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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo investiga o impacto da presença da mulher nos colegiados da 

Administração Pública vinculados ao Ministério da Economia. 

 

Metodologia - O método consiste em uma simulação de várias reuniões de conselhos, 

cada reunião contendo uma distribuição distinta de homens e mulheres. O desenho aborda 

quatro dimensões relevantes na distinção entre homens e mulheres, conforme revisão da 

literatura, a saber: compliance, controle/monitoramento, responsabilidade social e 

colaboração. A análise de dados observou o método da análise de conteúdo.  

 

Resultados - Apesar de indícios de diferenças nas escolhas entre homens e mulheres nos 

órgãos colegiados simulados, não se conseguiu detectar nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos masculinos e femininos.  

 

Limitações – A ocorrência da pandemia e o limitado tempo disponível não permitiram 

realizar reuniões simuladas em número suficiente que permitisse detectarmos uma 

diferença estatisticamente significativa. Além disso, a pouca presença de mulheres nos 

conselhos vinculados ao Ministério da Economia impediu que outros métodos, como a 

análise de atas de reuniões reais, com distintas combinações de gênero, pudessem ser 

realizados. 

 

Contribuições práticas – O estudo pode contribuir para uma maior inserção das 

mulheres nos órgãos colegiados vinculados ao Ministério da Economia e/ou com 

participação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

Contribuições sociais – O estudo do papel da mulher e de suas contribuições possui o 

potencial de contribuir para a melhoria da qualidade das decisões colegiadas, sobretudo 

em órgãos como o Conselho Curador do FGTS. 

 

Originalidade/valor - O trabalho mostra as possibilidades de uso da simulação no estudo 

de realidades desejáveis, mas que pela natureza do problema não existem de fato. Isto é, 

embora seja desejável um maior equilíbrio de gênero nos órgãos colegiados do governo, 

a própria ausência da mulher nesses órgãos impede que o assunto seja estudado pela 

análise de dados estatísticos, por exemplo.  

 

Palavras-Chave: Administração Pública. Colegiados decisórios. Gênero. Sub-

representatividade. Características do trabalho da mulher. Impacto. Compliance. 

Controle/Monitoramento. Responsabilidade Social. Colaboração. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 

 

 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Purpose – This article investigates the impact of the presence of women in the boards 

linked to the Ministry of Economy. 

 

Design/methodology/approach – The method consists of a simulation of several council 

meetings, each meeting containing a different distribution of men and women. The design 

addresses four relevant dimensions in the distinction between men and women, according 

to the literature review, namely: compliance, control / monitoring, social responsibility 

and collaboration. Data analysis followed the content analysis method. 

 

Findings – Despite some signs of difference in the choices of men and women in the 

simulated boards, it was not possible to detect any statistically significant difference 

between the female and male groups.  

 

Research limitations – The occurrence of the pandemic and the limited time available 

did not allow to hold simulated meetings in sufficient numbers, in order to detect a 

statistically significant difference. In addition, the low presence of women on councils, in 

the Ministry of Economy, prevented other methods, such as analyzing the minutes of real 

council meetings in different gender combinations, from being carried out. 

 

Practical implications – The study can contribute to a greater insertion of women in 

collegiate bodies linked to the Ministry of Economy and/or with the participation of the 

Attorney General of the National Treasury´s Office. 

 

Social implications – The study of the role of women and their contributions has the 

potential to contribute to improving the quality of collegiate decisions, especially in 

bodies such as the FGTS Board of Trustees. 

 

Originality/value – The work shows the possibilities of using simulation in the study of 

desirable realities, which, due to the nature of the problem, do not exist in reality. That is, 

although a greater gender balance is desirable in government´s collegiate bodies, the very 

absence of women in these bodies prevents the subject from being studied by analyzing 

statistical data, for example. 

 

Keywords: Public Administration. Decision-making Boards. Genre. Sub-

representativeness. Characteristics of women’s work. Impact. Compliance. 

Control/Monitoring. Social Responsibility. Collaboration. 

 

Category: Master´s Thesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

Os anos não conseguiram envelhecer a disposição das mulheres na busca por 

espaços de atuação. As conquistas femininas, ao longo da história, permitiram o avanço 

ao cenário da atualidade, com um continuun crescente de mulheres empregadas nas 

organizações. Mesmo assim, a ocupação de postos de trabalho e cargos ainda não revela 

uma igualdade substancial de oportunidades, ensejando maior reflexão. 

Nos Estados Unidos, apesar do progresso obtido por mulheres, a presença 

feminina na alta gestão continua aquém do esperado (EAGLY; CARLI, 2007, p. 1). 

Dados de uma pesquisa extraída de Eagly e Carli revelaram que, do grupo de alta 

liderança dos executivos norte-americanos mais bem-pagos, “apenas 6% seriam 

mulheres; somente 2% de mulheres seriam CEOs (Chief Executive Officers); e só 15% 

dos assentos em Conselhos Administrativos seriam ocupados pelo sexo feminino” 

(EAGLY; CARLI, 2007, p. 1).  

De maneira análoga, as 50 maiores corporações europeias reiteravam estas 

discrepâncias, já que, em média, “apenas 11% das mulheres ocupavam cargos na alta 

gerência executiva e somente 4% seriam chefes de Conselho” (EAGLY; CARLI, 2007, 

p. 1).  

No setor privado brasileiro, os espaços da alta gestão também se apresentam 

esvaziados de mulheres. Verifica-se a sub-representatividade feminina nas posições de 

CEO, em diretorias de Conselhos Administrativos e mesmo em assentos executivos de 

segundo e terceiro níveis.  

No país, dados de 2012 revelavam que apenas 4,5% dos diretores de board de 

empresas brasileiras eram mulheres (GMI RATINGS, 2012 apud HRYNIEWICZ; 

VIANNA, 2018, p. 332).  

 E já em 2020 o Brasil atingiu a 89ª posição, entre 144 países, no ranking do Fórum 

Econômico Mundial que analisa a desigualdade entre homens e mulheres, quanto à 

participação econômica e oportunidades, ficando atrás de países como Nicarágua (81º), 

Madagascar (23º), Colômbia (42º) e Panamá (47º), para citar alguns (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2020). 

Entre as ocupações com maior participação das mulheres estão os trabalhos com 

serviços domésticos em geral (95%), aulas em escolas de ensino fundamental (84%), 
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trabalhos de limpeza em edifícios, escritórios, hotéis e demais estabelecimentos 

comerciais (75%), bem como trabalhos em centrais de atendimento (72%). E aliada à 

escassa representatividade feminina em chefias de maior proeminência, a participação da 

mulher nas gerências e chefias intermediárias indica uma ocupação média de apenas 

41,8%, ainda inferior à masculina. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018). 

Corroborando a narrativa de uma construção social enviesada em relação ao sexo 

feminino, com a consequente sub-representatividade da mulher no mercado de trabalho, 

tem-se o curioso caso do ex-presidente americano Richard Nixon, ocorrido há alguns 

anos. Por ocasião de uma conversa tornada pública após o “Freedom of Information Act”, 

quando perguntado sobre a razão de não indicar uma mulher para a Suprema Corte, o 

estadista prontamente respondeu: 

 

Não acho que as mulheres devam assumir nenhum cargo governamental ou 

coisa do tipo... Principalmente porque elas são erráticas. E emocionais. 

Homens também são erráticos e emocionais, mas o ponto é que as mulheres 

são mais. (EAGLY; CARLI, 2007, p. 2). 

 

 Os tempos mudaram, é certo. E hoje é possível à mulher alcançar patamares 

profissionais de responsabilidade e status. Mesmo assim, a ascensão profissional não é 

equânime.  

 Além da má distribuição de oportunidades, destaca-se a necessidade, muitas vezes 

imperceptível aos olhos da comunidade, de a mulher transpor a barreira cultural do teto 

de vidro ou, como defendem Eagly e Carli (2007, p. 2), se enveredar pelos caminhos de 

um verdadeiro labirinto, que naturalmente lhe é imposto. A expressão “teto de vidro” 

compreende a metáfora utilizada para indicar uma barreira invisível, porém impeditiva 

da ascensão da mulher a determinados espaços sociais, sobretudo no campo profissional 

e político. Por outro lado, o “labirinto” indicaria todo um conjunto de obstáculos ao 

crescimento profissional da mulher, como resistência à liderança feminina, demandas da 

vida familiar, ausência de tempo para investimento em capital social, entre outros. 

 Curiosamente, as qualidades femininas não se distanciam em absoluto das 

características apreciadas nos gestores em geral. Ao contrário, elas podem propiciar uma 

melhor dinâmica em diversos aspectos das relações de trabalho, como se verá. 
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1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo a investigação do papel da mulher nas arenas 

colegiadas, à luz de categorias específicas e no âmbito do Ministério da Economia. 

O desenho da pesquisa inicialmente considerou o papel da mulher na 

Administração Pública. Entretanto, a fim de se desenvolver um trabalho de interesse para 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), optou-se por estudar o papel da 

mulher nos conselhos deliberativos, voltando-se aos órgãos colegiados vinculados ao 

Ministério da Economia ou com participação da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, entre os quais figura o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (CCFGTS). 

 A investigação do papel da mulher nas arenas colegiadas possibilita a aplicação 

do estudo ao Conselho Curador do FGTS (CCFGTS), instância máxima de gestão e 

administração do FGTS, com competência para deliberar sobre as diretrizes que norteiam 

a utilização dos recursos do Fundo (CARBONI, 2011, p. 31; FGTS, 2019). 

 Nesta linha, ajusta-se o foco para a principal indagação deste trabalho, que diz 

respeito ao papel da mulher no âmbito dos colegiados vinculados ao Ministério da 

Economia. O objetivo geral, neste contexto, consiste em investigar “se” a mulher afeta a 

qualidade desses colegiados. 

A propósito, elencam-se os seguintes objetivos intermediários: 

 

1) Identificar, por meio do referencial teórico, as características e atributos 

da mulher e seu impacto no ambiente organizacional e na qualidade do 

trabalho; 

2) Identificar, por meio do referencial teórico, as características e atributos 

da mulher e seu impacto na dinâmica dos Conselhos ou órgãos colegiados;  

3) Apurar os efeitos da participação da mulher no “locus” específico de 

análise (órgão colegiado), de acordo com as categorias extraídas da revisão 

de literatura. 

