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Â ANOS as mulheres vêm buscan
do maior representação nos conse
lhos empresariais. E a maioria dos 
conselhos diz buscar mais diversi
dade. Então, por que as mulheres 
ocuparam apenas 16,6% das cadei

ras nos conselhos presentes no ranking Fortune 500 
em 2012? E por que este percentual vem se manten
do relativamente estável nos últimos seis anos, com 
aumento de apenas dois pontos, de acordo com os 
dados da empresa de pesquisa Catalyst? 

O tempo está se esgotando, especialmente na Eu
ropa. Depois do progresso irrisório dos esforços vo
luntários, vários países como Bélgica, França, Islân
dia, Itália, Noruega, Espanha e os Países Baixos pro
mulgaram uma lei exigindo uma porcentagem míni
ma de conselheiras nos conselhos. A União Europeia 
também vem considerando a obrigatoriedade de cotas. 

Não está claro o motivo de as mulheres não terem 
avançado. As nomeações e a dinâmica dos conselhos 
continuam sendo em grande parte um mistério. Pou
ca pesquisa vem sendo feita sobre os processos de 
seleção e nomeação ou sobre as diferenças entre as 
experiências de homens e de mulheres na diretoria. 
Para descobrir mais sobre essas questões, começa
mos em 2010 uma série de pesquisas anuais em par
ceria com a Women Corporate Directors e a Heidrick 
& Struggles. Neste artigo revelamos os resultados de 
uma análise de dados qualitativos baseados na pri
meira pesquisa. 

Nos interessamos especialmente pelo histórico, 
pelas trajetórias e pelas interações das conselheiras. 
Quem são as mulheres que ingressam nos conselhos 
e o que elas encontram quando chegam lá? Portanto, 
nossa amostra foi baseada principalmente em con
selheiros corporativos do sexo feminino, além de um 

pequeno número de conselheiros do sexo masculino 
como referência. Em geral, o estudo teve um índice 
de resposta de 42%, com a participação de 294 mu
lheres e 104 homens vindos de empresas privadas e 
públicas. Além disso, como a maior parte da amos
tra foi composta por conselheiros norte-americanos 
(80% das mulheres e 83% dos homens), os resulta
dos representam em grande parte um panorama dos 
conselhos nos Estados Unidos. Apesar de nossa pes
quisa ter estas e outras limitações, ela oferece várias 
perspectivas interessantes. 

Nas páginas seguintes, vamos compartilhar um 
perfil que conseguimos formar sobre a mulher na di
retoria, além de relatos dos conselheiros pesquisa
dos em relação aos benefícios da diversidade, a di
nâmica entre homens e mulheres nos conselhos e al
gumas práticas recomendadas para as nomeações e 
para a sua gestão. No processo, vamos discutir três 
temas-chave que descobrimos através dos dados: 

• As mulheres precisaram de mais qualificação 
que os homens para serem consideradas pelos con
selhos. O preço pessoal necessário também pareceu 
mais alto para elas do que para eles. 

• Embora os conselhos se mostrem a favor da di
versidade, não sabem como tirar proveito dela. Per
cebemos pouca sintonia entre as experiências das 
conselheiras e as percepções de seus colegas homens. 
As mulheres relataram não terem sido tratadas como 
membros integrais do grupo, embora os conselhei
ros homens tenham demonstrado, em grande parte, 
estar alheios a essa experiência de suas colegas. 

Talento não basta para um conselho funcionar 
bem. Os conselhos precisam de processos formais 
e de uma cultura que aproveite a contribuição indi
vidual de cada membro, assim como a inteligência 
coletiva dos conselheiros. 
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M NOSSO ESTUDO , obser
vamos alguns padrões 
distintos. As conselhei
ras mulheres tendiam a 
ser mais jovens que os 
homens, provavelmente 

porque, em média, as adesões femini
nas aos conselhos eram relativamente 
recentes, ao passo que os homens eram 
mais presentes. Setenta e seis por cen
to das conselheiras (ante 69% dos con
selheiros) tinham cargos operacionais 
e 68% delas (ante 51% deles) tinham 
um cargo de liderança, como CEO, 
diretora-presidente, ou sócia. Estes re
sultados sugerem que, para serem no
meadas para conselhos, talvez as mu
lheres precisem de mais conquistas 
que os homens. Também contradizem 
a crença popular de que as conselheiras 
têm experiência maior nas áreas não-
operacionais ou de suporte. 

