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RESUMO: São incontáveis os avanços e as conquistas das mulheres em diversas 

áreas de atuação social e profissional, mas o caminho foi longo e ainda há muito a ser 

conquistado. No Brasil, apesar dos avanços, ainda há uma enorme lacuna a ser 

preenchida pelas mulheres considerando os cargos de liderança nas companhias, na 

atuação como presidentes ou como membros dos conselhos de administração. Para 

entender e responder as possíveis causas dessa lacuna, essa pesquisa pretende 

percorrer o caminho histórico dessas conquistas tendo como marco inicial a segunda 

guerra mundial no contexto das sociedades envolvidas até as dificuldades 

encontradas no Brasil para as mulheres ascenderem a esses cargos de liderança nos 

dias atuais. 

 Desde os primórdios, a mulher é vista socialmente como símbolo da fragilidade, sinal 

de fraqueza. Em algumas sociedades antigas, como a ateniense a participação da 

mulher era praticamente nula e sequer merecia ser ouvida dentro de sua própria casa. 

Em contraponto na mesma época, na sociedade espartana, a mulher era a base de 

tudo, formadora de grandes guerreiros e responsável por dar origem a indivíduos 

aptos para compor seu exército. Tal dicotomia na importância da mulher nas 

sociedades, se sucederam na história até os dias de hoje e auxiliam a compreender o 

desafio e o papel que as mulheres exercem.  

Em média, para cada US$ 1 que os profissionais masculinos recebem, as mulheres 

recebem US$0,79 (VALOR, 2016). O Brasil, no entanto, diferença é de 18% nos 

salários de ambos os sexos. 

Sobretudo, os conselhos de administração de grandes empresas adeptas à 

governança corporativa contam com a participação ativa de mulheres como seus 

membros, mesmo que tal participação seja mínima, é uma tendência que a mesma 

esteja cada vez mais envolvida, devido aos fatores sociais, econômicos, históricos, e 

até mesmo, religiosos. 

INTRODUÇÃO:No desenvolvimento e consolidação das religiões monoteístas – 

cristianismo, islamismos e judaísmo – ajudaram a consolidar a ideia da autoridade 

masculina e da submissão feminina. Desde os primórdios e ainda nos dias atuais nas 

correntes teológicas mais fundamentalistas, é função da religião inibir a sexualidade 

feminina – talvez, na concepção deles pelo fato delas carregarem o pecado original e 

ainda ter que vigiá-las de perto a vida toda. Tais pensamentos, crenças e medos 



acompanham e estão presentes na evolução, desenvolvimento e importância feminina 

na sociedade.  

A partir do século XVII as lutas feministas isoladamente surgiram e se intensificaram. 

Em 1910, na cidade de Copenhague, na Dinamarca, uma conferência com mais de 

cem mulheres de mais de 17 países decidiu abrir um dia para debate para criar um 

dia da mulher, de caráter internacional para homenagear o movimento pelos direitos 

femininos e fortalecer a luta pelo voto universal (VALOR, 2016). Especificamente em 

relação ao mercado de trabalho feminino, houve um avanço significativo ao final das 

duas grandes guerras já que milhares de homens morreram ou foram mutilados e, 

portanto, impossibilitados de participar atividade econômica da família. Mulheres 

assumiram um papel de suma importância e muitas mesmo após a estabilidade 

econômica da família decidiram seguir adiante com seus projetos profissionais.  

Apesar dos avanços e em muitas classes as mulheres serem arrimos de família, elas 

ainda têm um enorme espaço a ser conquistado. 

OBJETIVOS:A pesquisa inicia-se através dos dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), indicando que de um total de 322 

empresas consultadas entre as listadas na categoria A e nos segmentos tradicional, 

Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado na BM&FBovespa, apenas 1,86% delas possuem 

uma mulher na presidência executiva; que apenas 2,8% de presidências de 

Conselhos Administrativos de um total de 321 cadeiras são ocupados por mulheres e 

ainda que elas ocupam apenas 7,9% das 2.244 vagas de colegiados disponíveis nos 

mesmos conselhos. 

O problema é uma lacuna no conhecimento, algo para o qual se busca uma resposta. 

A questão principal a ser respondida por essa pesquisa será: Quais fatores dificultam 

o acesso das mulheres aos cargos de liderança executiva e participação nos 

conselhos de administração das empresas no Brasil? 

 

METOLOGIA: Por meio de pesquisa bibliográfica, com o estudo sistematizado, aliada 

ao modo descritivo, a pesquisa enseja obter resultados que implicam na identificação 

de quais fatores que influenciam a participação das mulheres nos cargos de liderança 

executiva e conselhos de administração. Quanto aos fins será descritiva-explicativa e 



quanto aos meios, será bibliográfica pois envolverá o estudo sistematizado de material 

publicado em materiais de acesso ao público em geral; será bibliográfica aliada a 

pesquisa de campo.  

DESENVOLVIMENTO: No mercado de trabalho, a presença da mulher torna-se cada 

vez mais efetiva desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, pois com o avanço 

do capitalismo, segundo Graziele Alves Amaral (2012), e a crença de que, com o auge 

do capitalismo, o trabalho estável seria alcançado, logo as condições de vida seriam 

melhores, portanto, houve um grande crescimento de mulheres no mercado de 

trabalho, não só como uma forma de complementação de renda, mas como uma 

busca de independência feminina, a partir de tal passo, o número de mulheres no 

mercado de trabalho nos dias atuais tem se tornado cada vez maior, e em áreas cada 

vez mais diversificadas. 

RESULTADOS PRELIMINARES: A participação feminina em cargos executivos 

representa uma pequena, porém significante parcela perante a sociedade. Localizada 

em primeiro lugar no Ranking “As empresas mais responsáveis e com melhor 

governança corporativa”. (As 100 empresas mais responsáveis que atuam no Brasil, 

EXAME, 2013), a empresa Natura, possui em seu comitê de governança corporativa, 

no ano de 2016, 5 membros, dentre os quais, nenhum é do sexo feminino. Analisando 

outras empresas de grande porte, como a ganhadora do prêmio Inovação (Horizonte 

da nuvem, VALOR, 2016), a empresa TOTVS, dentre seus 4 membros do comitê de 

Auditoria, tem como presidente Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana. 

(Comitê De Auditoria, TOTVS, 2016). Nas maiores instituições financeiras de Wall 

Street, 16,6% dos cargos executivos são ocupados pelo sexo feminino e 0% ocupam 

o cargo de CEO’s (Mercado Financeiro, Na Prática, 2016). 
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