 

 Vale dizer que este trabalho, embora não se filie a nenhuma corrente teórica, 

política ou epistemológica, acolhe as diferenças entre homens e mulheres como ponto de 

partida para a complementariedade, e mesmo como oportunidade para demonstrar que 

determinadas qualidades da mulher são capazes de otimizar as atividades sociais, 
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inclusive as profissionais, enquanto conjunto de interações – para Maturana, 

“conversações e redes de conversações” (MATURANA, 1993, p. 9).  

 

1.3 Relevância 

 

Inicialmente, a motivação da presente pesquisa surgiu de uma enquete realizada 

pela pesquisadora com 107 (cento e sete) mulheres, majoritariamente oriundas da 

administração pública, em que se indagava quais as “dores” enfrentadas pela mulher no 

exercício da profissão. 

Na enquete realizada, dois dos três principais resultados apontaram as “dores” por 

“não serem ouvidas” e a “baixa representatividade” como principais enfrentamentos 

relatados pelas mulheres, no desempenho da atividade profissional.  

Neste sentido, um panorama geral na administração pública consegue revelar a 

nítida sub-representatividade feminina nos cargos eletivos e em indicações para as chefias 

de comando da esfera federal. Em março de 2020, por exemplo, a composição dos cargos 

referentes às cadeiras de Ministro de Estado, no Poder Executivo Federal brasileiro, 

evidenciava uma assimetria gritante entre os sexos, com apenas 3 (três) Ministras 

mulheres1, em um total de 20 (vinte) Ministérios (BRASIL, 2020).  

Por outro lado, dados extraídos do Atlas do Estado Brasileiro de 2018 

demonstravam uma persistente diferença de remuneração entre homens e mulheres no 

setor público, apesar da igualdade trazida pelo concurso de entrada. Do mencionado 

documento, lê-se que: “Entre civis, a média da remuneração das mulheres é inferior à dos 

homens em todos os anos, todos os poderes e todos os níveis federativos”. (INSTITUTO 

DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2018, não paginado).  

Percebe-se que o fenômeno é em parte explicado pela também persistente 

diferença na distribuição de poder entre os sexos, refletida no percentual de homens e 

mulheres que ocupam cargos de alto escalão. (INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2018).  

Tomando-se por base os órgãos colegiados, o Anexo A deste estudo apresenta a 

composição dos conselhos do Ministério da Economia no ano de 2019, também 

evidenciando o baixo número de assentos destinados às mulheres. 

 
1 As Ministras deste período de governo estavam lotadas na Secretaria de Cultura, no Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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Em suma, destaca-se a relevância deste trabalho, na medida em que o estudo do 

papel da mulher e de suas contribuições nos órgãos colegiados possui o potencial de 

colaborar com a melhoria da qualidade das decisões nestas arenas, além de poder 

contribuir para uma maior inserção das profissionais do sexo feminino nesses assentos. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho encontra-se dividido em sete seções, incluindo esta Introdução 

(seção 1). A seção 2 compreende a revisão da literatura em que se procura estabelecer a 

moldura referencial do estudo, explicitando os conceitos que permitem definir seus 

contornos teóricos. Também na revisão de literatura serão expostos os estudos 

semelhantes já realizados, apurando-se a existência de eventuais lacunas que corroborem 

a necessidade desta pesquisa. A seção 3 compreende a metodologia, que abordará: (i) o 

tipo de pesquisa utilizado para testar a hipótese da contribuição das mulheres para os 

órgãos colegiados, (ii) a descrição das fontes de dados e como estes foram obtidos, bem 

como (iii) o método de análise a ser utilizado para permitir o tratamento dos dados. A 

seção 4 apresenta a descrição da análise de conteúdo, ao passo que a 5ª seção apresenta a 

análise e discussão dos resultados, em que se iniciam as interpretações possíveis do 

trabalho. Por fim, a seção 6 apresenta as considerações finais a que o estudo se permite 

chegar, com as limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Mulher Através dos Tempos  

 

 Monique Hébrard (1994, p. 36), em seu livro “Mulher e Homem – Uma aliança 

de futuro”, nos lembra que “[..] para exorcizarem uma força que eles não dominavam, os 

gregos deram uma base racional para a dominação das mulheres pelos homens”. 

Na Grécia antiga2, como ensina Pinheiro (2008, p. 7), se de um lado as espartanas 

“[...] eram livres para circular na cidade e recebiam educação [...]”, em Atenas a mulher 

era considerada um ser menor, “[...] privada de qualquer direito jurídico, num total 

esquema de dependência, que passava do pai ao esposo.” (ROSAL, 1995, p. 6).  

 O cidadão ateniense, enquanto sujeito dotado de capacidade, era apenas o homem 

adulto e livre – “[...] excluídas as mulheres, os estrangeiros, os escravos e as crianças.” 

(PINHEIRO, 2008, p. 7). Do mesmo modo os romanos, em seu antigo código de direitos, 

referiam-se à mulher como “imbecillitas”, situando-a, no campo da incapacidade, entre 

crianças e loucos (ROSAL, 1995, p. 6).  

 Na conformação filosófica da sujeição feminina, Aristóteles (em Política) afirma 

que “[...] a força de um homem consiste em se impor; a de uma mulher, em vencer as 

dificuldades de obedecer” (ARISTÓTELES, 2019, p. 38, L. 627) [grifo nosso]. 

Para a teoria aristotélica, aliás, não haveria diferenças essenciais entre homens e 

mulheres, mas diferenças de graus, já que as mulheres seriam nada menos que homens 

“menores” ou homens “inacabados”, em razão da ausência, – assim acreditavam –, de 

calor na gestação. A lógica da mulher como ser “menor” resistiria até o século XVIII, 

conforme menciona Zanello sobre os estudos de Tomas Lacqueur (ZANELLO, 2020). 

A posição de submissão da mulher permanece nas Idades Média e Moderna, 

cercada por temores de tentação e pecado. Como ensina Pinheiro (2008, p. 7), as mulheres 

que externassem maior liberdade seriam denominadas bruxas ou feiticeiras, 

pejorativamente. Como honrável exceção, tem-se o caso descrito por Pinheiro (2008, p. 

8), em que a escritora francesa Christine de Pizan (1363-1430) levanta críticas por uma 

 
2  Monique Hébrard (1994, p. 34) sustenta que, culturalmente, os gregos foram responsáveis por se 

estabelecer a misoginia e o poder dos homens, atrelando os fundamentos filosóficos ao pensamento mítico. 

Para a mitologia grega, Zeus criou Pandora, que por desobediência e curiosidade – à semelhança da Eva do 

cristianismo –, acabou por espalhar todas as mazelas e preocupações pelo mundo, ao abrir uma caixa 

fechada que lhe havia sido confiada. 
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educação igualitária e pelo afastamento de termos vulgares para se descrever as mulheres 

na literatura. 

A partir dos séculos XVIII e XIX, todavia, a luta pelos direitos da mulher ganha 

novos contornos, motivada pela tríade cunhada na Revolução Francesa (Igualdade – 

Liberdade – Fraternidade). As mulheres passam a se organizar e se aliam a partidos 

políticos, na luta pelo direito ao voto (PINHEIRO, 2008, p. 8). Quando da Revolução 

Industrial, a mulher passa a cumular as tarefas do lar com a possibilidade de trabalho nas 

fábricas.  

No mundo ocidental, a desigualdade histórica entre homens e mulheres somente 

recebeu maior atenção em fins do século XIX, com o movimento londrino das 

“sufragetes”, manifestantes em defesa do voto feminino. Décadas depois, sob a liderança 

de Bertha Lutz, no Brasil, um movimento similar levou à conquista do direito de voto 

para as mulheres brasileiras, em 1932 (KONDO; R. JUNIOR; LIMA, 2014b, p. 3314). 

Note-se que a maioria das universidades não aceitava mulheres até o início do 

século 20. No Magdalene College, uma das faculdades mais prestigiadas de Cambridge, 

o acesso feminino às salas de aula não se deu antes de 1988. Relata-se que, na ocasião, 

estudantes do sexo masculino chegaram a encenar um funeral, com cenário e caixão, para 

simbolizar o “enterro intelectual” que a admissão de mulheres representaria à instituição 

(MARASCIULO, 2019, p. 2). 

Todos esses fatores históricos, acrescidos do avanço natural das instituições, do 

pensamento democrático, e sobretudo das lutas protagonizadas pelos movimentos 

feministas, paulatinamente oportunizaram uma aproximação dos direitos entre os sexos. 

Faz-se interessante notar que os movimentos feministas pelos direitos das mulheres 

podem ser resumidamente agrupados em três “ondas”, para fins de breve apreciação neste 

trabalho: 

 

I. Em seu primeiro movimento, o feminismo foi responsável pela 

conquista do direito ao sufrágio, em final do século XIX e início do 

século XX. No Brasil, o direito feminino ao voto 3  se apresenta na 

Constituição de 1934, após ter sido assegurado pelo Decreto nº 21.076, 

de 24 de fevereiro de 1932; 

II. A segunda onda do feminismo aflora no período que medeia o fim 

da década de 60 e o início da década de 70, momento em que se cunhou 

 
3 Note-se que, inicialmente, tal direito contemplou somente mulheres “letradas”, direcionando-se a um 

padrão de época determinado e possibilitando um recorte racial e de classe. A extensão do direito ao voto 

para as demais mulheres (voto universal) não se deu antes da redemocratização, em 1988 (ZANELLO, 

2020). 
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o vocábulo “gênero”, apto a indicar as construções sociais advindas das 

diferenças físicas e anatômicas entre homens e mulheres; 

III. Na década de 80, com o surgimento da terceira onda do feminismo, 

algumas vozes passaram a defender que as próprias diferenças físicas 

entre homens e mulheres já seriam uma construção de gênero. 

(ZANELLO, 2020). 

