
Ex-ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ellen Gracie
engrossou a lista de mulheres
que compõem conselhos de ad-
ministração de companhias lis-
tadas na BM&FBovespa. Na se-
mana passada, Ellen assumiu
uma cadeira no Conselho da
OGX, empresa de petróleo e gás
do empresário Eike Batista, e te-
rá mandato de um ano. O espa-
ço conquistado, graças a uma
trajetória pública de sucesso,
ainda é predominantemente
masculino. Mudar esta cultura
não é tarefa fácil e a ajuda pode
vir do setor público.

Um projeto de lei que estabe-
lece percentual mínimo de parti-
cipação de mulheres nos conse-
lhos de administração está em
discussão no Senado. Se aprova-
do, levará as empresas abrangi-
das pela lei — companhias públi-
cas e sociedades de economia
mista controladas pela União —
a contratar quase 300 mulheres
para ocupar assentos nos órgãos
em 10 anos.

Traçando um paralelo com as
empresas que compõem o Ibo-
vespa, o percentual de mulhe-
res que ocupam cargos nos con-
selho de administração mante-
ve-se inalterado nos últimos 10
anos, em 6%. “Estamos discu-
tindo a aprovação, ou não, do
projeto de lei, mas a questão é
muito maior. Precisamos enten-
der que as empresas não deman-
dam profissionais do sexo femi-
nino para comporem cargos em
conselhos de administração”,
defende Alexandre Di Miceli,

coordenador executivo do Cen-
tro de Estudos em Governança
Corporativa (CEG) da Fipecafi.

No ano passado, apenas 7,7%
das posições nos conselhos de
administração de empresas aber-
tas eram ocupadas por mulhe-
res, percentual bastante similar
ao registrado no ano anterior,
de acordo com levantamento do
Instituto Brasileiro de Governan-
ça Corporativa (IBGC). Se avalia-
da apenas as cinco maiores em-
presas privadas listadas na bolsa
brasileira — Vale, Bradesco, Itaú
Unibanco, Ambev e Telefonica
— somente uma mulher integra
um conselho de administração,
de um total de 62 cargos disponí-
veis. “Ou seja, a situação não é
das melhores”, pondera o espe-
cialista.

Heloísa Bedicks, superinten-
dente geral do IBGC, entende
que, se o projeto for aprovado, a
velocidade com que as empre-
sas trarão esse público ao conse-
lho de administração será maior
se comparado ao processo evolu-
tivo natural. Contudo, a necessi-
dade de treinamento é eminen-
te. “O mercado brasileiro não
tem um contingente pronto de
mulheres para assumir essa posi-
ção”, pontua.

O projeto de lei nº 112/2010,
de autoria da senadora Maria do

Carmo Alves, prevê o preenchi-
mento gradual dos cargos: 10%
do total de assentos no conse-
lho de administração deverão
ser ocupados por mulheres até
2016, 20% até 2018, 30% até
2020 e 40% até 2022.

Ainda assim, Heloísa acredita
que essa obrigatoriedade deixa-
rá o público feminino desconfor-

tável, pelo menos no início. “É
possível que alguns conselhei-
ros achem que as mulheres es-
tão lá apenas por cumprirem a
cota e não por mérito.”

Sugestões
Di Miceli concorda que o concei-
to de cotas parece ferir conceito
de meritocracia. “A questão é sa-

ber se o processo é meritocráti-
co e quão longe estamos disso”,
diz o especialista, lembrando
que a escolha de conselheiros
pelo modelo atual não é equâni-
me. “É bastante comum presi-
dentes de empresas indicarem
executivos com quem já traba-
lharam ou conviveram por um
tempo”, completa.

Uma sugestão dada por Ro-
berto Gonzalez, professor de go-
vernança corporativa da Trevi-
san Escola de Negócios é o esta-
belecimento de prazos para a
execução. “Uma vez criada a
cultura da formação, ela não dei-
xará de existir porque a lei foi re-
vogada”, acredita.

O IBGC também aposta em
outras medidas. “Poderíamos
incentivar executivos que ocu-
pam cargos relevantes a treinar
potenciais conselheiras ou mes-
mo exigir das companhias lista-
das em níveis diferenciados de
governança corporativa que si-
gam a autorregulamentação”,
diz, citando como exemplo uma
nova rodada de reforma do No-
vo Mercado. ■
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Cota para mulheres pode chegar
aos conselhos de administração
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Petrobras renova apólice por US$ 106 mi

Jose Cruz/ABr

A proposta prevê
o preenchimento
gradual dos cargos:
10% até 2016, 20%
até 2018, 30% até
2020 e 40% até 2022

Enquanto empresas na Noruega têm quase 40% de conselheiras, no Brasil o percentual não passa de 7,7%

FATO RELEVANTE
A Petrobras renovou, com o Itaú Seguros e a Willis, seu Programa de
Seguros Domésticos, para um período de 18 meses, com custo de US$ 106,6
milhões. Apesar do aumento das atividades industriais, operações
comerciais e volume de ativos segurados, o valor é 5% inferior ao
contratado no período anterior. O valor segurado é de US$ 128,8 bilhões e
cobre riscos operacionais, riscos de petróleo, responsabilidade civil geral,
aeronáutico e de abastecimento de aeronaves e riscos de transporte.

COMANDO FEMININO Participação das mulheres nos conselhos de administração, em %

NO BRASIL PELO MUNDO

Fonte: IBGC
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