Outra distinção que descobrimos 
no histórico dos conselheiros de am
bos os sexos foi que, em geral, as mu
lheres trabalharam para empresas pri
vadas, e não públicas. A maioria dos 
homens também trabalhou em corpo
rações privadas, mas uma porcenta
gem maior deles trabalhou em empre
sas públicas, provavelmente devido ao 
baixo número de mulheres ocupando 
os cargos mais altos nessas empresas. 

Os dados também indicam que as 
mulheres podem ter feito escolhas di
ferentes durante o caminho para o to
po. Em comparação com os conselhei
ros homens, havia menos conselheiras 
casadas e com filhos e uma porcenta
gem maior de mulheres divorciadas, 
sugerindo custos pessoais maiores. 
Encontramos padrões semelhantes 
em nossa pesquisa de 2012. 

Ficamos curiosos em saber mais so
bre as aspirações dos conselheiros, que, 
pela maioria dos padrões, atingiram o 
auge do sucesso na carreira. Descobri
mos que um número um pouco maior 
de mulheres do que de homens (92% 
e 86%, respectivamente) se descreveu 
como ambiciosa. Além disso, contra
riando o estereótipo de gênero, 91% das 
mulheres relataram gostar de ter poder 
e influência, ante 70% dos homens. 

Em média, as mulheres em nosso 
estudo faziam parte de dois conselhos 
e os homens de três. Portanto, não é 
de estranhar que mais de metade das 
conselheiras queria estar em mais con
selhos (uma porcentagem menor de 
homens manifestou o mesmo dese
jo). Mas as mulheres também expres
saram maiores aspirações na carreira. 
Vinte e sete por cento das conselhei
ras queriam liderar ou continuar lide
rando uma empresa, em comparação 

a 19% dos homens. O fato de as con
selheiras, no geral, serem mais jovens, 
talvez explique algumas diferenças. 
Não todas. Vinte e nove por cento das 
mulheres que aspiravam ativamente 
aos cargos mais altos tinham entre 60 
e 70 anos, enquanto apenas 10% dos 
homens com aspirações semelhantes 
estavam nesta faixa etária. Tal ambi
ção em um momento da vida em que 
a maioria dos profissionais está termi
nando sua carreira sugere que as mu
lheres, cujas oportunidades têm sido 
consistentemente mais restritas, po
dem querer estender suas carreiras na 
busca dos cargos mais cobiçados. 

Também queríamos saber quais be
nefícios os conselheiros pensavam tra
zer aos conselhos e, consequentemente, 
quais áreas de expertise julgavam mais 
importantes para as operações e dinâ
micas dos conselhos. Ao descreverem 
seus pontos fortes, homens e mulheres 
deram respostas curiosamente muito 
semelhantes. Uma diferença significa
tiva é que muito mais mulheres do que 
homens citaram a capacidade de comu
nicar-se de forma eficaz. Muitas conse
lheiras disseram ser mais propensas do 
que seus colegas homens a fazer per
guntas difíceis ou guiar as reuniões de 
modo qualificado e eficaz (veja o qua
dro "Como conselheiros e conselheiras 
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enxergam seus pontos fortes"). 
Outra diferença notável foi o maior 

percentual de homens que citaram a 
experiência global como ponto forte. 
Em nosso trabalho com conselheiros e 
executivos de alto nível, descobrimos 
que as mulheres muitas vezes não são 
consideradas para missões internacio
nais, devido ao pressuposto de que as 
mulheres com família têm mais dificul
dade que os homens em relação a mu
danças ou viagens por longos períodos 
de tempo. A consequência lamentável 
é que as mulheres não têm igualdade 
de acesso aos cargos internacionais. 

Curiosamente, mais homens do 
que mulheres citaram a experiência em 
operações como ponto forte, apesar de 
uma maior porcentagem de mulheres 
ter ocupado cargos operacionais ou de 
liderança em suas empresas. Não pode
mos explicar com certeza, mas as res
postas indicam que as mulheres valori
zam mais habilidades pessoais como l i 
derança e comunicação do que na expe
riência relacionada aos próprios cargos. 

Para saber mais sobre as perspecti
vas dos conselheiros, perguntamos so
bre os seus interesses externos e encon
tramos diferenças significativas entre 
mulheres e homens. Ambos citaram a 
prática de esportes frequente. Contudo, 
a porcentagem de homens foi muito 

mais elevada (veja o quadro "Uma par
tida de golfe?"). Também foi marcante 
a maior porcentagem de mulheres que 
citaram artes, cultura, viagens, filan
tropia e serviço comunitário como in
teresses externos (veja o quadro "Inte
resses externos dos conselheiros"). 

