desenvolvimento conceitual no capítulo 2 e a pesquisa empírica 

subsequente, apresentada no capítulo 4. Além disso, apresenta-se como esta 

dissertação contribui para a literatura existente, e explora-se para onde esta área 

de investigação poderá seguir. As duas intenções principais deste capítulo são, 

avaliar as contribuições e relevância da dissertação com referência às lacunas 

identificadas na literatura e discutir suas limitações a fim de sugerir novas 

direções para pesquisas futuras. 

Em contraste com outros estudos presentes na literatura brasileira que 

exploraram a desigualdade de gênero nas organizações, na maioria das vezes 

pautado na problemática da inserção feminina (CAPPELLE, et al., 2007), este  

objetivou: Analisar características de formação acadêmica e de trajetória 

profissional que contribuíram para a participação de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas brasileiras de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa em 2011 à luz da Teoria do Capital Humano. 

A perspectiva de estudo utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é 

oferecida pela teoria do capital humano, que sugere o investimento em educação 

e experiências diversas como meio para se alcançar o crescimento profissional 

das pessoas e também das organizações (KESNER, 1988).  

Os resultados gerados diretamente por esta pesquisa revelaram que a 

participação feminina nos CAs das empresas brasileiras é menos intensa do que 

a maioria dos países. A Noruega é o país com maior participação (100%) e Arábia 

Saudita com menor (1%).  

O percentual de empresas brasileiras de capital aberto com presença 

feminina em seus CAs no ano de 2011 foi de 32,44%, não apresentando grande 

variação nos últimos três anos. Destas, 71,4% possuem apenas uma mulher, 

22,6% duas mulheres e 6% três ou mais mulheres. Nas empresas em que há  

presença de três ou mais conselheiras, essas são todas membros da família 

controladora da empresa. Quando essas empresas são segmentadas, tem-se que 
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50% das pertencentes ao Nível 2, possuem pelo menos uma mulher em seus 

CAs. O Nível 2 apresentou maior participação feminina proporcional ao número 

de empresas listadas, além disso, este nível destacou-se apresentando 30% de 

suas empresas com duas conselheiras. 

Uma importante constatação neste estudo é referente ao número de 

assentos ocupados por mulheres nos CAs brasileiros. Nas empresas da amostra 

(410), foram identificados 2.493 assentos, sendo que destes, apenas 182 são 

ocupados por mulheres, um percentual de 7,3%. Este dado é menor do que o 

encontrado pelo IBGC (2011) no mesmo período, que foi de 7,71% e superior ao 

divulgado pela Catalyst (2011) de 5,1%. Pode-se afirmar que esse percentual 

localiza o Brasil abaixo da mediana no cenário mundial. Os países que aparecem 

com maior participação feminina são: Noruega (39,5%), Suécia (27,3%) e 

Finlândia (24,50%) e o menor, Japão (0,9%). 

É importante ressaltar que países como Noruega, que aparece com o 

maior índice, adotou em meados de 2005 uma lei de cotas, estabelecendo 

assentos mínimos para ocupação feminina nos CAs de suas empresas. O Brasil, 

a exemplo da Noruega e outros países que também adotaram medidas 

afirmativas, possui um projeto de lei do Senado em tramitação que propõe 

percentual mínimo de 40% para participação de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, inclusive 

suas subsidiárias e controladas, com o controle do governo, até o ano de 2022, 

contudo a lei até o momento não foi aprovada.  

Mesmo que a lei de cotas seja aprovada no Brasil, entende-se que será 

difícil ser cumprida, pois, se hoje a participação feminina nos CAs destas 

empresas tem se mantido, nos últimos três anos, em torno de 7%, como em 10 

anos este número chegaria a 40%? Um percentual seis vezes maior do atual. 

Preocupa-se com a forma que estas empresas responderiam a esta lei, a ânsia 

de atender a lei poderia levar a nomeação de ainda mais mulheres membros da 

família ou, ao acúmulo de CAs por conselheira. 

Como se observou, uma característica presente nos CAs da amostra foi o 

acúmulo de assentos por conselheira, os 182 assentos femininos nos CAs são 

ocupados por 158 mulheres diferentes, uma média de 1,15. Essa média é menor 
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à identificada pelo IBGC (2011) no ano de 2010, que foi de 1,33. Contudo, com a 

possível aprovação de uma lei de cotas este número poderia aumentar. 