 

Um dos pontos de vista em relação à distinção entre homens e mulheres foi 

levantado por Lacqueur (apud ZANELLO, 2020), para quem tais distinções, 

essencialmente, teriam o intuito de perpetuar desigualdades4. Nesta linha de pensamento, 

o regime capitalista teria trazido a possibilidade de mobilidade social para todos, mas 

“não para todas” (ZANELLO, 2020). A oposição binária entre os corpos masculino e 

feminino, embora natural, poderia engendrar uma diferenciação com um suposto 

fundamento político. Note-se o pensamento de Costa: 

 

[...] os ideais igualitários da revolução democrático-burguesa tinham 

que justificar a desigualdade entre homens e mulheres, com fundamento 

numa desigualdade natural [...]. Para que as mulheres, assim como os 

negros e os povos colonizados, não pudessem ter os mesmos direitos de 

cidadãos homens, brancos e metropolitanos, foi necessário começar a 

inventar algo que, na natureza, justificasse racionalmente as 

desigualdades exigidas pela política e pela economia da ordem 

burguesa dominante. (apud MEDRADO; LYRA, 2008, p .1) 

 

 

 Diversamente, Maturana (1993) e Eisler [198-], na linha adotada por este trabalho, 

apontam as diferenças entre os sexos para um caminho de complementariedade, não de 

oposição e/ou dominância.  

 De toda sorte, no Brasil, as desigualdades entre homens e mulheres, no plano 

normativo, foram de certo modo mitigadas pela Constituição Federal de 1988, que 

estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres já no art. 5º, inciso I, bem como a 

garantia de proteção e participação das mulheres no âmbito familiar (PINHEIRO, 2008, 

p. 3). De acordo com o art. 5°, inciso I, da Carta Magna, “homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações (...)”. 

 

 

 

 
4 Valeska Zanello (2020) ensina que, historicamente, as diferenças entre os sexos teriam o condão de 

justificar por que uma parcela da população estaria alijada da mobilidade social: as diferenças físicas 

abonariam a desigualdade social – a mulher, por ter útero, teria naturalmente a vocação para ficar em casa 

e não trabalhar fora. 
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2.2 As Sociedades Matrísticas 

 

 Em uma perspectiva especialmente distinta da concepção aristotélica, e aliada à 

percepção da complementariedade, Maturana e Verden-Zoller (1993, p. 4) apontam para 

um tipo de sociedade denominada “matrística”. Matrísticas seriam sociedades sem 

dominação de gênero, espelhadas no acolhimento e cuidado próprios das mães: 

sociedades sem a internalização de ideais de competição e, portanto, despidas dos 

antagonismos decorrentes da competitividade. 

 Nas palavras de Maturana e Verden-Zolller (1993, p. 4), “a expressão ‘matrística’ 

é [...] usada intencionalmente, para designar uma cultura na qual homens e mulheres 

podem participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não-hierárquica”. 

 Note-se que o termo “matrístico” não corresponde a “matriarcal”, já que 

“matriarcal” se aproximaria de seu oposto, “patriarcal”, em uma sociedade em que as 

mulheres teriam o papel dominante (MATURANA; VERDEN-ZOLLLER, 1993, p. 4).  

Como exemplo de sociedade matrística, Eisler ([198-], p. 37) lembra a existência 

de uma civilização em Creta, entre 7000 a.C. e 3500 a.C., estruturada sob o prisma da 

cooperação. Para Eisler ([198-], p. 37), em Creta reinava “um espírito de harmonia entre 

mulheres e homens, participantes iguais e alegres na vida [...]”.  

 A premissa da ausência de dominância em Creta era tão sólida, que um dos traços 

desta civilização consistia na distribuição de riquezas de forma mais justa (além do 

avanço tecnológico e nos campos das artes, navegações e comércio). (EISLER, [198-], p. 

38). 

 Outra conformação cultural interessante é a destacada por Kondo e R. Junior 

(2014a, p. 392), relativa aos iroqueses, nação indígena independente, localizada no 

nordeste dos Estados Unidos e norte do Canadá. Os iroqueses, com o desenvolvimento 

de um sistema de governança baseado no protagonismo compartilhado, conseguiram 

manter a paz entre as nações indígenas, estabelecendo-se em verdadeiro federalismo, 

muito antes da chegada dos ingleses no continente americano (KONDO; R. JUNIOR, 

2014a, p. 392). No sistema iroquês, a liderança recaía sobre um homem, que, entretanto, 

só seria designado ou mesmo destituído por um Conselho de Mães, em homenagem à 

preocupação natural destas pela preservação dos membros da comunidade (KONDO; R. 

JUNIOR, 2014a, p. 392).  

 Encontram-se também exemplos de conformações sociais sem domínio de gênero 

em movimentos como o brasileiro Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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(MST), em que os homens deliberadamente participam das atividades domésticas, com o 

fim de viabilizarem a participação da mulher nos níveis de liderança, e ainda o Sarvodaya, 

que busca a eliminação da miséria na Ásia e atua sempre mediante participação igualitária 

entre homem e mulher (KONDO; R. JUNIOR, p. 2014a, p. 394). 

 De forma geral, das conformações sociais de caráter matrístico é possível se 

perceber os ganhos oportunizados pela igualdade. Nos exemplos aqui tratados, veem-se 

sociedades que utilizam a complementariedade como solução e arquétipo organizacional. 

As indagações deste estudo, de caráter multidimensional, se desenham no sentido de 

detectar e indicar essa complementariedade para as organizações de trabalho, a partir de 

investigações sobre as peculiaridades do trabalho da mulher. 

 

2.3 Um Elenco das Características da Mulher: Exposição e Desdobramentos 

 

“Homens e mulheres devem ser iguais no direito à oportunidade de desenvolver 

plenamente suas potencialidades, mas, definitivamente, possuem características inatas 

diferentes.” (PEASE; PEASE, 2011, p. 13, l.157).  

O parágrafo que inicia esta seção se refere às diferenças de habilidades e 

competências encontradas em homens e mulheres, sendo utilizado justamente para 

reforçar o argumento da complementariedade. Não é intuito deste trabalho, e nem 

compactua com a realidade, qualquer inferência ou sugestão no sentido de que as 

diferenças entre homens e mulheres signifiquem a inferioridade intelectual destas5.  

Novamente em Pease e Pease (2011, p. 129), lê-se que “só o entendimento das 

diferenças entre homens e mulheres vai nos permitir começar a desenvolver nossa força 

coletiva – em lugar das fraquezas individuais”. 

Neste sentido, é historicamente sabido que, em épocas ancestrais, enquanto os 

homens saíam para caçar e exerciam a defesa, as mulheres ficavam com o grupo e 

exerciam o cuidado. Assim, corpos e cérebros masculinos e femininos tomaram diferentes 

rumos no processo de evolução, adaptando-se às respectivas atuações comunitárias. 

 
5 Aliás, dissipando-se qualquer dúvida a respeito, dados da Unesco apontam que em 47% dos países não 

existe diferença de notas escolares entre meninos e meninas na primeira série do Ensino Fundamental. No 

Ensino Médio, esse percentual sobe para 67% (MARASCIULO, 2019, p. 1). Em nível de graduação, dados 

de 2020 revelam que, no Brasil, 40% dos pesquisadores que declararam ter doutorado são mulheres, com 

concentração na área de saúde. Mais precisamente, dos 77,8 mil pesquisadores localizados na Plataforma 

Lattes, 31.394 são mulheres (OLIVEIRA, 2020, p. 1).  
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 Fisicamente, o corpo dos homens atingiu maior estatura e força que o da maioria 

das mulheres, e os cérebros de ambos evoluíram de acordo com suas respectivas funções. 

Os cérebros das mulheres voltaram-se aos cuidados com a família, ao zelo e à atenção 

para com o próximo. (PEASE; PEASE, 2011, p. 10, l. 126). 

Homens e mulheres processam informações de formas diferentes. Possuem 

prioridades, percepções e comportamentos distintos (PEASE; PEASE, 2011, p. 10, l. 

126). Neste contexto, estudos recentes do campo da Biologia revelam que, 

independentemente da construção do contexto social, o que determina o comportamento 

de homens e mulheres, além do cérebro, são os hormônios (PEASE; PEASE, 2011, p. 11, 

l. 138). Mesmo que vivam em isolamento, alheios à sociedade organizada e às 

conveniências sociais, meninos competiriam entre si, em pequenos grupos 

hierarquizados, e meninas trocariam carinhos e se tornariam amigas (PEASE; PEASE, 

2011, p. 11, l. 138). 

Se as diferenças entre homens e mulheres se fazem presentes, o melhor 

desempenho das organizações passa pela compreensão destes fatores, sobretudo para 

composição das equipes, respeitando-se as nuances e alinhando-se as características 

específicas dos atores, sem dominância. A este respeito, Barros (apud FREITAS, 2015, 

p. 89) ensina que diferenças se referem às “condições irreversíveis do ser humano”, isto 

é, à sua natureza, como etnia, cor de pele, gênero. Já a interpretação, a representação 

social e a tradução dessas diferenças, quando não direcionadas à complementariedade, é 

que constituem as desigualdades – estas, sim, concepções reversíveis, relacionadas às 

circunstâncias e escolhas históricas de uma dada sociedade (FREITAS, 2015, p. 89). 

Na atualidade, é comum confundir-se diferenças com desigualdades, o que torna 

mais complexa qualquer tentativa de solução para a questão. Na interpretação de Freitas 

(2019, p. 4) sobre Freitas (2015), as diferenças seriam “circunstâncias inerentes à essência 

do ser humano, enquanto desigualdades são o resultado do tratamento social que se dedica 

às diferenças”. No Brasil, por exemplo, a exclusão social, entre a qual se destaca a de 

gênero, seria representada por uma participação insignificante e desproporcional de 

determinados grupos (FREITAS, 2015, p. 91).  

Ainda na problemática entre as desigualdades e as diferenças, Eagly e Carli (2007, 

p. 6) demonstram que as pessoas associam características diferentes a homens e mulheres 

e, de forma geral, apenas aos homens são associadas as características que cultural ou 

ordinariamente espelhariam a visão clássica de liderança – isso porque o próprio conceito 

de liderança foi edificado sobre as bases da dominação masculina.  
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De fato – e como senso comum –, o comportamento feminino incluiria atitudes 

atenciosas, prestativas, gentis. Já o comportamento masculino se alinharia a atitudes mais 

agressivas, ambiciosas, dominantes e de autoconfiança, como reflexo de assertividade e 

controle – qualidades ainda atribuídas à liderança tradicional. 

No ambiente de trabalho, tem-se que líderes do sexo masculino atenciosos e 

prestativos despertam admiração e aprovação, o que não ocorre com as líderes do sexo 

feminino com idêntico comportamento, uma vez que tais características já são esperadas 

de mulheres (EAGLY; CARLI, 2007, p. 6). Inversamente, no caso das mulheres, e sob a 

ótica deturpada da desigualdade, tais qualidades terminariam por compor o imaginário 

popular do “sexo frágil”, como uma conotação mais de submissão que de colaboração. 

Prosseguindo no tema das diferenças, na senda da abordagem biológica, a ciência 

aponta que a mulher escuta melhor que o homem (PEASE; PEASE, 2011, p. 25, l. 310). 

Não apenas a habilidade de escutar é superior na mulher, mas também a capacidade de 

interpretar a linguagem e os sinais corporais (PEASE; PEASE, 2011, p. 17, l. 224). Neste 

sentido, sabendo-se que o impacto das mensagens produzidas na comunicação face a face 

deriva de 60 a 80% de sinais não verbais, percebe-se claramente, neste ponto, uma 

vantagem à atuação feminina, sobretudo em mesas de negociação. 

Para Pease e Pease (2011, p. 25, l. 311): 

 

[...] a mulher, com seu equipamento sensorial de alta qualidade, recebe 

e analisa as informações, e sua capacidade cerebral de fazer 

rapidamente transferências entre os hemisférios lhe permite integrar a 

decifrar com eficiência sinais visuais e verbais, além de outros. 

 

Rennó (2014, p. 1), por sua vez, ensina que existem “[...] estruturas cerebrais com 

morfologia e funcionalidade diferentes entre o SNC (Sistema Nervoso Central) do 

homem e da mulher”. Para o autor, a comunicação entre os hemisférios cerebrais é 

realizada por um feixe de fibras nervosas chamado “corpo caloso”, que é mais denso e 

produz mais conexões nas mulheres, permitindo a estas serem bem-sucedidas em 

múltiplas e concomitantes tarefas (RENNÓ, 2014, p. 1)6.  

 
6  Reforçando o argumento quanto à necessidade de que as diferenças entre os sexos não gerem 

desigualdades, Rennó (2014, p. 1) afirma que “neurocientistas e a sociedade têm que ter muito cuidado ao 

fazerem as interpretações de tais diferenças, sem reducionismos perigosos. Pode haver uma distorção ao 

fazer reforços de preconceitos existentes contra a mulher, justificando certas habilidades diferenciadas 

como um sinônimo de inferioridade”. 
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As mulheres, então, possuidoras de um equipamento sensorial acurado e da 

capacidade de realizarem diversas transferências de informações entre os hemisférios 

cerebrais, habilmente conseguem avaliar pessoas e situações, com rapidez e precisão 

(PEASE; PEASE, 2011, p. 42, l. 530). A habilidade de avaliar pessoas e fatos, de forma 

célere, crítica e precisa, coloca a mulher como boa “analista de situações”, qualidade 

importante para eventos que precedem as tomadas de decisão. Neste sentido, temos que 

a lógica masculina é importantíssima para os processos decisórios, mas a capacidade da 

mulher em avaliar situações e ler entrelinhas é essencial para a real dimensionamento do 

cenário. 

Ressalta-se, novamente, a complementariedade e não a oposição. Ao passo que o 

homem, na tomada de decisões, com seu discurso direto e conciso, se comunica 

profissionalmente de forma eficiente, a mulher se destaca na fala. O cérebro feminino 

possui diversas áreas específicas para a fala, demonstrando uma capacidade feminina 

maior para a conversação, necessária em áreas como aconselhamento, mediação, 

conciliação, coordenação e gerenciamento de equipes etc. – interessante notar que, em 

geral, meninas falam mais cedo e aprendem uma segunda língua com maior facilidade, 

enquanto meninos se destacam mais em situações de orientação espacial, como 

montagem de quebra-cabeças (PEASE; PEASE, p. 41, l. 516). 

Como a conversação, em sentido amplo, também envolve a compreensão, nota-se 

uma proximidade desta com as demais percepções e habilidades características da mulher, 

como comunicação, harmonia, senso de igualdade e relacionamento interpessoal. Já os 

homens se concentram mais na competitividade, nas relações “status” e “poder”, em 

alcançar objetivos e vencer. Note-se que a conversação, quando em fala racionalmente 

orientada, externa aspecto da habilidade comunicacional de extrema importância para o 

ambiente profissional. 

Sobre a habilidade comunicacional, Maturana (1993, p. 8) ensina:  

 

Nós, humanos, surgimos na história da família dos primatas bípedes à 

qual pertencemos quando o linguajar – como maneira de conviver em 

coordenações de coordenações comportamentais consensuais – deixou 

de ser um fenômeno ocasional. 

 

Maturana (1993, p. 8) considera ainda que todo o viver humano decorre de 

conversações e redes de conversações. A existência do ser humano seria o conversar, em 

diferentes linguagens. Assim caçar, pescar, cuidar dos filhos, venerar, construir casas, 
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enfim, todo um elenco de atividades humanas seria equivalente à prática de conversações 

(distintas redes de coordenações de coordenações consensuais de ações e emoções). 

 Maturana (1993) e Eisler (2008), citados por Kondo, R. Junior e Lima (2014b, p. 

3317) constatam o efeito qualitativo positivo da gestão feminina. Pela capacidade de 

maior compreensão e conciliação, própria da mulher, o ambiente de trabalho seria mais 

harmonioso, de forma geral. 

Em meta-análise citada por Eagly e Carli (2007, p. 10), e corroborando as 

observações de Maturana (1993, p. 69), percebeu-se que as mulheres adotariam um 

comportamento mais colaborativo e participativo que os homens, com relação ao 

trabalho.  

Ora, de todo o exposto, percebe-se que as diferenças entre homens e mulheres não 

são desprezíveis: fomos estruturados e evoluímos de maneira diversa, com inclinações e 

habilidades inatas, surpreendentemente diferentes (PEASE; PEASE, 2011, p. 13, l. 157). 

Com a compreensão dessas diferenças, as organizações conseguiriam distinguir talentos, 

sempre no caminho da complementariedade. 

 

2.4 As Características Femininas e a Atuação da Mulher nos Órgãos Colegiados7 

 

2.4.1 Gradual avanço da diversidade no âmbito dos espaços colegiados 

 

Em todo o mundo se desperta a tendência pela implementação da diversidade em 

conselhos ou colegiados, “[...] seja em razão da divulgação de rankings positivos e 

específicos, de pressão da mídia e de stakeholders, ou em razão de alterações normativas, 

aliadas às boas práticas de governança.” (BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, 

p. 371, tradução nossa).  

Ao redor do globo, diversas são as abordagens visando à heterogeneidade dos 

quadros nos colegiados. Os exemplos variam de estratégias coercitivas, com a criação de 

quotas obrigatórias em países como Noruega, França, Itália, Espanha e Bélgica, a posturas 

mais liberais, como nas nações de tradição anglo-saxônica que optaram pela política de 

comply or explain. 

 
7 Por definição, “órgãos colegiados ou colegiais são aqueles em que há representações diversas e as decisões 

são tomadas em grupos, com o aproveitamento de experiências diferenciadas. O termo colegiado diz 

respeito à forma de gestão na qual a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual 

autoridade, que reunidas, decidem. No órgão colegiado inexiste a decisão de somente um membro.” 

Exemplos: Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras, Comissões etc. (WIKIPEDIA, 2018). 
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Note-se que “comply or explain”, (em português “cumprir ou explicar”), é uma 

abordagem regulatória usada em alguns países, no campo da governança corporativa. 

Significa que uma organização deve aderir e se portar em conformidade com determinado 

código pré-estabelecido de normas ou posturas; se não o fizer, deve declarar 

expressamente a não adesão, justificando suas razões. A título de exemplo, podemos citar 

o Reino Unido, onde Código de Governança passou a recomendar uma representatividade 

mínima de 25% de mulheres nos órgãos colegiados, providência que deveria se completar 

até o ano de 2015 (BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 371).  

 Note-se que uma das precursoras da paridade nos colegiados foi a Índia, que já 

em 1993 aprovou emenda constitucional apta a incrementar o impacto da mulher na 

governança de comunidades rurais, conhecidas como panchayat. A emenda exigiu 

quórum mínimo de mulheres na representação dos conselhos rurais e urbanos de 

governança local, de modo que a constituição desses conselhos contivesse ao menos 1/3 

de mulheres. Exigiu-se também que 1/3 dos conselhos fosse presidido por mulheres 

(KONDO; R. JUNIOR; LIMA, 2014a, p. 393). 

No tocante especificamente aos países de língua inglesa, tomemos a Austrália 

como exemplo inicial. Considerando que a estrutura dos conselhos na administração, de 

um modo geral,  é responsável por agregar valores e promover processos decisórios éticos 

e responsáveis, o país passou a promover, já desde 2010, a incorporação da diversidade 

nos respectivos colegiados, com base em recomendações do Conselho de Governança 

Corporativa (BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 372). 

Do mesmo modo o Canadá, valendo-se da política comply or explain, orientou-se 

no sentido da promoção da paridade de gênero. Incentivaram-se políticas voltadas à 

renovação dos quadros, inclusive com recomendações de alocação de mulheres para 

diversos conselhos (BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 372). 

Para além da tradição anglo-saxã, recente exemplo se extrai do Vaticano. Em 

2020, por iniciativa do Papa Francisco, seis mulheres foram nomeadas para o conselho 

que fiscaliza as finanças da cidade-Estado, em uma tentativa verbalizada de melhorar o 

equilíbrio de gênero na administração. Com isso, as mulheres se tornaram a maioria entre 

os integrantes não-religiosos do Conselho Econômico, órgão colegiado criado em 2014, 

como organismo internacional (DE..., não paginado). 

Na América Central, uma reforma constitucional efetivada pelo Congresso do 

México instituiu a obrigatoriedade de ocupação de 50% dos cargos públicos por mulheres, 

no âmbito dos três Poderes, inclusive em órgãos autônomos e governamentais de níveis 
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nacional e subnacional, com abrangência de órgãos colegiados (PEDREIRA; CASTRO, 

2019, não paginado).  

Quanto ao Brasil, na esfera municipal e à guisa de exemplo, já há mais de seis 

anos se encontra vigente na cidade de São Paulo a Lei nº 15.946, de 23 de dezembro de 

2013, em cujo texto se denota a obrigatoriedade de um mínimo de 50% de mulheres na 

composição dos conselhos de Controle Social do município, inclusive dos conselhos 

gestores. 

Em nível federal, observa-se o desdobramento do normativo que estabelece 

percentual mínimo para cada sexo na composição da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e dos conselhos fiscalizadores de outras profissões regulamentadas. Trata-se do 

projeto de Lei do Senado (PLS) 414/2018, que prevê a presença de pelo menos 30% de 

homens e 30% de mulheres nos órgãos executivos dos conselhos profissionais (BRASIL, 

2019). Em janeiro de 2020, o projeto já estava pronto para a pauta da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), com parecer favorável do relator, de onde seguiria para a 

Câmara dos Deputados (BRASIL, 2020). 

De forma geral, percebe-se um processo social de deslocamento do eixo de valores 

centrados no masculino, típicos da sociedade patriarcal, para um paradigma norteado pela 

“pessoa”, com uma arquitetura que acolhe as “[...] especificidades, as idiossincrasias e a 

complementariedade.” (ROSAL, 1995, p. 18).  

 

2.4.2 Atuação colegiada: especificidades da mulher 

 

Especificamente no que toca à abordagem deste estudo, importante é o olhar que 

se lança à atuação profissional da mulher, com as características que lhes são próprias, 

nas arenas colegiadas de deliberação e decisão.  

 Byron e Post (2016, p. 436) ensinam que a moldura cognitiva dos atores, 

sobretudo na alta gestão (e considerando seus conhecimentos, experiências e valores 

apriorísticos), constitui fator que influencia a estratégia do processo decisório e o 

planejamento estratégico da organização. Neste sentido, a moldura cognitiva extraída de 

um colegiado seria determinada, em parte, por sua própria composição – no caso, pela 

presença ou não de mulheres. 

Não é de difícil acepção o fato de que uma maior diversidade nos conselhos gera 

discussões mais bem informadas, haja vista que os conselheiros tendem a: (i) examinar 

criticamente os posicionamentos dos demais, pela própria novidade da perspectiva posta; 
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(ii) considerar contra-argumentos e (iii) resolver as diferenças por meio de debates. Neste 

caso, o estilo mais comunal, participativo e democrático, das mulheres, levaria a uma 

maior efetividade nos colegiados, “[...] como decorrência de melhoria na qualidade das 

deliberações, além de melhor supervisão dos resultados.” (GUL et al., 2011 apud BEN-

AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 370, tradução nossa). 

Sobre as especificidades da atuação da mulher nos órgãos colegiados, Miceli e 

Donaggio (2018, p. 4), em recente artigo8, exploram achados científicos que relacionam 

uma maior proporção de mulheres, em Conselhos de Administração e na alta 

administração, a uma melhora significativa em métricas de desempenho, de modo que as 

empresas apresentariam, em média, melhores resultados ambientais, sociais e de 

governança, particularmente quanto a controles internos, transparência, responsabilidade 

social, medidas de ética, compliance, processos de trabalho e dinâmica de colegiados ou 

conselhos – achado particularmente importante para este trabalho. Embora os estudos 

tenham se utilizado de empresas do setor privado, sua generalização é válida também para 

o caso da Administração Pública. 

Ainda em Miceli e Donaggio (2018, p. 4, tradução nossa), e por meio de uma 

compilação de 70 (setenta) estudos publicados entre 2008 e 2017, fez-se possível a 

verificação de duas correlações: 1)“o incremento dos resultados ambientais, sociais e de 

governança, motivados pela maior presença de mulheres nas posições de liderança, 

alinha-se a uma ocupação feminina de ao menos 30% dos assentos nos colegiados.”; e 2) 

“o avanço no desempenho nas áreas ambiental, social e de governança (do inglês, ESG 

perform) implica diretamente o aperfeiçoamento dos controles internos, redução de risco 

de fraudes ou outras violações éticas, melhor ambiente de trabalho e boa reputação”.  

Mais além, em uma análise que combina estatisticamente o resultado de 140 

(cento e quarenta) estudos, com dados de 35 (trinta e cinco) países, Byron e Post (2015, 

p. 2) relacionaram positivamente o aumento do número de mulheres nos colegiados 

(boardrooms) com o aumento de lucros. 

Em estudo posterior, Byron e Post (2016, p. 436), por uma meta-análise de 87 

amostras independentes, extraídas de 20 países e com um total de mais de 26 mil 

empresas, também chegaram à conclusão de que organizações com mais mulheres nos 

conselhos administrativos apresentam índices mais favoráveis de responsabilidade social 

 
8 Para tanto, utilizam-se de uma amostra de 22 pesquisas em nações como Austrália, Canadá, China, Israel, 

Noruega, Espanha e Estados Unidos, tanto sob o enfoque individual, como sob o enfoque comparativo entre 

os países. 
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corporativa, gozando de melhor reputação social9. Em seu estudo, as autoras advertem 

que a influência da mulher na responsabilidade social  dos colegiados “[...] é mais sentida 

nos países em que a equidade de gênero e a proteção por parte dos acionistas se faz mais 

presente” (BYRON; POST, 2016, p. 436, tradução nossa). 

No que se refere especificamente ao amplo conceito de responsabilidade social, 

esta pode ser entendida segundo as definições de Orlitzky (apud BYRON; POST, 2016, 

p. 429, tradução nossa), para quem as organizações exibem uma performance social 

quando: a) “[...] se veem engajadas em práticas de responsabilidade social, a exemplo da 

responsabilidade ambiental e da filantropia [...]”; e b) “[...] quando criam uma reputação 

positiva entre os stakeholders, como quando o nome da organização figura na lista dos 

‘mais éticos’”. A performance social, portanto, se relaciona não somente às preocupações 

humanísticas e ambientais, mas também às questões relacionadas à ética e à edificação 

de procedimentos capazes de diminuir eventuais riscos e índices de corrupção. 

 Outro estudo de 2016, com cerca de 450 organizações na Malásia, demonstrou 

que a mulher é a única variável que afeta positivamente os níveis de responsabilidade 

social corporativa – quando se fala em única variável, a pesquisa demonstra, por exemplo, 

que outros esforços para se trazer a diversidade aos conselhos, como a inserção de 

diretores independentes e não-executivos do sexo masculino, não surtiriam efeitos 

positivos nos índices de responsabilidade social corporativa (SUNDARASEN; JE-YEN; 

RAJANGAM, 2016, p. 36). Interessante notar ainda que, neste mesmo país, a partir de 

2012 o Código de Governança Corporativa passou a incentivar uma maior participação 

das mulheres nos Conselhos governamentais. 

No Brasil, acerca da responsabilidade social, Kondo e R. Junior (2014a, p. 400) 

sugerem o reflexo positivo da presença da mulher na prevenção dos efeitos de desastres 

naturais, com diminuição de prejuízos e número de vítimas. 

De forma geral, os estudos elencados por Miceli e Donaggio (2018, p. 6) associam 

a presença da mulher nos Conselhos de Administração a um inegável compromisso com 

a ética (fator que não necessariamente vem descrito nas análises contábeis), a uma 

melhoria no desempenho, efetividade e transparência. Na temática da eticidade, García-

Sanchez, Dominguez e Frias-Aceituno (2014, p. 681) escrevem sobre a importância de 

códigos de ética. Para estes autores, o código de ética da organização permite consolidar 

 
9 Constatou-se que a correlação entre a representatividade feminina e a responsabilidade social corporativa, 

positivamente destacada, equivale a uma proporção ainda 5 (cinco) vezes maior que a relativa aos bons 

resultados financeiros. 



 
 

34 
 

“[...] a não aceitação de comportamentos antiéticos, com reflexo não só nos atores do 

processo, mas também no governo (nas linhas ambiental e de legalidade) e na sociedade 

(impedimento à obtenção de vantagens competitivas inadequadas, por exemplo)”. 

(SANCHEZ; DOMINGUEZ; FRIAS-ACEITUNO, 2014, p. 681, tradução nossa).  

No estudo de García-Sanchez, Dominguez e Frias-Aceituno (2014, p. 693), 

confirmou-se a hipótese de que as organizações, se interessadas em desenvolver um 

comportamento mais ético, devem incluir um maior número de mulheres em seus 

conselhos administrativos, com função de monitoramento.  

Embora alguns trabalhos não relacionem diretamente um resultado ético à 

presença feminina nos quadros de direção ou em conselhos, os estudos de Bernardi et al 

(apud BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 371, tradução nossa) sugerem 

que “[...] um maior percentual de mulheres no colegiado administrativo está associado à 

inclusão do nome da respectiva organização na lista das “Companhias mais Éticas do 

Mundo’” - em inglês,  World’s Most Ethical Companies10. 

Já Chen, Eshleman e Soileau (2016, p. 12) acreditavam que determinadas 

características dos membros de conselhos diretores e decisórios poderiam influenciar na 

qualidade do controle interno. Partindo de um enfoque sobre o gênero dos conselheiros, 

e com base na literatura existente a respeito das diferenças comportamentais entre homens 

e mulheres, estes autores encontraram evidências positivas no sentido de que a 

diversidade, compreendida como a presença da mulher na composição dos conselhos, 

impõe uma melhora na qualidade dos controles internos. Com amostras de mais de 4.000 

organizações-ano, no período de 2004 a 2013, os autores concluíram que “[...] 

organizações com maior participação de mulheres nos colegiados decisórios são menos 

propensas a reportar fraqueza em seus controles internos”. Isso ocorre, - note-se -, 

independentemente de a mulher ser ou não membro originário de comitê de auditoria 

(CHEN; ESCHLEMAN; SOILEAU, 2016, p. 18, tradução nossa). Neste sentido, 

empresas com maior representatividade de mulheres em conselhos decisórios seriam 

menos suscetíveis a falhas ou fraquezas em seus controles internos.  

 
10 A relação existente entre a atuação da mulher e a ética, propiciada, entre outras razões, pelo incremento 

nos controles e atenção à responsabilidade social, é abordagem que se faz premente aos enfrentamentos dos 

órgãos colegiados. Para exemplificar, problemas que tangenciam todas estas questões foram abordados 

recentemente pelo relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o FI-FGTS, no ano 

de 2019. Este relatório da auditoria, cuja proposta era avaliar aspectos gerenciais, rotinas, normas e 

controles internos dos macroprocessos finalísticos relativos aos investimentos do Fundo, inclusive 

renegociações e repactuações dos respectivos contratos, indicou a necessidade de aprimoramento dos 

controles, de forma preventiva, com a participação dos órgãos colegiados vinculados ao FGTS.  
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 Aliás, em estudo diverso, Sundarasen, Jen-Yen e Rajanagam (2016, p. 45, 

tradução nossa) explicam que “mulheres em colegiados de deliberação de decisão, como 

os Conselhos, protagonizam um maior controle de processos, em razão da própria 

natureza feminina, de aversão aos riscos” – do inglês, risk averse. 

Sobre a habilidade da mulher para as atividades de monitoramento, Chen, 

Eshleman e Soileau (2016, p. 12) igualmente mencionam a necessidade de ao menos três 

ou mais mulheres para a obtenção de um resultado efetivo, sob os auspícios da chamada 

“teoria da massa crítica” (critical mass theory). Ben-Amar, Chang e McIlkenny (2015, p. 

373), por sua vez, aduzem ser necessário ao menos duas mulheres para que estas 

imprimam alguma influência na decisão dos colegiados. Para a “teoria da massa crítica”, 

uma quantidade inferior de mulheres não conduziria a uma diferença positiva nos 

“boards”. Entretanto, ao final, a mencionada teoria é questionada pelo primeiro grupo de 

pesquisadores, cujos estudos demonstraram que a inserção de apenas uma mulher nos 

conselhos já seria capaz de desencadear o incremento nos processos de controle (CHEN; 

ESCHLEMAN; SOILEAU, p. 18).  

Seguindo com a contribuição da participação feminina em altos níveis 

hierárquicos, Isidro e Sobral (2015, p. 5) concluíram que a atuação da mulher em 

colegiados propiciaria naturalmente o incremento nas atividades de monitoramento, por 

um conjunto de razões. No elenco das razões apontadas, as de maior destaque seriam: 

“[...] a) a mulher traz experiências e habilidades novas aos quadros; b) alavanca o 

processo decisório e a liderança; c) eleva os índices de dependência da organização sobre 

o conselho; e d) promove um melhor comportamento por parte do colegiado.” (ISIDRO; 

SOBRAL, p. 5, tradução nossa). 

Isidro e Sobral (2015, p. 5) também coletaram evidências positivas quanto à 

presença da mulher e a lucratividade e vendas, bem como quanto à conformidade da 

organização com parâmetros éticos e sociais. A pesquisa concluiu, entretanto, que um 

maior número de mulheres nos órgãos colegiados afetaria apenas indiretamente o valor 

da organização. 

Há estudos que não são favoráveis à diversidade, considerando que a 

heterogeneidade gera excesso de monitoramento (ADAMS; FERREIRA apud ISIDRO; 

SOBRAL, 2015, p. 5). Ainda outros estudos não conseguiram encontrar evidência 

empírica definitiva a respeito da inclusão da mulher nos colegiados e a melhoria de 

desempenho ou o aumento do valor da organização. Enquanto alguns trabalhos indicam 

que a diversidade nos colegiados implica melhor desempenho (Campbell and Mínguez-
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Vera, 2008, apud ISIDRO; SOBRAL, 2015, p. 1), outros restam inconclusivos (CARTER 

ET AL, 2010, apud ISIDRO; SOBRAL, 2015, p. 2). 

De forma geral, todavia, a leitura de Isidro e Sobral (2015, p. 4) aponta que 

mulheres e homens são qualificados para as funções desempenhadas nos conselhos, sendo 

certo que a mulher é capaz de aportar uma boa reserva de capital intelectual para os 

quadros colegiados. Neste sentido, para a teoria do capital humano11, o desempenho do 

colegiado será afetado pela eventual diversidade no quadro dos membros, em decorrência 

de “[..] um diverso e único capital humano que cada indivíduo traz consigo e 

compartilha”. (ISIDRO; SOBRAL, 2015, p. 4, tradução nossa).  

A diversidade, para grande parte da literatura, “[...] estimula o pensamento 

divergente e amplia o espectro do processo decisório”. (MOSCOVICI; FAUCHEUX, 

1972; NEMETH, 1986, apud ISIDRO; SOBRAL, 2015, p. 5, tradução nossa). Nesta 

perspectiva é que se justifica a busca por uma maior representação da mulher nos assentos 

dos órgãos colegiados decisórios.  

Neste sentido, este trabalho investiga a hipótese do impacto positivo da presença 

da mulher nos órgãos colegiados, avaliando-se seu desempenho quanto à compliance, à 

responsabilidade social e aos processos de controle e monitoramento, de acordo com os 

estudos elencados nesta seção. 

 

2.4.3 Direcionamento da força feminina – aspectos da liderança 

 

Nunca vemos além de nossas certezas e, mais grave ainda, ao renunciarmos ao 

encontro, apenas encontramos a nós mesmos sem nos reconhecer nesses 

espelhos permanentes. Se nos déssemos conta, se tomássemos consciência do 

fato de que sempre olhamos apenas para nós mesmos no outro, que estamos 

sozinhos no deserto, enlouqueceríamos. (BARBERY, 2013, p. 86). 

 

Ricoeur (apud IRIGARAY; VERGARA, 2009, p. 1) ensina que os chamados 

“sujeitos políticos coletivos” – trabalhadores, negros, gays e mulheres – foram 

construídos com base na alteridade, isto é, na construção do “outro” com base no “eu”. 

 Trata-se de uma realidade em que o “outro” – mais especificamente, a mulher – é 

pensado e compreendido sob a ótica do homem (IRIGARAY; VERGARA, 2009, p. 3), 

mesmo que as mulheres não sejam e não se identifiquem com o sujeito masculino. Para 

 
11 A Teoria do Capital Humano considera o “fator humano” como determinante da produtividade (em 

sentido mais amplo: de bons resultados). No caso deste trabalho, esta teoria é mencionada porque propõe o 

conhecimento como capital – mais especificamente, as particularidades que o conhecimento engendrado à 

diversidade produz 
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Luce Irigaray, a questão do outro “está mal colocada na tradição ocidental; o outro é 

sempre o outro do mesmo, o outro do próprio sujeito e não um outro sujeito a ele 

irredutível e de dignidade equivalente” (IRIGARAY; VERGARA, 2009, p. 3). 

  O paradoxo da alteridade, presente na cultura das organizações, negligencia o fato 

de que estas reúnem diversos segmentos, com diferenças de gênero, idade, estilos de vida, 

dentre outros. As estruturas das organizações, inicialmente criadas por homens, 

reproduzem o poder androcêntrico, privilegiando e refletindo as características, a lógica 

e a maneira de pensar masculinas. Neste cenário, frutificaram-se aspectos como busca 

pelo crescimento, apropriação de recursos e até a imposição de verdades específicas, para 

perpetuação de domínio (MATURANA, 1993, p. 26).  

 Para fins deste estudo, e a partir das características femininas já elencadas, 

acredita-se que um direcionamento inteligente das habilidades da mulher, considerada em 

si mesma e a partir de suas especificidades, dentro das organizações, possa impactar 

positivamente o resultado do trabalho, mesmo como estratégia de gestão por 

competências. A importância da questão se impõe, sobretudo, diante do inegável 

crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho, inclusive na 

Administração Pública (KONDO; R. JUNIOR; LIMA, 2014b, p. 3317).  

 Entende-se que administrar a diversidade – aqui delimitada sob a ótica da mulher 

– possibilita, além da retenção de talentos e da promoção da criatividade e inovação, a 

agregação de valor à organização (COX apud FLEURY, 2000, p. 21). Conforme exposto 

por Freitas (2015, p. 91): 

 

Podemos dizer que a gestão da diversidade pelas empresas no mundo 

desenvolvido foi inicialmente uma resposta à necessidade de cumprir 

exigências legais, passando gradativamente a significar uma ferramenta 

gerencial para lidar com um ambiente de trabalho mais heterogêneo e 

plural; em seguida é vista como um possível diferencial na gestão de 

pessoas e na qualidade do clima de trabalho, até chegar ao momento 

atual, em que ela pode ser considerada um valor na cultura e na 

mentalidade da organização. 

 

 Essencialmente, nesta seção, e para atender às especificidades das características 

das mulheres, enfoca-se a perspectiva da atuação da mulher sob o prisma da colaboração, 

destacada em diversos estudos como elemento aliado ao modus feminino de agir, e 

inicialmente abordada a partir de uma liderança dita “transformacional”.  

 A respeito da colaboração, Aline Albuquerque (2017, p. 2848) ensina:  
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A sociedade é composta por instituições, como instituições culturais, 

familiares e políticas, com vistas não apenas a organizar a vida humana, 

mas também, e, precipuamente, a permitir mútua colaboração, 

permeada por sentimentos de empatia, simpatia e confiança, sem os 

quais a vida humana não teria condições de se desenvolver. As 

instituições [...], e, além delas, os seres humanos desenvolveram ideias 

amplamente compartilhadas que propiciam a coesão das sociedades e, 

em consequência, a colaboração entre conhecidos e desconhecidos. 

Essas ideias intersubjetivas são criadas por grupos humanos e 

fomentam o sentimento de pertencimento, de empatia, de identificação, 

dentre outros fundamentais para a atuação colaborativa.  
 

 No tocante à liderança transformacional, uma meta-análise citada por Eagly e 

Carli (2007, p. 9), e com apoio em conclusões de 45 estudos, alia a presença da mulher 

no ambiente institucional à liderança transformacional, de caráter mais colaborativo. 

 Na liderança transformacional, “os agentes se destacam por ganharem a confiança 

dos subordinados, em um trabalho que envolve planejamento de metas e inovação, 

empoderamento e encorajamento das bases” - características da colaboração (EAGLY; 

CARLI, 2007, p. 9, tradução nossa). Já na liderança transacional, “os gestores se portam 

de forma mais convencional, cobrando as responsabilidades de seus subordinados, 

premiando méritos e corrigindo erros”. (EAGLY; CARLI, 2007, p. 9, tradução nossa).  

 Os estudos citados por Eagly e Carli (2007, p. 10) indicam que as mulheres 

exercem mais a liderança transformacional, especialmente no que toca a dar suporte e 

encorajar seus subordinados (atitudes colaborativas). As mulheres atuam de forma a 

recompensar acertos ou méritos, - expressão de colaboração - , ao passo que homens 

superam as mulheres quanto às ações corretivas e disciplinares ou, de forma oposta, 

tendem a ser mais propensos ao tipo de liderança laissez-faire, em que o gestor toma a si 

pouca ou nenhuma responsabilidade pela gestão (atitude menos colaborativa).  

 Com base ainda em outra meta-análise referenciada por Eagly e Carli (2007, p. 

11), um comportamento mais colaborativo e participativo seria de fato associado ao sexo 

feminino, no âmbito profissional. Enquanto homens aparentariam maior dominância e 

assertividade, as mulheres apresentariam um comportamento mais caloroso, colaborativo 

e de suporte (CARLI, 2001; CARLI; OLM-SHIPMAN, 2004 apud CARLI, 2010, p. 10).  

 Em sentido análogo, Bem-Amar, Chang e McIlkenny (2015, p. 373) invocam as 

teorias da socialização para justificar o comportamento feminino mais direcionado à 

cooperação (colaboração) e ao desenvolvimento de habilidades inter-relacionais. 
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 Outras pesquisas (BASTOS; CORREA; LIRA, 1998; MACHADO, 1999 apud 

IRIGARAY; VERGARA, 2009, p. 4) também revelaram um maior vínculo com o 

trabalho (engajamento), por parte das mulheres. 

 Especificamente quanto à atuação em grupos, (ponto que interessa à análise em 

colegiados), estudo apontado por Linda L. Carli (2010, p. 338) indica que grupos 

femininos, em comparação com os masculinos, apontaram para uma menor dominância, 

indicativa de maior colaboração, considerando-se os seguintes aspectos: a) menor 

hierarquia; b) maior equidade na participação verbal entre os membros; e c) maior 

compartilhamento de liderança (ARIES, 1976; MAST, 2001, apud CARLI, 2010). 

 Outros estudos, contudo, não encontraram diferenças significativas no 

desempenho entre grupos femininos e masculinos, considerando a atuação em áreas de 

afinidade de ambos os sexos (“gender neutral tasks”). (HENRY KMET; DESROSIERS; 

LANDA, 2002; HUTSON-COMEAUX; KELLY, 1996, apud  CARLI, 2010, p. 347). 

 Nesta seção, bem como em conformidade com o visto na seção 2.3, propõe-se 

outra hipótese de investigação para este trabalho, qual seja, a relativa ao impacto positivo 

da presença da mulher nos ambientes colegiados, sob o aspecto da colaboração. 
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3 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo busca testar a hipótese nula de que não há diferença entre 

homens e mulheres no processo de tomada de decisão em órgãos colegiados. A análise é 

realizada ao longo de quatro dimensões já mencionadas e detalhadas no Gráfico 1 abaixo. 

   

3.1 Desenho da pesquisa 

 

 Como visto na revisão da literatura, uma compilação de 70 publicações, 

selecionadas por Miceli e Donaggio (2018, p. 4) e relativas ao período de 2008 a 2017, 

apontam que a presença da mulher nos espaços de liderança eleva os níveis do 

desempenho ambiental, social e de governança. Foi visto também que as organizações 

com melhor desempenho nas áreas ambiental, social e de governança alavancam as 

métricas mais críticas, a saber: fortalecimento de controles internos e visão gerencial; 

redução do risco de fraudes e outras violações éticas; harmonia no ambiente de trabalho; 

maior envolvimento e comprometimento; construção de boa reputação social e marca.  

 Neste contexto, os estudos de Isidro e Sobral (2015, p.5), bem como de Sanchez; 

Dominguez e Frias-Aceituno (2014, p. 681), estão entre os que relacionam a presença da 

mulher a comportamentos mais alinhados à compliance.  Por sua vez, Chen, Eshleman e 

Soileau (2016, p. 18) e Ben-Amar, Chang e Mcilkenny (2015, p. 371) observaram uma 

relação positiva entre a mulher e a solidez nos controles internos, inclusive por meio de 

monitoramento.  

 Com enfoque diverso, Kondo e R. Junior (2014a, p. 400), bem como Byron e Post 

(2016, p. 436), indicaram que o desempenho profissional da mulher contribui para o 

incremento dos índices de responsabilidade social. Por fim, no que tange à colaboração, 

os estudos de Eagly e Carli (2007, p. 10) e Carli (2010, p. 7) apontaram evidências 

positivas desta categoria no comportamento feminino. 

 Ao todo, quatro categorias analíticas foram previamente escolhidas, de acordo 

com o referencial teórico exposto. São elas: 

 

QUADRO 1 – CATEGORIAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Categorias 

Compliance com leis e regulamentos 

Controle/Monitoramento 
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Responsabilidade Social 

Colaboração 
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Uma vez definidas as categorias de análise, foi possível propor um desenho, como 

segue: 

 

GRÁFICO 1 – DESENHO DA PESQUISA 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 

 Neste cenário, partiu-se à busca de dados que permitissem verificar as diferenças 

entre homens e mulheres, com relação aos quatro parâmetros definidos nos parágrafos 

anteriores e conforme ilustrado no desenho de pesquisa.  

 O trabalho se iniciou com uma verificação das atas das reuniões do Conselho 

Curador do FGTS. Ao iniciar os primeiros levantamentos das atas, contudo, descobriu-se 

que a presença de mulheres era muito pequena e, por conseguinte, não seria possível 

encontrar um número suficiente de decisões que permitissem comparar os 

posicionamentos tomados por homens com os posicionamentos tomados por mulheres.  

Na tentativa de superar essa dificuldade, optou-se por adotar uma metodologia de 

simulação, convidando voluntários e voluntárias a participarem de sessões simuladas de 

um conselho. 

 As reuniões simuladas compreenderam a discussão de um caso similar a uma 

situação real, de modo que os participantes deveriam deliberar e tomar as decisões que 

Mulher

Compliance

Controle

e 
Monitoramento

Responsabilidade 
Social

Colaboração 
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conviessem, de acordo com suas atribuições, convicções e perspectivas, e dentro de uma 

moldura de cinco alternativas, propostas na atividade.  

 

3.1.1 Das categorias  

 

 Neste tópico, procede-se à conceituação das categorias apontadas no desenho da 

pesquisa, no intuito de facilitar a posterior parametrização dos dados. 

 

3.1.1.1 Compliance 

 

 O termo compliance deriva do verbo anglo-saxão “to comply”, que significa “agir 

de acordo com uma regra, um pedido ou um comando” (SANTOS, 2011, p. 33). Na busca 

pela “aderência entre a ética individual e a coletiva” (SANTOS, 2011, p. 33), o 

compliance representa o “dever de cumprir, estar em conformidade e fazer cumprir 

regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição” (FEBRABAN, 

2010 apud SANTOS, 2011, p. 33).  

 No mesmo sentido, a apresentação da Norma Internacional Traduzida (ISO 19600, 

2016, p. 7), indica que um sistema de gestão de compliance é aquele capaz de demonstrar 

o comprometimento com o cumprimento das leis pertinentes, dos requisitos legislativos 

em geral, dos códigos de indústria e das normas organizacionais, bem como a observância 

das normas de boa governança corporativa, das boas práticas reconhecidas e aplicadas e 

das expectativas da comunidade. No contexto institucional, relaciona-se à conduta da 

organização que, por meio de seus membros, atua em observância às normas, isto é, em 

conformidade com leis e regulamentos. 

  

3.1.1.2 Controle e monitoramento12 

 

 A literatura (MICELI; DONAGGIO, 2018; BEN-AMAR; CHANG; 

MCILKENNY, 2015; CHEN; ESHLEMAN; SOILEAU, 2016) indica que a participação 

de mulheres nos colegiados contribui para uma maior supervisão de processos e 

 
12 O estudo desta categoria faz-se pertinente, à luz dos órgãos colegiados e inclusive do Conselho Curador 

do FGTS, sobretudo quando se considera o Planejamento Estratégico do FGTS para o período de 2020 a 

2030. Este Planejamento enuncia estratégia de integração da conformidade aos processos do Fundo, a fim 

de se obter uma melhor gestão na execução de atos, inclusive quanto ao monitoramento, nos termos da 

Resolução nº 948, de 10 de dezembro de 2019.  
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resultados, com aperfeiçoamento de controles internos e consequente redução de risco de 

fraudes. Neste sentido, Chen, Eschleman e Soileau (2016, p. 18) trazem evidências 

positivas de que a diversidade na composição dos conselhos/órgãos colegiados impõe 

uma melhora na qualidade dos controles internos. 

 Quanto ao controle interno, do Portal da Auditoria colhe-se a seguinte definição: 

 

Controle interno compreende o planejamento organizacional e todos os 

métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de 

salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados 

contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às 

políticas definidas pela direção, com o objetivo de evitar fraudes, erros, 

ineficiências e crises nas empresas. (PORTAL DE AUDITORIA, 2017, 

p. 1). 

  

 Da categoria depreende-se a importância da salvaguarda de ativos, compreendida 

como a proteção de bens contra eventuais roubos, perdas, uso indiscriminado ou danos 

morais, bem como proteção à imagem da empresa (PORTAL DE AUDITORIA, 2017, p. 

1).  

 A literatura também atrela ao controle interno as práticas que conferem maior 

rapidez e segurança às tomadas de decisões, favorecendo as situações que possibilitem 

redução de custo e aumento do nível de confiança dos clientes.  

 Para além de controles contábeis, os controles administrativos compreendem a 

busca pela eficiência e eficácia operacionais, bem como a observância à política e às 

normas organizacionais (PORTAL DE AUDITORIA, 2017, p. 1). Na busca da eficácia 

estariam compreendidas, por exemplo, diligências para se evitar o perecimento de 

direitos, a exemplo de atitudes que visam a evitar a prescrição.  

 Nas atividades de controle, além de se proceder à “proteção dos ativos e arquivos 

de informação”, prioriza-se igualmente a “documentação e registros adequados”, isto é, 

a necessidade de documentação dos eventos (PORTAL DE AUDITORIA, 2017, p. 1).  

 Esclareça-se, por fim, que o monitoramento equivale ao controle em tempo real, 

feito por agente externo ao trabalho. O controle pode ser prévio, concomitante ou a 

posteriori; mas o monitoramento é sempre em tempo real. 
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3.1.1.3 Responsabilidade social 

 

 A escolha desta categoria se fundamenta em estudos como os de Byron e Post 

(2016, p. 436), cujos resultados correlacionaram positivamente uma maior  

representatividade feminina a um desempenho alinhado à responsabilidade social 

corporativa (na acepção que engloba práticas gerais de responsabilidade social, como 

meio-ambiente e filantropia) e à boa reputação social.  

 Como visto anteriormente,  o engajamento social de uma organização é medido 

não somente pela adesão às práticas socialmente responsáveis, mas também pela criação 

de uma reputação positiva entre os stakeholders, a exemplo de quando o nome da 

organização figura na lista dos “mais éticos” (ORLITZKY et al. apud BYRON; POST, 

2016).  

 Para melhor esclarecer o alcance desta categoria, vale-se do conceito da Norma 

Internacional ISO 26000, que traça as diretrizes para definição da responsabilidade social, 

com base em sete princípios norteadores, a saber: 1) accountability (que significa 

responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e decisões, bem como pelos 

impactos produzidos na sociedade, na economia e no ambiente, prestando contas aos 

órgãos de governança e às partes interessadas, reconhecendo erros e adotando as 

providências cabíveis para corrigi-los); 2) transparência (que corresponde ao 

fornecimento das informações necessárias); 3) comportamento ético (representando o 

agir do modo considerado correto pela sociedade e normas internacionais, com base em 

parâmetros de honestidade, equidade e integridade); 4) respeito pelos interesses das partes 

dos stakeholders; 5) respeito ao Estado de Direito, compreendendo sobretudo as normas 

nacionais; 6) respeito às normas internacionais; e 6) respeito aos Direitos Humanos. 

  No contexto que relaciona a categoria às práticas que cuidam da boa reputação, a 

responsabilidade social pode-se inferir de uma inquietação ante as situações que possam 

repercutir negativamente na imagem da organização.   

 

3.1.1.4 Colaboração  

  

 Conceitualmente, o termo “colaboração” compreende as seguintes acepções: 

cooperação, coparticipação, coadjuvação, solidariedade, ajuda, auxílio, contribuição, 

assistência, apoio e prestimosidade (DICIONÁRIO..., 2017).     
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 Academicamente, a categoria é extraída dos trabalhos de Eagly e Carli (2007, p. 

10), cuja meta-análise citada no referencial teórico aponta para um comportamento 

colaborativo e participativo por parte das mulheres. Da literatura especializada, lê-se que 

homens aparentam maior dominância e assertividade, enquanto mulheres apresentam um 

comportamento mais caloroso, colaborativo e de suporte (CARLI, 2001; CARLI; OLM-

SHIPMAN, 2004 apud CARLI, 2010, p. 10).  

 A promoção da colaboração pode ser inferida não somente de vocábulos 

específicos, mas também de particularidades na expressão dos signos linguísticos e até na 

percepção de sinais não linguísticos, como determinados comportamentos. Assim é que, 

na análise da categoria, propõe-se a investigação dos comportamentos e manifestações 

dos participantes que estejam alinhados ao conceito de colaboração. 

 Na metodologia proposta, como será explicado, os conceitos das categorias serão 

associados ao caso específico apresentado, de forma a produzir as unidades de registro 

mais adequadas ao contexto da dinâmica. 

 

3.2 Método de Análise dos Dados 

 

 Quanto ao método, os dados foram analisados utilizando-se a técnica de Análise 

de Conteúdo (AC), em razão da natureza do problema de pesquisa e de acordo com o 

material coletado pelas manifestações e interações nas reuniões simuladas. 

 Fundamental para a compreensão dos “jogadores” ou do “ambiente do jogo” em 

um dado momento (BARDIN, 1977, p. 43), a Análise de Conteúdo, produzida a partir de 

partes observáveis, é um método que bem se adequa à avaliação do desempenho dos 

membros em um colegiado simulado, nos termos propostos pela pesquisa. 

 Conceitualmente, a Análise de Conteúdo compreende um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações que, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, visa à obtenção de indicadores, (quantitativos ou 

não), aptos à inferência de conhecimentos relativos à produção/recepção dessas 

mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). Neste método, o pesquisador é um intérprete dos 

fatos, já que a ele cabe perscrutar e revelar os significados por trás dos discursos e das 

observações. 

 A AC, então, possibilita que o pesquisador examine criticamente o diálogo e seu 

significado, explícito ou não, a partir de uma metodologia de interpretação baseada em 

categorias de análise (CHIZZOTTI apud GUIMARÃES, 2018, p. 36). Leva-se em conta 
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as significações, isto é, “o que está por trás das palavras sobre as quais se debruça” 

(BARDIN, 1977, p. 44), de acordo com o contexto sociológico, histórico, psicológico etc. 

 A utilização da AC, como ensina Fontoura (2013, p. 54), não significa que o 

pesquisador vá “adivinhar” ou “fabricar” observações de estudo, já que, enquanto método 

que goza de sistematização, a AC propicia que as inferências surjam da observação 

insistente e séria, voltada inclusive para além do objeto de análise, de forma a extrair-lhe 

a real significação e desdobramentos. Exige-se que o pesquisador parta da desconstrução 

para a construção de inferências, a partir de uma fonte de dados (BAUER apud 

FONTOURA, 2013, p. 54). 

 Neste estudo procedeu-se ao percurso metodológico da AC, compreendendo a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, com inferência e 

interpretação (BARDIN, 1977, p. 95).  

 À semelhança do trabalho de Guimarães (2018), na fase inicial partiu-se de uma 

observação superficial das anotações produzidas nas reuniões, com o fim de se definir os 

fragmentos dos discursos que seriam utilizados na análise. Em uma segunda fase, já na 

exploração do material, buscou-se a investigação dos dados com base em sistema de 

codificação e destacamento das unidades de registro, que deveriam externar 

manifestações das categorias previamente estabelecidas. Neste momento se verifica a 

descrição analítica, partindo-se da codificação dos dados para sua categorização, de 

acordo com a literatura da espécie. A terceira etapa compreende o tratamento dos 

resultados, em que se espera que a interpretação crítica leve a conclusões.  
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4 COLETA DE DADOS 

 

4.1 Descrição do Experimento 

 

 O experimento simulou um conselho composto de cinco membros. Estipulou-se o 

tempo aproximado de duas horas de duração, como é a duração média de reuniões de 

conselhos reais. Dependendo da composição do grupo e da dinâmica da discussão, o 

tempo do experimento oscilou entre 45 minutos e 1 hora e 45 minutos. 

  Para controlar uma possível influência do predomínio de um sexo ou outro no 

grupo, criaram-se diferentes combinações de homens e mulheres, desde grupos formados 

somente por homens a grupos compostos apenas por mulheres, passando por grupos 

mistos, mais equilibrados.  

 Os participantes da simulação receberam explicações sobre a atividade do 

experimento, acompanhadas dos seguintes documentos: a) instrumento de coleta de dados 

pessoais e profissionais (Apêndice 2); b) descrição do experimento, com a apresentação 

do caso para análise e deliberação no grupo do conselho fictício13; e c) o termo de 

consentimento (Apêndice 1). 

 Ao final, dois conjuntos de elementos foram usados como parâmetros de 

observação e análise, a saber: a) conteúdo da discussão que precedeu o voto; e b) voto 

com a escolha de um dentre 5 (cinco) opções possíveis. 

 

4.2 Descrição dos Participantes e Caso Aplicado 

  

 Foram realizadas seis simulações com a participação total de 30 pessoas. O 

número de mulheres foi levemente inferior ao dos homens, contabilizando-se 14 mulheres 

e 16 homens no total, em função da maior facilidade em se encontrar voluntários homens 

com o perfil desejado para a pesquisa.  

 A seleção dos sujeitos foi feita de forma aleatória, embora limitada ao universo 

restrito de pessoas da relação direta ou indireta da autora e da disponibilidade dos mesmos 

em participar. Entre os participantes há alunos de Mestrado com experiência no setor 

público, profissionais da advocacia pública, de órgãos diversos do Ministério da 

 
13 Veja transcrição do experimento aplicado, mais adiante nesta seção. 
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Economia, de tribunais e até pessoas do setor privado com prévia experiência na 

Administração Pública.  

  Visando à análise das diferenças no desempenho entre homens e mulheres, o 

experimento aplicado simulou um caso submetido a um conselho fiscal de estatal, em 

cujo colegiado a presença de membro do Ministério da Economia se faz obrigatória.  

 A própria seleção das categorias oportunizou a escolha de um caso de conselho 

fiscal, já que neste tipo de colegiado são recorrentes as situações que envolvem as 

dimensões analisadas.  

 Acredita-se que a investigação produzida no experimento, considerando a 

formatação em simulações de reuniões, possa ser aproveitada para os demais colegiados 

vinculados ao Ministério da Economia, inclusive para o Conselho Curador do FGTS. 

 Para aproximar o experimento da realidade, procurou-se observar as exigências 

dos normativos que regem a escolha de conselheiros na vida real, de modo que os 

participantes foram escolhidos entre pessoas de nível superior.  

 A maioria dos participantes atendeu às demais exigências legais para participação 

em Conselhos, a exemplo da experiência mínima de 3 (três) anos em cargos de direção 

ou assessoramento na administração pública, ou em cargo de conselheiro fiscal ou 

administrador de empresa. Do total de 30 (trinta) participantes, apenas quatro não 

preencheram todos os requisitos, embora contassem com nível superior completo – isso 

se deu em razão das limitações de tempo para a pesquisa, bem como em razão das 

limitações de interação decorrentes da pandemia do Covid-19. Por outro lado, alguns 

participantes possuíam experiência em conselhos decisórios. 

 Foram realizadas ao todo 6 (seis) reuniões, nos meses de março e abril de 2020, 

com a seguinte composição de gênero: 2 (dois) grupos só de mulheres, 2 (dois) grupos só 

de homens e 2 (dois) grupos mesclados. A todos foi submetido o mesmo caso hipotético, 

para apreciação. Dadas as restrições de contato advindas da pandemia do Coronavírus, as 

simulações foram realizadas em ambiente virtual, por meio do aplicativo de reuniões 

chamado “Zoom”. 

 Todos os participantes receberam instruções escritas detalhadas sobre a dinâmica 

do experimento com vários dias de antecedência e a autora colocou-se à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas antes da data da simulação.  

  Optou-se por não se proceder à gravação em áudio ou vídeo das simulações, a 

fim de se obter maior naturalidade nas respostas e interações. A este respeito, Leaper 

(2007, p. 333) afirma que “Fagot e Hagan (1998) já ofereceram evidências no sentido de 
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que a observação presencial pode ser mais acurada que a gravação, em determinadas 

circunstâncias”. Assim, a coleta de dados foi realizada por meio de anotações cuidadosas, 

o mais fidedigno possível, das falas de todos os participantes. 

 No intuito de preservar a espontaneidade das respostas, foi garantido o anonimato 

dos respondentes, conforme protocolo de ética do Termo de Consentimento fornecido 

pela pesquisadora (Apêndice 1). