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RESUMO  

O modelo de uma boa gestão é, historicamente, atribuído aos homens. Diante dos 

estereótipos consolidados fica difícil para a sociedade aceitar um novo modelo mental 

de mulheres dirigentes. Aspectos estes estudados sob a ótica do fenômeno denominado 

“teto de vidro”. A quebra desse paradigma é importante, uma vez que um grupo 

formado por pessoas parecidas tende a olhar para os problemas e soluções da mesma 

forma. Considerando estudos realizados a respeito da presença feminina no CA e a 

performance da empresa, o presente artigo objetiva verificar se as empresas que 

possuem mulheres no CA apresentam desempenho financeiro diferente das 

organizações que não possuem mulheres em seu CA. O estudo é descritivo com 

abordagem quantitativa. A amostra inicial das empresas francesas é composta pelas 

companhias que compõem os índices CAC 40 e SBF 120 da Bolsa de Paris-FR. Para o 

cenário brasileiro foram selecionadas aquelas que compunham o índice BOVESPA, 
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composto por 100 ações mais líquidas. Com base nos dados coletados para o presente 

estudo, observou-se que no Brasil, 44,5% das empresas investigadas não apresentam 

mulheres no CA. Inversamente, apenas 3 empresas apresentaram esse cenário na França 

(Cassino, Euler e IPSOS). No cenário francês, observa-se que 18 empresas ultrapassam 

o limite estabelecido por Lei, ou seja, apresentam mais de 40% de assentos ocupados 

por mulheres. Uma delas, do setor de energia, apresenta uma proporção de 63% de 

mulheres no CA. Apesar dessa diferença, por meio do teste de Mann Whitney verifica-

se que não há diferença estatística significante entre o grupo das empresas que contém 

mulheres no CA e o grupo das empresas que não contém mulheres no CA tanto no 

cenário brasileiro como o francês.  

 

Palavras-chaves: Conselho de Administração; Diversidade; Governança Corporativa. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1INTRODUÇÃO 

A medida que as empresas ampliam suas atividades comerciais, aumenta a 

necessidade de desenvolver mecanismos de controle e boa governança a fim de 

minimizar os conflitos de interesse entre agente e principal, conforme Teoria da 

Agencia de Jensen e Meckling (1976). O agente, representado pelo gestor e o principal 

representado pelos proprietários da organização.  

Um dos mecanismos da boa governança corresponde à composição do Conselho 

de Administração (CA) das corporações, o qual deve representar os interesses dos 

financiadores do capital, ou seja, do principal. Bueno (2014) alerta que o processo de 

composição de um CA deve buscar a inclusão do maior número de elementos capazes 

de traduzir uma missão extremamente complexa, como alinhar os interesses do 

proprietário e dos agentes. Neste sentido, Tonello (2013) diz que o ideal é que o CA 

seja composto por participantes com uma variedade de conhecimentos e expertises nas 

mais diversas áreas: finanças, contabilidade, gestão de riscos, compliance, comércio 

exterior, marketing, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento. Desta maneira, há 

maiores possibilidades de definir estratégias para alinhar os interesses do agente e do 

principal. No entanto, percebe-se que o cenário do mercado de trabalho é impactado nos 

dias de hoje por uma aparente resistência a contratação de mulheres, sobretudo, quando 

se passa a analisar a participação de mulheres em nível de comando das organizações. 

Apoiando-se em Lazzaretti, Godoi e Camilo (2012), historicamente, o modelo de uma 

boa gestão é atribuído aos homens. Diante dos estereótipos consolidados fica difícil para 

a sociedade aceitar um novo modelo mental de mulheres dirigentes. Aspectos estes 

estudados sob a ótica do fenômeno denominado “teto de vidro”.  

Se faz necessário quebrar esse paradigma, uma vez que um grupo formado por 

pessoas parecidas tende a olhar para os problemas e soluções da mesma forma. Segundo 

Bueno (2014) a existência de diversidade permite que as ideias dominantes sejam 

desafiadas, favorecendo um melhor diálogo com clientes ou colaboradores, por meio da 

inovação, melhor pensamento “fora da caixa” e melhor governança. Categoricamente, 

Andrieux (2013) defende que a diversidade de gênero é a oportunidade de 

diversificação de competências nas organizações, podendo gerar maior vantagem 

competitiva, ao aproveitar melhor os recursos conforme apregoa a Teoria da 

Dependência dos Recursos (Pfeffer e Salanick, 1978). 



 
 

 

Para Shrader, Blackburn, Lies (1997), a diversidade pode impactar na 

composição do CA, e consequentemente na Governança Corporativa. Apesar da 

discussão, Erhardt, Werbel e Shrader (2003) declaram que poucas pesquisas foram 

realizadas sobre a presença da mulher no Conselho de Administração e sua relação com 

a performance da organização. Nesse sentido, algumas iniciativas surgiram a fim de 

garantir que as mulheres capacitadas ocupem espaço nos Conselhos Administrativos.  

A Noruega foi o primeiro país a defender e introduzir cotas obrigatórias para 

mulheres nos CA das corporações. Bueno (2014) diz que esse processo começou em 

2003 pela inserção de uma cota voluntária de 40% de participação feminina. A autora 

explica que sem sucesso no início, o governo norueguês tornou obrigatório o 

cumprimento de cota mínima, estabelecendo rigorosas penas. Em 2011, os CA 

noruegueses já contavam com 44% de aderência. Apesar do cumprimento da meta, foi 

necessário um trabalho intenso de treinamento e capacitação de possíveis candidatas ao 

cargo, finalizando o processo quase uma década após a promulgação da lei. Em defesa 

de cotas compulsórias, outros países promulgaram Leis defendendo a inserção das 

mulheres no CA, a exemplo da Irlanda (2004), Islândia (2006), Espanha (2007) e a 

França que estima atingir 40% até 2017 para empresas listadas em bolsa (Ferreira, 2013; 

2013; Bueno, 2014).  

No Brasil, apesar do país ser conhecido por sua diversidade, o tema ainda é 

relativamente novo no ambiente empresarial (Fleury, 2000). Tramita no Congresso, 

projeto de Lei do Senado nº 112 de 2010 de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, 

a proposta de um percentual mínimo de participação de mulheres nos CA das 

organizações, contrariando o posicionamento do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) pela não obrigatoriedade de cotas para mulheres nos CA. Jain 

(1998, apud Fleury, 2000) declara que o crescimento econômico é um pré-requisito para 

o sucesso de ações afirmativas e que a legislação é uma condição necessária para seu 

êxito, muito embora não seja a única. 

Wood (1987, apud Landrieux-Kartochian, 2010) defendia que a diversidade, 

sobretudo de gênero é uma fonte de performance, pois suas equipes são mais criativas. 

O primeiro trabalho empírico a analisar a relação presença feminina nas empresas e sua 

performance é de autoria de Sharderet al (1997). Os autores analisaram 200 empresas 

americanas e constataram que diante da baixa representatividade de mulheres no CA, 

não foi possível obter uma relação estatisticamente significante. Belghiti-Mahut e 

Lafont (2009), no entanto, apontam para uma relação significativa entre presença de 

mulheres no CA e a performance econômica das empresas. 

No Brasil, uma série de pesquisadores analisam a relação do CA e o 

desempenho econômico (Martins et al. 2012; Massainiet al, 2014; Politelo e Cunha, 

2014; Rocha et al, 2014;Silva e Martins, 2015) porém, não se observam estudos 

comparativos nessa seara. Poucos estudos comparativos acerca da realidade dos CA 

entre países são observados (Rocha et al, 2014), nesse sentido, Gang, Bender e Scotto 

(2014) declaram que estudos sobre o CA na França são escassos. Quanto ao enfoque da 

participação da mulher, Lima et al (2013) ressaltam que o tema é oportuno, 

principalmente porque ainda há pouca pesquisa científica revelando a situação 

específica das mulheres executivas que enfrentam outros desafios ligados a um 

ambiente ainda masculino. São relevantes estudos que aprofundam nesta questão e 

contribuam para a compreensão da mulher a respeito da dinâmica dos gêneros nos altos 

postos executivos. Logo, senão procurar a raiz do problema, dificilmente o “teto de 

vidro” será quebrado e, portanto, a participação das mulheres em cargos de direção 



 
 

 

pouco será observada (McKinsey, 2007). Diante do exposto, a presente pesquisa 

objetiva verificar se as empresas que possuem mulheres no Conselho Administrativo 

apresentam desempenho financeiro diferente das organizações que não possuem 

mulheres em seu Conselho Administrativo. 

A escolha das empresas brasileiras e francesas se dá ao considerar que o Brasil é 

um dos países da América Latina que mais mantém relação comercial com a França. 

Segundo a Embaixada Francesa no Brasil: os intercâmbios comerciais franco-brasileiros 

dobraram em relação a 2003; o Brasil representa o principal mercado latino-americano 

para a França, absorvendo mais de um terço (36%) de nossas exportações para a região, 

passando do México (19%), Argentina (11%), Colômbia e Chile (8%). A França 

compra produtos agroalimentares do Brasil e exporta para o Brasil bens de 

equipamento, além de preparações farmacêuticas. 

A opção em comparar empresas de um país com forte apelo feminista (França) 

com outro essencialmente paternalista (Brasil), confere a intenção de, por meio do 

conhecimento do modelo desse primeiro, aprimorar práticas de países ditos paternalistas 

que possam auxiliar na condução de ações que favoreçam maior participação das 

mulheres nos CA.  

O artigo segue na seção 2 com a fundamentação teórica, na seção 3 apresenta-se 

a metodologia. As seções 4 e 5 encontram-se, respectivamente, a análise e discussão dos 

dados e as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Diversidade do Conselho de Administração versus Desempenho: Evidências 

Empíricas 

 Segundo Fleury (2000), desde a década de 60, nos EUA e no Canadá os 

movimentos políticos a favor da integração racial defendiam a promulgação de lei em 

prol da igualdade de oportunidade de educação e trabalho para os cidadãos, 

independente da raça, gênero e idade. Agocs e Burr (1996, apud Fleury, 2000) explicam 

que por exigência legal, as empresas que mantinham contratos com o governo ou que 

dele recebiam incentivos, deveriam trabalhar para garantir a diversidade e inserção das 

minorias, entre elas, mulheres, hispânicos, asiáticos e índios. Ainda segundo a autora, a 

gestão da diversidade foi uma resposta à diversificação crescente da força de trabalho e 

à competitividade do mercado. A autora completa que em um país no qual as empresas 

enfrentam os desafios da competitividade e das fusões e aquisições, trazendo à tona 

novos atores com diferentes culturas, a diversidade se torna um tema relevante.   

 A concepção do CA, por si só, remete a ideia de diversidade, uma vez que o 

mesmo é resultado da escolha dos acionistas que, por meio de votação, elegem uma 

quantidade específica de membros responsáveis em representar os melhores interesses 

dos proprietários. Para Larrate (2013), o CA é responsável “pelo monitoramento da 

gestão, aconselhamento e fiscalização dos gestores” e, portanto, para desempenhar seu 

papel, é de fundamental importância que sejam independentes e não tenham nenhum 

vínculo ou relação de interesse com a empresa. Silveira (2015) alerta que em empresas 

com base acionária mais ampla e acionistas distantes, o CA desempenha um papel ainda 

mais importante ao monitorar e mitigar os inevitáveis conflitos de interesse. Lembrando 

que o próprio CA pode apresentar conflitos de interesse, defendendo os interesses de 

determinados acionistas em detrimento dos benefícios a longo prazo da empresa. 

A composição do CA não é uma escolha fácil. Cox (1994, apud Fleury, 2000) e 

Ferreira (2013) analisam essa questão sob a ótica da relação custo x benefício. Quanto 



 
 

 

aos benefícios da diversidade, os autores apresentam os seguintes: formas variadas de 

resolver problemas baseado em histórias e experiências de vida diversificadas; network 

ampliada e maior acesso à recursos (provavelmente empresas com esse foco, pouco 

observam os aspectos relacionados ao gênero, idade e etnia); incentivo ao 

desenvolvimento da carreira das minorias; maior alinhamento com as expectativas da 

sociedade, com foco na relação com os stackholders, investidores e busca pela 

legitimidade (empresa com esse apelo social, tendem a observar mais os fatores 

relacionados ao gênero e a etnia). Quanto aos prováveis custos da diversidade do CA, o 

autor elenca as seguintes dificuldades: dificuldade de relacionamento e comunicação; o 

risco de escolher conselheiro com pouca experiência e inadequada qualificação e que 

apresentem conflitos de interesse e com pouco alinhamento aos interesses dos 

acionistas.  

O presente estudo não ambiciona discutir o conceito do que venha ser um bom 

CA, uma vez que a formação do CA vai de acordo com as necessidades de cada 

empresa. Apoiando-se na Teoria dos Sistemas, em que as empresas influenciam e são 

influenciadas pelo meio no qual estão inseridas, busca-se trazer a baila a reflexão por 

meio dos estudos já realizados sobre eventuais fatores que podem levar as empresas a 

elegerem mais ou menos mulheres para compor o CA das organizações e como isso se 

comporta em termos de performance financeira. 

Adams e Ferreira (2009) defendem que a entrada das mulheres no conselho tem 

impacto significativo no resultado das empresas. Para eles quanto maior diversidade de 

gênero, maior esforço de monitoramento e acompanhamento. Porém, no estudo de Rose 

(2007), não identificou-se qualquer relação entre a presença de mulheres no CA e o 

desempenho financeiro das empresas Dinamarquesas no período de 1998 a 2001. Sob 

uma ótica diferente, Campbell e Minguez-Vera (2008) realizaram um estudo na 

Espanha e observaram que existe correlação positiva entre a presença de mulheres nas 

organizações e o valor da empresa.  

Belghiti-Mahut e Lafont (2010) investigaram 110 empresas listadas na Bolsa de 

Valores francesa (EURONEXT) no período de 2003 a 2008. Segundo esse estudo, a 

participação das mulheres no período de 2003 a 2007 passou de 5,56% para 7,4%. 

Importante dado observado, é que 1/3 das mulheres presentes no CA fazem parte da 

família do proprietário da empresa. Utilizando o teste Q de Tobin, identificaram relação 

positiva entre a presença feminina e a performance da empresa. 

Gregoir, Maury e Palomino (2013) em seus estudos, identificaram que a 

proporção de gestoras aumentou consideravelmente depois de 2006 nas maiores 

empresas que compõem os Índices CAC 40 e SBF 120 da EURONEXT. Eles 

observaram que esse aumento não se deu pela quantidade a mais de novas mulheres no 

mercado, mas pela concentração das mesmas mulheres ocupando cadeiras em vários 

conselhos. Ainda segundo esses autores, esse aumento ocorreu, sobretudo, a partir da 

adoção da Lei Monsieur Copé e Madame Zimmerman no início de 2011 que prever que 

as empresas com mais de 500 empregados e uma receita de pelo menos 50 milhões de 

euros tenham 40% de mulheres compondo o CA. 

Dang et al (2014) realizaram um estudo com empresas do Índice SBF 120 da 

Euronext Paris e observaram que a presença das mulheres apresenta influencia no 

capital social e humano das empresas. Ainda sobre o cenário francês, Dang, Ngnyen e 

Chi-Vo (2014) realizaram um estudo longitudinal com uma amostra de empresas 

francesas que compõem o índice SBF 120 no período de 2000 a 2009 antes da 

obrigatoriedade da Lei da cota de 40% de assentos no CA destinados às mulheres e 



 
 

 

constataram que do período de 2004 a 2009 houve uma maior participação de mulheres 

no CA, sugerindo uma provável quebra do “teto de vidro”, independente da 

obrigatoriedade imposta pela Lei. 

Considerando as pesquisas realizadas no âmbito do Brasil, Lazzaretti et al 

(2012) relevam que das 99 empresas brasileiras analisadas, juntas somavam 836 

assentos nos seus CA, sendo que 45, ou seja, 5,4% deles são ocupados por mulheres e 

todas elas de nacionalidade brasileira. Os autores ainda informam que quanto mais 

tempo a empresa tem no mercado, maior a chance dele ter mais mulheres ocupando o 

CA. 

No estudo de Rocha et al (2014),foram analisadas 91 empresas brasileiras de 

capital aberto relacionadas no ranking da Revista Exame Melhores e Maiores (2013), no 

período de 2010 e 2013. Diante de tantas variáveis analisadas, os autores constataram 

que a presença de mulheres no CA mostrou positiva relação ao desempenho (ROE) e ao 

valor da empresa (Q de Tobin). Igualmente, Massaini et al(2014) apresenta que apesar 

da baixa representatividade de mulheres no CA, 7,1% em relação as 202 empresas 

investigadas foi possível confirmar uma relação positiva e significante entre a presença 

feminina no CA e o resultado financeiro das organizações pesquisadas. Semelhante ao 

estudo de Rocha et al (2014) e Massaini et al (2014), o presente estudo tem o objetivo 

de verificar a presença de mulheres no CA e o desempenho da organização, porém, a 

diferença existe quanto a comparação dos resultados obtidos na amostra das empresas 

brasileiras e francesas.  

Dang et al (2014) observam que pesquisas sobre CA são meramente descritivas, 

porém, duas perspectivas teóricas têm sido usadas para discutir seu papel no 

desempenho da empresa, são elas a Teoria da Agência (Jensen e Meckling, 1976) como 

a necessidade de mitigar os conflitos entre agente e proprietários e a Teoria da 

Dependência dos Recursos (Pfeffer e Salanicik, 1978)que traz elementos para refletir 

sobre o papel dos membros do sexo feminino como fornecedores de recursos que seus 

colegas homens podem não prover.  

 
  



 
 

 

Quadro 01: Conselho de Administração e enfoque teórico. 

Teoria Abordagem Autores 

 

 

 

 

Teoria 

da 

Agência 

A diversidade pode impactar na composição dos conselhos e 

consequentemente na Governança Corporativa 

Shrader et al, 1997. 

Os diretores do sexo feminino são mais propensos a levantar mais 

perguntas do que os diretores tradicionais. 

Carter, Simkins e 

Simpson (2003) 

A questão da diversidade do CA pode ser vista, sobretudo sob a 

ótica da GC, notadamente na relação proprietário-agente. 

Martin e Pignatel 

(2004). 

As mulheres são mais propensas a trazer uma nova perspectiva 

sobre questões complexas, que por sua vez podem ajudar a 

resolver preconceitos informativos na formulação da estratégia 

ou resolução de problemas. 

Dewatripoint, 

Jewitt e Tirole 

(1999); Westphal e 

Milton (2000); 

Francour, Labelle e 

Sinclair-Desgagne 

(2008) 

A presença do gênero feminino pode ter um impacto sobre a 

gestão das empresas, na medida em que os diretores do sexo 

feminino são mais exigentes. 

Adams e Ferreira 

(2009); Farrell e 

Hersch (2009); 

Neklili e Gatfaoui 

(2013) 

Diretores femininos tendem a atender melhor que seus colegas 

homens. Os resultados sugerem que os CA com diversidade de 

gênero são mais propensos a fazer um esforço no monitoramento 

dos interesses dos proprietários.  

Adams e Ferreira 

(2009) 

 

 

 

 

 

Teoria 

da 

Dependência 

dos 

Recursos 

As ligações com o CA podem proporcionar recursos importantes 

tais como canais de aconselhamentos, de legitimidade e de 

comunicação. 

Pfeffer e Salanick 

(1978); Daily, 

Dalton e Carmella 

(2003) 

A legitimidade de uma organização é concebida pelos seus 

membros sociais e esta pode ser reforçada com a nomeação de 

mulheres no CA. Esse evento envia uma mensagem positiva tanto 

para mulheres que estão atuando no mercado como potenciais 

candidatas. 

 

Meyer e Rowan 

(1977); Ashforth e 

Gilbs (1990).  

A ausência de mulheres pode penalizar a empresa ao reter seus 

melhores talentos do sexo feminino e aquisição de novos. A 

reputação da empresa aumenta com a aquisição de mulheres.  

Daily, Certo e 

Dalton (1999) 

As mulheres são consumidoras potenciais, portanto, podem trazer 

outro ponto de vista em termos de abordagem e de marketing.  

Daily et al (1999) 

Os recursos derivam do capital humano de membros do CA, mas 

também do seu capital social, ou seja, nas relações com diversas 

redes de empresas e partes interessadas. 

Hillman e Dalziel 

(2003); Singh et al 

(2008) 

As mulheres mantem uma rede relacionamentos maior que 

homens. Podem se relacionar melhor com os clientes, os 

empregados, bem como com importantes investidores 

institucionais. 

 

Hillmanetal (2007) 

A Teoria da Dependência ajudou a constatar que apenas o 

controle familiar do capital explica a proporção de mulheres no 

CA. 

Moulin e Point 

(2012) 

Fonte: Adaptado de Erhardt et al (2003), Martin e Pignatel (2004), Moulin e Point (2012) e Dang, Bender 

e Scotto (2014). 

 



 
 

 

 Conforme observado no Quaro 01, inúmeros trabalhos realizados sobre a 

temática usam a Teoria da Agencia e da Dependência dos Recursos para compreender o 

cenário da diversidade no CA e sua relação com a performance da empresa. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra e Coleta dos Dados 

A amostra inicial das empresas francesas é composta pelas companhias que 

compõem os índices CAC 40 e SBF 120 da Bolsa de Paris-FR, perfazendo um total de 

120 empresas, conforme fizeram Dang et al (2014) em seu estudo. Esses autores 

consideram que as empresas que compõem o Índice SBF 120 são maiores em termos de 

valor de mercado e volume negociado na Euronext de Paris. Quanto às empresas 

brasileiras, dentre as empresas listadas na Bovespa (Bolsa de Valores de São 

Paulo),foram selecionadas aquelas que compunham o índice BOVESPA, composto por 

100 ações mais líquidas, perfazendo um total de 100 empresas. 

Quanto às informações relacionadas à composição do Conselho Administrativo, 

optou-se por capturá-las diretamente no site das empresas, mais especificamente na 

seção Relacionamento com o Investidor (RI). Para classificação quanto ao gênero foi 

observado os pronomes “she” e “he”, sobretudo no site das empresas francesas em que 

alguns nomes são comuns aos dois gêneros. Quando não era possível a identificação 

pela bibliografia ou quando não tinha imagem do (a) conselheiro (a), recorreu-se ao site 

de busca “google” para pesquisar imagens do membro e assim, classificar corretamente 

o gênero: “feminino” ou “masculino”.  

Em relação às informações financeiras para calcular o Return On Assets (ROA), 

indicador financeiro que mede a rentabilidade das empresas sobre os investimentos 

foram utilizadas as seguintes fontes, respectivamente: Economática® que segundo Lima 

et al (2014) é a maior base com dados de empresas listadas na BOVESPA; e os sites 

Zonebourse e Boursorama para informações financeiras das empresas francesas. A 

escolha do ROA para representar o desempenho financeiro neste estudo deu-se por ser o 

índice mais utilizado na literatura para a mensuração do desempenho. A coleta de dados 

foi realizada ao final de 2015, logo, tomou-se como base os dados financeiros do ano 

calendário de 2014. Assim, foram consideradas as últimas informações atualizadas no 

site das empresas investigadas, tanto para o Brasil como para a França. 

Algumas empresas foram excluídas da amostra por não apresentarem 

informações completas ou por não terem sido encontradas informações sobre o CA. 

Ficando assim, uma amostra final de 86 empresas francesas e 89brasileiras. A seguir são 

apresentadas a análise e discussão dos dados, considerando a quantidade de membros do 

CA e quantos desses são do gênero feminino. Além de uma classificação setorial para 

identificar qual setor mais abriga mulheres em seus conselhos. Para dar maior 

detalhamento da área de atuação das empresas, a classificação tomou como base os 

subsetores da classificação proposta pela BOVESPA para o mercado brasileiro e da 

EURONEXT para as empresas francesas. 

 

3.2 Testes Estatísticos 

 Com o objetivo de verificar se o ROA das empresas que possuem mulheres no 

CA é diferente estatisticamente do ROA das empresas que não possuem mulheres no 

CA, realizou-se o teste de médias. Porém, para verificar qual o teste de médias é mais 

adequado, foi preciso realizar o Teste de Normalidade (Kolmogorov-Smirnov ou 



 
 

 

Shapiro-Wilk), observando se os dados seguiam uma distribuição normal ou não, 

conforme as Tabelas 01 e 02.   

 
Tabela 01 - Testes de Normalidade para a amostra das empresas brasileiras 

Situação 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 0,464 51 0,000 0,183 51 0,000 

1 0,211 38 0,000 0,776 38 0,000 

Estão incluídas na Situação 0 e 1 as empresas que não possuem e possuem mulheres na composição do 

Conselho Administrativo, respectivamente. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Tabela 02 - Testes de Normalidade para a amostra das empresas francesas 

Situação 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

0 

1 

0,371 

0,307 

3 

84 

. 

0,000 

0,783 

0,562 

3 

84 

0,074 

0,000 

Estão incluídas na Situação 0 e 1 as empresas que não possuem e possuem mulheres na composição do 

Conselho Administrativo, respectivamente. 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Para comparação de médias de duas amostras usa-se o teste paramétrico t de 

Student se os pares comparados seguirem uma distribuição normal. Como os pares não 

seguiram uma distribuição normal, como verificado nos testes de normalidade, o teste 

para comparação de médias foi o teste equivalente não paramétrico U de Mann-

Whitney. 

 

4 ANALISE DE DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 Conselho de Administração das Empresas Francesas 

Ao verificar os dados das 86 empresas francesas analisadas, percebe-se que há 

1.043 conselheiros no total, o que totaliza uma média de 12 conselheiros por empresa, 

conforme Tabela 03. Do total de conselheiros, 332 assentos são ocupados por mulheres, 

o que representa 31,8% da amostra, perfazendo uma média de aproximadamente 4 

mulheres por CA. 

Segundo Banco Mundial, em relação à quantidade de bolsas listadas, a Euronext 

apresenta a 5ª posição. Em 2012 eram 862 empresas listadas, perdendo apenas para 

Alemanha (4ª), Japão (3ª), China (2ª) e Estados Unidos (1ª) (Informoney, 2013). 

Considerando esse dado, Moulin e Point (2013) fizeram uma estimativa que com o 

advento da Lei que obriga a destinar 40% de assentos para mulheres no horizonte do 

ano de 2017 haveria entre 550 e 1350 assentos ocupados por mulheres. Provavelmente 

os autores consideraram apenas a quantidade de empresas do Índice SBF 120.  

Ao contemplar todas as empresas listadas na Bolsa de Paris com dados da 

Euronext (2015) constam 868 ações listadas em bolsa, dessas, 754 correspondem à 

empresas francesas e 114 estrangeiras. Supõe-se que cada empresa francesa tenha no 

mínimo 3 membros no CA e 10 no máximo, logo, com a aplicação da Lei deveria ter, 

no mínimo, 904 e no máximo, 3016 mulheres participando do CA. Considerando que o 

presente estudo foi realizado com 11% das empresas listadas na Bolsa de Paris, a 

quantidade de mulheres da amostra equivale aproximadamente à estimativa de mulheres 

previstas para 2017. 



 
 

 

 Além dessas informações, na Tabela 03 observa-se que o setor que apresenta 

maior quantidade de membros é de Construção e Engenharia, totalizando 80 

conselheiros entre homens e mulheres. Esse setor também se destaca pela 

representatividade feminina, com 28 mulheres participando do conselho das empresas 

do referido setor, ou seja, 35% de conselheiras. Inclusive, uma das conselheiras é de 

nacionalidade brasileira. Esses dados Contrariam a ideia de que os setores mais 

“masculinizados” tem menor presença de mulheres e corrobora com o estudo de Moulin 

e Point (2013) que ao estudarem o perfil das mulheres que ocupavam o CA das grandes 

empresas do Índice SBF 120 prevaleciam aquelas com laço familiar, excelente nível de 

escolaridade e estrangeiras. 

Na sequencia, o setor de Consultoria Empresarial totaliza 62 membros, desses, 

18 são mulheres; seguido do setor de Bancos com 60 conselheiros, sendo 21 mulheres. 

Por outro lado, os setores que apresentaram uma quantidade menor de conselheiros, são 

respectivamente: Máquinas e Equipamentos Industriais com 5 assentos, 3 deles 

ocupados por mulheres.  