Como essas diferenças afetam o mo
do de conselheiros e conselheiras for
marem e manterem conexões entre si? 
Será que a falta de interesses comuns 
dificulta a identificação e relação mú
tua entre os homens e mulheres no con
selho? Ou será que tais diferenças po
dem ser enriquecedoras? 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



EGUNDO A PESQUISA reali
zada por nossos colegas 
da HBS, Robin Ely e David 
Thomas, as organizações 
têm três abordagens prin
cipais em relação à diversi

dade. Percebemos que as abordagens dos 
conselhos direcionadas à diversidade são 
semelhantes. Elas podem funcionar para: 

1. Instituir a equidade e repreender 
a discriminação. Intervenções governa
mentais, sejam elas obrigatórias (cotas) ou 
voluntárias (metas ou divulgações de re
latórios recomendadas pela Comissão de 
Valores Americana), vêm sensibilizando 
a maioria dos conselhos em relação ao ar
gumento de equidade para a diversidade. 

2. Aprofundar a compreensão e o aces
so a bases de clientes e mercados desejá
veis, tais como os consumidores do sexo 
feminino. 

3. Incorporar novas perspectivas e ge
rar aprendizagem. Quando este é o obje
tivo de um conselho, a diversidade é inte
grada em todas as suas práticas e norteia 
todas as discussões e decisões, produzin
do um impacto maior. 

Para entender melhor o que os conse
lheiros acham que a diversidade de gêne
ro oferece aos conselhos, perguntamos 
aos entrevistados se as mulheres traziam 
algum atributo especial ao cargo. Noven
ta por cento das conselheiras acharam 
que sim, ante 56% dos conselheiros mas
culinos. À direita estão os atributos cita
dos pelos participantes, juntamente com 
comentários ilustrativos. 
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Enquanto pouco mais da metade dos 
conselheiros homens disse que as mu
lheres trazem uma nova perspectiva pa
ra a sala de reuniões, 19% acreditam que 
o fator gênero não deveria ser levado em 
consideração na seleção de conselheiros, 
apenas as qualificações e a experiência. 
Um conselheiro explicou: "As mulheres 
e qualquer membro do conselho devem 
ser julgados pela sua experiência e habi
lidades, não por atributos com base no 
sexo, raça, etc." Outro disse: "As pessoas 
trazem atributos especiais, e eles não es
tão relacionados com a diversidade". Um 
terceiro disse o seguinte: "Qualquer acio
nista quer que os membros do conselho 
tenham o máximo de qualificação possí
vel. Diversidade é um ponto a mais". 

Muitas pessoas estão certas de que as 
mulheres representam mais de 16,6% do 
conjunto de potenciais conselheiros al
tamente qualificados. Então fica a per
gunta: por que não há mais mulheres nos 
conselhos? Uma conselheira opinou: "A 
princípio, as mulheres não são conside
radas como candidatas, a não ser que um 
conselho esteja à procura de diversidade 
de gênero, especificamente". Outra com
partilhou sua experiência: "Eu não faço 
parte do grupinho dos veteranos. Os car
gos nas diretorias vão para pessoas co
nhecidas. Passo tanto tempo liderando 
minha empresa e cuidando da minha fa
mília que acabo sendo menos conheci
da". E uma terceira lamentou: "Os con
selhos ainda preferem ser arcaicos, anti
quados e masculinos!" 
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MBORA os C O N S E L H O S di

gam que querem diversida
de, o que acontece quando 
as mulheres se tornam par
te deles? Oitenta e sete por 
cento das conselheiras rela

taram enfrentar conflitos relacionados ao 
gênero. Tais conflitos foram divididos em 
quatro grandes categorias listadas acima 
juntamente com exemplos dos comentá
rios que ouvimos com mais frequência. 

Também perguntamos aos homens se 
as conselheiras encaram conflitos que não 

ocorrem com eles. A maioria, 56%, disse 
que não. Os que responderam afirmativa
mente listaram os quatro tipos de conflito 
listados ã direita (com uma amostra de seus 
comentários). 

De acordo com relatos de algumas mu
lheres, muitos conselheiros homens pare
cem não perceber que podem dar margens 
a comportamentos hostis, ao não ouvir as 
conselheiras, não aceitá-las como iguais e 
ao obrigá-las a reafirmar continuamente as 
suas capacidades. 

Uma conselheira deu o seguinte exemplo: 

uma mulher bem-sucedida e realizada no 
ramo de serviços financeiros foi convidada a 
integrar o conselho de uma empresa pública 
multibilionária e em expansão. Ela foi a pri
meira e, por muitos anos, a única conselhei
ra mulher. Trouxe conhecimentos financei
ros de extrema importância para o conselho, 
bem como um entendimento profundo da 
indústria da empresa, e ainda assim sentia-

-se habitualmente excluída e sufocada du
rante as reuniões. Suas perguntas não eram 
recebidas com respeito e coleguismo, mas 
como intromissões no meio da conversa 
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"de verdade" entre os conselheiros homens. 
Na verdade, o CEO e diretor-presidente 

e outros conselheiros homens já a haviam 
abordado várias vezes, pedindo-lhe para 
que fosse "menos vocal" e "parasse de deba
ter seu ponto de vista" durante as reuniões. 
Ela relatou como este comportamento tam
bém vinha à tona durante as reuniões, recor
dando um incidente em particular. Numa 
ocasião em que conduzia uma série de per
guntas a respeito de uma decisão estratégica, 
um diretor a interrompeu e exclamou: "Vo
cê está se comportando como a minha filha! 

Você está criando muito caso, pare!". 
Esta história ilustra o tipo de experiên

cia que pode ter levado as conselheiras a ci
tar o fato de seus colegas homens não as ou
virem, acima de outros tipos de conflito. O 
fato de poucos homens terem reconhecido 
esta dinâmica sugere um distanciamento 
total entre as experiências das conselheiras 
e a percepção de seus colegas homens. 

Além disso, muito mais homens do que 
mulheres (28% ante 4%) apontaram a fal
ta de experiência em conselhos e conheci
mentos da indústria como desvantagens 

para as mulheres. Porém, nossa pesquisa 
indica que homens e mulheres enxergam 
a questão da qualificação através de pers
pectivas muito diferentes. Os homens pa
reciam ver a inexperiência como um traço 
fixo e incapacitante, enquanto as mulheres 
a enxergavam como algo transponível pe
la aprendizagem e desenvolvimento. A al
ta porcentagem de conselheiras que ocupa
vam cargos operacionais e lideravam em
presas implica outro distanciamento — en
tre as qualificações das mulheres e as per
cepções dos homens. » 
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M SUAS RESPOSTAS a nos

sa pesquisa, homens e 
mulheres mencionaram 
repetidamente a comu
nicação aberta, assem
bleias gerais bem execu

tadas, conteúdo prático mais bem divi
dido e relações produtivas com a alta 
cúpula como exemplos de atributos de 
um conselho bem-sucedido. No entan
to, a pesquisa sugere que muitos con
selhos ignoram tais qualidades, e os re
centes esforços para reformar a gover
nança claramente não conseguiram l i 
dar com a composição de um conselho 
bem informado e inclusivo que possa 
levá-las em consideração. 

Estudamos uma grande empresa 
que estava sendo dividida em duas em
presas públicas, gerando a necessidade 
de criação de dois novos conselhos. O 
presidente, um antigo defensor da di
versidade, era o líder do processo. Ele 
formou uma equipe especial para criar 
um método objetivo e transparente 
de seleção de conselheiros. Depois de 
analisar os cargos e as responsabilida
des de cada conselho e as naturezas das 
novas empresas, a equipe desenvolveu 
listas reunindo as habilidades que cada 
conselho necessitava. Então foi criado 
um modelo contendo as dimensões 
críticas para um conselho de alto de
sempenho, desde os conhecimentos 
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funcionais e da indústria até os atribu
tos comportamentais. Esta abordagem 
levou as duas empresas a recrutar gru
pos diversos, não apenas em relação ao 
gênero, mas também em habilidades. 
Essa atitude demonstrou que, quan
do uma empresa desenvolve um con
selho usando uma avaliação rigorosa 
das qualidades necessárias para a go
vernança em vez de relações pessoais, 
a diretoria torna-se mais bem equipada 
para executar suas funções. 

Embora sejam necessários mais es
tudos para medir o impacto de diferen
tes práticas sobre o desempenho do con
selho, encontramos várias práticas (de
talhadas abaixo) que os conselhos têm 

usado em prol da eficiência. Práticas co
mo estas ajudam a transpor os obstácu
los que impedem a total integração dos 
conselheiros com seus conselhos e con
tribuem para o seu potencial. 

Afinal, como nossos dados sugerem, 
é preciso mais do que grandes talentos 
para formar um grande conselho. O ta
lento por si só não consegue superar 
uma dinâmica disfuncional. As empre
sas vêm reconhecendo cada vez mais 
a distinção entre diversidade e inclu
são: diversidade é contar os números, 
inclusão é fazer com que os números 
contem. Os conselhos precisam me
lhorar em ambas as dimensões. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 8, p. 30-38, ago. 2013.
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