O cargo mais alto dentro de um CA é a presidência. Neste cargo, as 

mulheres também são minoria, um percentual de 2,2%, o equivalente a nove 

mulheres, sendo que destas, seis pertencem a família controladora da empresa. 

Esse percentual é menor ao encontrado pelo IBGC (2011) no mesmo período, 

que foi de 3,9%. Nesse quesito a Noruega novamente aparece com o maior 

percentual (12%) e a Alemanha com o menor (1,2%), localizando o Brasil também 

abaixo da mediana no cenário mundial. 

Uma possível explicação para a baixa participação das mulheres nos CAs 

brasileiros são os fatores culturais consolidados na sociedade brasileira que, 

conforme indicam Ichikawa e Santos (2000), apresenta ainda restrições à mulher 

nos cargos de gestão. 

Outros estudos, como o desenvolvido por Madalozzo (2011), sugerem 

indícios da manifestação do efeito teto de vidro nas empresas brasileiras. Essas 

barreiras, chamadas de teto de vidro, comprometem o desenvolvimento da 

carreira das mulheres e as impedem de ocuparem posições de gestoras nas 

organizações (MORRISON, et al. 1987; JACKSON; O´CALLAGHAN, 2009). 

Essas poderia se manifestar de formas diversas, por meio de processo seletivo 

para o conselho ou nas oportunidades de retenção e promoção de colaboradoras 

para esta posição, que priorizam os homens às mulheres (STEIL, 1997) ou, na 

própria cultura machista presente em algumas organizações, que esperam da 

mulher dedicação maior à família e do homem ao trabalho (MADALOZZO, 2011), 

o que poderia explicar o baixo número de mulheres tanto em cargos de CEO 

como na posição de Conselheiras no Brasil. 

O efeito teto de vidro também foi observado e identificado dentro dos 

próprios CAs. Li e Wering (2004) que analisaram os CAs da Austrália, Canadá, 

EUA, Nova Zelândia e Israel o chamaram de “segundo teto de vidro”. Este seria 

uma barreira que as conselheiras teriam que enfrentar para sua ascensão à 

posição de presidente do CA. No Brasil, observou-se que apenas 2,2% dos 

assentos de presidente do CA são ocupados por mulheres, logo, assim como Li e 

Wearing (2004) pode-se sugerir a manifestação do efeito teto de vidro nas CAs 

das empresas analisadas nesta pesquisa, em que aparecem em baixo número. 
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Contudo, outros motivos poderiam ser os responsáveis pelo baixo percentual de 

ocupação feminina nos CAs brasileiros, como por exemplo, falta de mulheres 

qualificadas para o cargo ou, o fato delas serem muito jovens, conforme sugerido 

por Hansen, Ladegard e Buehrmann (2012) ou ainda, pelo simples fato de não 

desejarem ocupar a posição de conselheira ou presidente dos CAs. 

Nesta dissertação, no entanto, procurou-se identificar características de 

formação e experiência profissional, que as poucas mulheres (158) que 

conseguiram vencer estas supostas barreiras e chegar ao CAs dessas empresas 

possuem, a fim de identificá-las e compará-las aos requisitos comumente exigidos 

ou desejáveis a um conselheiro. Apoiada pela teoria do capital humano, que 

ressalta a importância do investimento em escolaridade e no desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e de produtividade do indivíduo, para alcançar melhores 

oportunidades profissionais (CUNHA; CORNACHIONE; MARTINS, 2010) e, na 

ideia exposta por Nielsen e Huse (2010) que acreditam igualmente, na influência 

das experiências que as mulheres possuem, como fator influenciador à sua 

participação nos CAs, analisou-se os currículos dessas mulheres, o que 

possibilitou algumas conclusões. 

Das conselheiras brasileiras, 73% são internas, 40% do total pertencem às 

famílias controladoras das empresas. Observou-se que algumas conselheiras 

neste grupo não possuem experiências profissionais ou formação, consideradas 

pela literatura, contudo, algumas foram identificadas como “Do Lar” ou Industrial. 

Contudo, o parentesco com a organização é um dos requisitos listados na 

literatura como comumente utilizado para escolha de um conselheiro. 

Ainda nessa categoria encontram-se as conselheiras acionistas que 

equivalem a 14% do total geral. Ser acionista da empresa é um fator que lhes 

proporciona melhores condições e mais fácil acesso a uma posição no CA, 

contudo, muitas destas mulheres também possuem características de formação e 

experiência profissional que contribuem para sua ascensão ao cargo, em que 

82% possuem experiências em outras empresas. Dessas experiências, muitas 

são em cargos de diretora, sócia ou superintendente, outras ainda possuem 

experiência acadêmica como professoras universitárias e/ou pesquisadoras, 

requisitos apontados como desejáveis a um conselheiro. 
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Há também as colaboradoras que se destacam em cargos de alta gestão 

nas empresas em que ocupam assento ou são funcionárias públicas ou ainda, 

ocupam cargos políticos, o que lhes pemite ocupar assentos em CAs de 

empresas estatais. Esse grupo corresponde a 19% do total de conselheiras. 

Apenas 37% das conselheiras brasileiras são externas. Dessas, 9% são 

independentes e 11% foram, nesta pesquisa, classificadas como outras. É nesses 

dois grupos que se observa maior investimento em capital humano e maior 

probabilidade da ascensão à posição de conselheira através do investimento em 

qualificação e nas diversas experiências profissionais obtidas por elas. Isso 

possibilitou melhor qualificação e maior rede de contatos, requisitos desejáveis a 

um candidato ao conselho. 

Os conselheiros externos são caracterizados por não terem nenhum tipo 

de vínculo com a empresa, o que levaria ao CA um conhecimento mais específico 

e maior lisura nas decisões. 

 As conselheiras brasileiras têm em média 51 anos. A maioria delas é 

graduada nas áreas de Direito, Economia e Administração. Contudo, apenas 

8,9% possui curso de Mestrado, Doutorado ou MBA internacional, fator também 

apontado como relevante para a posição de conselheira e que não se mostrou 

muito presente no currículo das brasileiras. Esse é um fator que pode contribuir 

para o baixo número de mulheres conselheiras de CAs no Brasil. 

Cabe aqui ressaltar que a Teoria do Capital Humano parte do pressuposto 

que o investimento em educação permite às pessoas melhores oportunidades, 

logo, um maior investimento em educação, poderia ser positivo para a  ascensão 

ao CA. 

As conselheiras brasileiras têm experiências profissionais diversas e, 

ocuparam ou ainda ocupam cargos de alta hierarquia nas empresas em que são 

conselheiras ou em outras empresas. Algumas possuem experiência em órgãos 

governamentais e na política. Além disso, 34% têm experiências anteriores em 

CAs. Estas experiências profissionais são requisitos considerados desejáveis aos 

conselheiros e pode ter contribuído para a participação dessas mulheres nessa 

posição.  
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É relevante ressaltar que esses tipos de experiências favorecem o 

conhecimento da área de negócios e estratégia e a formação de uma ampla rede 

de relacionamento. No entanto, poucas profissionais tiveram a oportunidade de 

adquirir conhecimento e experiência no exterior. Observou-se que o fato de serem 

membros da família controladora da empresa se sobressai com maior percentual 

como principal motivo para a indicação ao CA. 

O desenvolvimento deste estudo permitiu ter uma visão ampla da 

composição de gênero dos CAs das empresas brasileiras de capital aberto, bem 

como conhecer as características de formação e experiência profissional das 

conselheiras. Espera-se poder contribuir para o debate da desigualdade de 

gênero nas organizações, especialmente nos CAs; fornecer dados para melhor 

compreensão dos requisitos desejáveis a um indivíduo para ocupar um assento 

em uma organização; propiciar o conhecimento do perfil das mulheres que 

ocupam esta importante posição em uma organização brasileira; apresentar às 

mulheres que desejam ocupar um assento nos CAs, caminhos para alcançar essa 

posição. Caminho que pode ser através do investimento na educação e/ou em 

experiências profissionais diversas, mantendo uma ampla rede de 

relacionamentos, requisitos tão importantes e necessários para chegar a um 

assento em algum CA brasileiro. 

Vale também destacar a escolha pela utilização do método de análise de 

conteúdo (AC) em estudos no Brasil, prescrita por autores espanhóis (NAVARRO; 

DÍAZ, 1994) e capaz de integrar as dimensões sintáticas e semânticas da AC. 

Esta metodologia permitiu não apenas realizar uma análise de frequência de 

texto, mas produzir categorias com potencial de transferibilidade para outros 

estudos. 

A amplitude do tema conduz o pesquisador a encontrar algumas restrições 

de ordem teórica e metodológica no decorrer da pesquisa. As limitações desta 

pesquisa referem-se à ausência de estudos anteriores realizados no Brasil que 

abordem a temática da diversidade de gênero nos CAs e a análise das 

características de formação e experiência profissional das conselheiras.  

A inexistência de estudos acadêmicos anteriores sobre o cenário brasileiro 

nesta área não permitiu uma fundamentação teórica focada no caso brasileiro e 

conduziu a uma comparação dos dados com outros países de realidade cultural, 
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econômica e social diferentes das encontradas no Brasil. A utilização de dados 

secundários fornecidos pelo IBGC foram as únicas informações que puderam ser 

utilizadas para fins de comparação e análise do cenário brasileiro. 

Da mesma forma, a utilização da Teoria do Capital Humano nos estudos 

organizacionais de gênero não está presente na literatura brasileira. Embora tenha 

sido explorada na literatura internacional, não foram encontrados registros em 

estudos acadêmicos desenvolvidos com dados do Brasil, o que também não 

possibilitou a realização de análise comparativa com estudos anteriores a esta 

pesquisa. 

Com relação à metodologia adotada, observou-se, na coleta dos dados, que 

algumas empresas não disponibilizaram o currículo de seus conselheiros, por isso, 

tiveram de ser eliminadas da amostra.  Outras disponibilizaram um currículo 

resumido, o que não nos permitiu uma análise mais completa da trajetória 

profissional de todas as conselheiras, limitando a análise curricular aos dados 

informados. 

A utilização da metodologia de análise de conteúdo para análise dos dados 

mostrou-se bastante trabalhosa, principalmente com uma amostra textual ampla - 

158 currículos - como a utilizada nesta pesquisa.  

Como o estudo limitou-se a análise da característica de formação e 

experiência profissional disponíveis em currículo publicado pela BM&FBovespa, 

além da limitação de informações já mencionadas, não foi possível identificar 

quatro requisitos igualmente importantes e mencionados em pesquisas anteriores -

ver capítulo 3, item 3.2 - para participação no CA. Esses requisitos seriam 

facilmente diagnosticados em entrevistas com recrutadores de conselheiros ou 

com as próprias conselheiras. 

Considerando as limitações relativas a este trabalho, conforme exposto no 

item anterior, o vasto referencial teórico de estudos realizados na área em outros 

países e a inexistência de pesquisas semelhantes realizados no Brasil, pode-se 

sugerir a ampliação do escopo de análise, sob os pontos de vista teórico e 

empírico. 

Primeiramente sugere-se a realização de novas pesquisas com dados de 

anos anteriores e posteriores aos abordados neste estudo para fins de 
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comparação, tanto dos dados referentes à composição de gênero dos CAs, bem 

como a análise curricular das conselheiras. Sugerem-se também estudos 

semelhantes, porém, realizados com os conselheiros do gênero masculino, 

igualmente para fins de comparação. 

Como este tema é ainda recente na literatura brasileira da área de 

administração, podem ser realizados diversos outros estudos. Na área de 

finanças, pode-se comparar o desempenho financeiro das empresas que têm e 

das que não têm mulheres em seus CAs, para analisar se existe algum tipo de 

influência feminina neste quesito. Na área de governaça corporativa pode-se 

analisar, à luz da teoria da agência, se a presença feminina altera o 

comportamento e desempenho do próprio CA, principalmente na assertividade na 

tomada de decisões. Sugere-se também serem desenvolvidas pesquisas mais 

voltadas para área comportamental e de cultura organizacional, buscando 

identificar a existência de barreiras que impeçam o avanço das mulheres ao CA e 

como essas barreiras se manifestam, como por exemplo, o efeito teto de vidro. 

Essas sugestões são um incentivo aos demais pesquisadores para 

continuar os estudos sobre esse tema, que tem sido amplamente explorado e tem 

ganhado cada vez mais espaço em eventos acadêmicos. Também para a prática 

das empresas no que tange a nomeação de mulheres aos seus CAs. 
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