 
Tabela 03 - Participação de mulheres por setor das empresas francesas 

França 

Setor 

Qtde de 

Empresa

s 

Composição 

do CA 
% 

Qtde de 

Mulheres 
% 

Média do 

ROA 

Alimentos processados 1 8 
0,7

7 
4 50% 0,5000 

Artigos de escritório 1 12 
1,1

5 
4 33% 0,3330 

Bancos 4 60 
5,7

5 
21 35% 0,0025 

Bebidas 1 15 
1,4

4 
4 27% 0,0289 

Companhia aérea 1 16 
1,5

3 
4 25% 0,0081 

Conglomerado industrial 1 10 
0,9

6 
1 10% 0,0237 

Construção e engenharia 6 80 
7,6

7 
28 35% 0,0248 

Consultoria financeira 2 23 
2,2

1 
7 30% 0,0526 

Diagnósticos e exames 2 14 
1,3

4 
3 21% 0,0474 

Distribuição de alimentos 1 13 
1,2

5 
0 0% 0,0182 

Equipamentos de transporte 2 21 
2,0

1 
8 38% 0,0526 

Equipamentos e componentes 

elétricos 
5 58 

5,5

6 
23 40% 0,0178 

Instalações e serviços para saúde 4 34 
3,2

6 
8 24% -0,1161 

Fonds de placement 

dansl'immobilier commercial 
3 39 

3,7

4 
14 36% 0,0413 

Gestão de águas 1 17 
1,6

3 
5 29% 0,0095 

Grandes magazines 2 21 
2,0

1 
6 29% 0,0048 



 
 

 

Hotéis 1 12 
1,1

5 
5 42% 0,0274 

Indústria aeroespacial 4 51 
4,8

9 
13 25% 0,0349 

Indústria alimentícia 1 16 
1,5

3 
7 44% 0,0395 

Siderurgia 2 20 
1,9

2 
3 15% 0,0139 

Logiciel e tecnologia 3 26 
2,4

9 
6 23% 0,0240 

Máquinas e Equipamentos 

Industriais 
1 5 

0,4

8 
3 60% 0,0161 

Material de construção 1 17 
1,6

3 
7 41% 0,0504 

Medicamentos e pesquisa de 

biotecnologia 
4 37 

3,5

5 
12 32% -0,1165 

Publicidade e Marketing 3 33 
3,1

6 
11 33% 0,0363 

Petróleo e gás 2 24 
2,3

0 
9 38% 0,0257 

Produção de espetáculos 1 16 
1,5

3 
6 38% 0,1406 

Produtora de lentes de contato 1 16 
1,5

3 
3 19% 0,0914 

Cosméticos e produtos pessoais 2 24 
2,3

0 
7 29% 0,1028 

Projetos e operações imobiliárias 1 10 
0,9

6 
3 30% 0,0433 

Química de base 2 22 
2,1

1 
9 41% 0,0420 

Roupas e acessórios 1 17 
1,6

3 
4 24% 0,1144 

Serviços de Telecomunicações 1 15 
1,4

4 
5 33% 0,0139 

Serviços de Consultoria 

empresarial 
5 62 

5,9

4 
18 29% 0,0397 

Serviços e Consultoria em 

Informática 
4 50 

4,7

9 
13 26% 0,0462 

Serviços 4 51 
4,8

9 
24 47% 0,0238 

Seguradora 3 43 
4,1

2 
15 35% 0,0192 

Supermercado 1 16 
1,5

3 
4 25% 0,0299 

Transportes 1 19 
1,8

2 
5 26% 0,0245 

Total 86 1.043 100 332 32%  

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Em relação ao ROA, observa-se que o setor que apresentou melhor média, foi o 

de Alimentos Processados (0,500), no entanto, esse está representado por apenas uma 

empresa. Os setores que apresentaram ROA negativo são da área de Saúde, uma de 

Instalação e Serviços para Saúde e a outra relacionado a Medicamentos e Pesquisa de 

Biotecnologia, respectivamente, com um total de 34 e 37 membros no CA e 24% e 32% 

de participação feminina. Esse resultado diverge daquele realizado por Martin e Pignatel 



 
 

 

(2004) que observaram em 2003 uma baixa proporção de mulheres em mandatos ativos 

nas empresas. Das 16.663 pessoas ocupando cargos de liderança, 1.339 ocupados por 

mulheres, representando 8%. Observando-se assim, um significativo aumento da 

participação de mulheres no CA das empresas francesas nos últimos 11 anos.  

Isso pode ser devido a duas razões históricas. Swart (1985, apud Dang, Bender e 

Scotto, 2014) explica que a elite empresarial francesa apresenta dois padrões 

específicos. O primeiro corresponde à formação desses líderes ocorrer nas Escolas de 

elite, chamadas “Grandes Écoles” como as da área de tecnologia e negócios, como a 

HEC (Écoledes Hautes Ètudes Commerciale) e ESSEC (École Supérieure des Sciences 

Economiques et Commerciales). O segundo padrão confere a carreira política que 

muitos desses fazem após sua graduação. Ainda segundo os pesquisadores, o estudo 

realizado com o CA das empresas francesas, evidenciou que 10% das mulheres que 

participam do CA apresentam algum vínculo familiar ou tem formação nas Instituições 

de Ensino de prestígio da França. Com isso, os autores atestam que como ocorreu na 

Noruega, o aumento da proporção de mulheres mediante promulgação de Lei não 

provocou diminuição na qualificação profissional das candidatas eleitas a atuarem nos 

Conselhos, uma vez que existe um trabalho conjunto com as Escolas de Comércio que 

desenvolveram formação por meio do “FemaleConseil Pool”.  

Harigan (1981 e Hillman et al, 2007apud Dang et al, 2014) observaram que a 

quantidade de mulheres pode aumentar sobretudo das empresas de menor porte. Logo, o 

resultado identificado por meio das grandes empresas não pode ser generalizado às 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Martin e Pignatel (2004) enfatizam que os 

homens são maioria nas grandes empresas, enquanto que as mulheres se contentam em 

participar de empresas com menor envergadura econômica.  

 

4.2 Conselho de Administração das Empresas Brasileiras 

As 89 empresas brasileiras analisadas somam 754 assentos no CA, desses, 49 

estão representados por mulheres, correspondendo a 6,7% das vagas ocupadas, ou seja, 

menos de uma mulher por CA. Observa-se a baixa participação de mulheres no CA, 

contrariando, os dados do IBGE que, no último senso realizado em 2010, declarou que 

as mulheres são maioria no Brasil, e que o analfabetismo entre as mulheres é menor que 

entre o grupo masculino, além disso, 19,2% das mulheres tem ensino completo, contra 

11,5% de homens. Elementos esses que podem justificar a dificuldade das mulheres em 

quebrarem o “teto de vidro” no Brasil, que segundo Fleury (2000) confere a “barreira 

cultural a não aceitação do preconceito e da discriminação racial” e de gênero.   

Conforme Tabela 04, observa-se que muitos setores empresariais não 

apresentam participação de mulheres no CA. Entre eles, Bebidas, Construção e 

Engenharia, Madeira e Papel, Máquinas e Equipamentos, Mineração, Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis, Saúde e Serviços (essas constam com empresas da área de Educação). 

Em contrapartida, o setor que apresenta maior concentração de membros por conselho é 

o de Energia, composto por 12 empresas, uma média de 9,9 conselheiros. No entanto, o 

setor como um todo está composto por 6 mulheres apenas, ou seja, menos de uma 

mulher por conselho. Os setores que apresentam maior proporção de mulheres são, por 

ordem decrescente, Exploração de Rodovias (18,8%), Tecidos, Vestuário e Calçados e 

Computadores tem cada um 15,38% dos assentos ocupados por mulheres, seguidos de 

Previdência e Seguro (13,04%) e Produtos de Uso Pessoa e Limpeza (12,5%).  

 
 



 
 

 

 

 

Tabela 04 - Participação de mulheres por setor das empresas brasileiras 

Brasil 

Setor 
Qtde de 

Empresas 

Composição 

do CA 
% 

Qtde de 

Mulheres 
% 

Média 

do ROA 

Agropecuária 1 10 0,0133 1 0,1000 -0,03143 

Agua e Saneamento 1 10 0,0133 1 0,1000 0,0278 

Alimentos Processados 7 53 0,0703 4 0,0755 0,0195 

Bebidas 1 11 0,0146 0 0,0000 0,1370 

Comércio 3 25 0,0332 3 0,1200 0,0409 

Comércio e Distribuição 1 10 0,0133 1 0,1000 0,0508 

Computadores e 

Equipamentos 
2 13 0,0172 2 0,1538 0,0898 

Construção e Engenharia 5 32 0,0424 0 0,0000 0,0438 

Diversos 6 46 0,0610 6 0,1304 0,1156 

Energia Elétrica 12 119 0,1578 6 0,0504 0,0501 

Exploração de Imóveis 5 35 0,0464 2 0,0571 0,1672 

Exploração de Rodovias 1 11 0,0146 2 0,1818 0,0642 

Holdings Diversificadas 2 18 0,0239 1 0,0556 0,0340 

Intermediários 

Financeiros 
5 46 0,0610 3 0,0652 0,0360 

Madeira e Papel 3 28 0,0371 0 0,0000 0,0127 

Máquinas e 

Equipamentos 
2 21 0,0279 0 0,0000 0,0423 

Material de Transporte 3 22 0,0292 2 0,0909 0,0291 

Mineração 2 17 0,0225 0 0,0000 -5,1953 

Petróleo. Gás e 

Biocombustíveis 
2 16 0,0212 0 0,0000 0,0114 

Previdência e Seguros 3 23 0,0305 3 0,1304 0,1327 

Produtos de Uso Pessoal 

e de Limpeza 
1 8 0,0106 1 0,1250 0,0753 

Químicos 1 11 0,0146 1 0,0909 0,0145 

Saúde 2 16 0,0212 0 0,0000 0,1004 

Serviços Financeiros 

Diversos 
3 30 0,0398 1 0,0333 0,2694 

Serviços 1 7 0,0093 0 0,0000 0,0503 

Siderurgia e Metalurgia 3 23 0,0305 1 0,0435 0,0069 

Tecidos, Vestuário e 

Calçados 
2 13 0,0172 2 0,1538 0,1923 

Telefonia Fixa 2 25 0,0332 1 0,0400 0,0024 

Telefonia Móvel 1 10 0,0133 1 0,1000 0,0456 

Transporte 4 33 0,0438 2 0,0606 0,0021 

Outros 2 12 0,0159 2 0,1667 0,0754 

Total 89 754 100% 49 6% 
 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 



 
 

 

Esse resultado pode ser reflexo do que Lanfer (2003, apud Martin e Pignatel, 

2004) observou em sua pesquisa. Segundo o autor, no CA as mulheres se deparam com 

o fenômeno denominado “teto de vidro” e a um bom número de obstáculos visíveis ou 

não que as impedem de ocupar massivamente os postos mais prestigiados e estratégicos 

das instâncias do poder econômico. 

 

4.3 Comparando os resultados 

Na tabela 05, observa-se a quantidade total de assentos do CA das empresas 

analisadas tanto no Brasil como na França. Percebe-se que para as empresas do Brasil, 

cerca de 6,49% dos assentos é ocupado por mulheres, enquanto que para as empresas 

francesas, a média alcança 31,83%, demonstrando que na França a presença feminina 

no Conselho Administrativo é mais significativa do que no Brasil. A quantidade mínima 

de assentos nas empresas brasileiras e francesas incluídas na amostra corresponde a 5, 

demonstrando que o menor Conselho Administrativo contém cinco lugares. Ao verificar 

o ponto máximo, é possível identificar que a maior quantidade de assentos é verificada 

nas empresas francesas que chega a 19 lugares, enquanto que nas empresas brasileiras o 

máximo é de 15. 

 
Tabela 05 - Participação de Mulheres 

País 
Total de 

Assentos 

Total de 

Mulheres 
% Média Min Máx Desv. Padrão 

Brasil 754 49 6,49 8 5 15 0,4022 

França 1043 332 31,83 12 5 19 0,1812 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Com base nos dados coletados para o presente estudo, observou-se que no 

Brasil, das 89 empresas, 44,5% não apresentam mulheres no CA. Inversamente, apenas 

3 empresas apresentam esse cenário na França (Cassino, Euler e IPSOS). No cenário 

francês, observa-se que 18 empresas ultrapassam o limite estabelecido por Lei. Uma 

delas, do setor de energia, apresenta uma proporção de 63% de mulheres no CA. Assim 

como, 3 empresas do setor bancário. 

A Tabela 06 a seguir, apresenta dados comparativos em relação ao CA com e 

sem mulheres no Brasil e na França. Analisando, inicialmente, a média do ROA para as 

empresas do cenário brasileiro, é possível perceber que as empresas que apresentam 

mulheres no CA apresentaram um ROA maior, se comparado a média do ROA das 

empresas sem mulheres. Em relação ao cenário francês, o resultado foi o inverso, a 

média do ROA das empresas que não apresentam mulheres foi superior a média do 

ROA das empresas que tem o CA composto por membros do gênero feminino.   

 
  



 
 

 

Tabela 06 - CA com e sem mulheres x ROA. 

País  Parâmetros ROA – CA sem Mulheres ROA - CA com Mulheres 

Brasil 

Média -0,05148 0,05097 

Min. -5,19771 -0,03143 

Max. 0,17896 0,33178 

Desv. Pad. 0,51965 0,09115 

França 

Média 0,0346 0,01820 

Min. 0,0182 -0,50806 

Max. 0,0433 0,15309 

Desv. Pad. 0,0210 0,18355 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

  

Para as empresas brasileiras que compõe a amostra, a média do ROA das 

empresas que não possuem mulheres no CA foi negativa, ao contrário da média do 

ROA das empresas que possuem mulheres no CA. Enquanto que para as empresas 

francesas, os resultados foram inversos, onde as empresas que contém mulheres no CA 

apresentaram uma média negativa para o ROA. Porém, para se afirmar que essas 

diferenças são significativas estatisticamente, realizou-se um teste de médias para as 

duas amostras, empresas brasileiras e francesas.  

 

4.3.1 Teste de médias não paramétrico U de Mann-Whitney 

4.3.1.1 Empresas brasileiras e francesas com e sem mulheres no CA 

 Para verificar se há significância estatística no ROA das empresas que contém e 

não contém mulheres no Conselho de Administração, realizou-se o teste de Mann 

Whitney. Para as empresas brasileiras, os resultados dos testes foram os apresentados na 

Tabela 07. 
Tabela 07 - Comparação entre as empresas brasileiras com e sem mulheres no CA 

TESTE DE MÉDIAS 

Mann-Whitney U 936,000 

Wilcoxon W 1.677,000 

Z -0,274 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,784 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Conforme tabela 06, o p-valor do teste foi de 0,784, ou seja, maior que o nível 

de significância adotado pelo estudo (78,4% > 5%), portanto, considerando o nível de 

significância de 5%, pode-se afirmar que os dois grupos tem a mesma distribuição. 

Portanto não há diferença estatística significante entre o grupo das empresas que contém 

mulheres no CA e o grupo das empresas que não contém mulheres no CA.   

Semelhante ao resultado anterior, para as empresas brasileiras, os resultados para 

as empresas francesas apontam que também não há uma diferença estatística entre o 

ROA das empresas que possuem mulheres no CA e o ROA das empresas que não 

possuem mulheres no CA, conforme dados da Tabela 08. 

 
  



 
 

 

Tabela 08 - Comparação entre as empresas francesas com e sem mulheres no CA 

TESTE DE MÉDIAS 

Mann-Whitney U 106,000 

Wilcoxon W 3676,000 

Z -0,465 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,642 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Esses resultados significam que independentemente das empresas possuírem 

mulheres na composição do Conselho de Administração, o retorno sobre os 

investimentos não é estatisticamente diferente, ou seja, para as amostras analisadas, as 

empresas que possuem mulheres no CA não possuem desempenho superior quando 

comparadas as empresas que não possuem mulheres em seu quadro do CA.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A diferença entre a presença de mulheres no Conselho de Administração das 

empresas listadas em bolsas dos dois países é grande. O fator legislação pode 

influenciar esse resultado, cabendo, portanto, uma análise mais aprofundada sobre o 

perfil dessas mulheres, no que se refere a sua formação, instituição de ensino nas quais 

se formaram, experiência e percurso profissional. 

 Observou-se que as empresas que apresentam maior quantidade de mulheres na 

França são empresas de energia, máquinas industriais e publicidade. Empresas estas que 

demandam maior atenção em relação ao meio ambiente e uma cobrança maior no fator 

criatividade. Assim como na França, no Brasil não se apresenta uma tendência entre 

empresas de um setor específico da economia com presença maior de mulheres, 

variando de empresas do setor de educação, eletrodomésticos e alimentos. 

Em relação à formação, tanto no Brasil como na França as mulheres apresentam 

maior tempo de estudos que seus congêneres masculinos (IBGE, 2010; INSEE, 2014). 

No entanto, esse fator parece não ser levado em consideração no processo de inserção 

de mulheres no mercado de trabalho. Esse resultado pode ser reflexo das barreiras 

existente no seio do poder, tanto o poder econômico como o poder político Belghiti-

Mahut e Lafont (2010). 

Apesar dos resultados sinalizarem que não há diferença significativa no retorno 

sobre os investimentos para empresas que apresentam ou não mulheres no CA, o estudo 

chama a atenção para necessidade de aprofundar o debate sobre o papel das instituições 

de ensino e de políticas públicas voltadas para melhor capacitação das mulheres.  

Reconhecendo as limitações do presente estudo, sugere-se para pesquisas 

futuras: a) considerar a Teoria de Hofsted para analisar aspectos relacionados a cultura 

do país na participação de mulheres no CA das empresas;  b) analisar outros indicadores 

de performance,  como o Q de Tobin, e; c) verificar por meio de uma análise mais 

aprofundada quais os fatores que podem levar as empresas a elegerem mais ou menos 

mulheres para compor o CA das organizações. Além desses, por meio de estudo de 

caso, sob a lente da Teoria Institucionalista acompanhar o poder de influencia das 

mulheres que ocupam assento no CA em relação a decisões relacionadas a investimento, 

a inovação e pesquisa e desenvolvimento.  
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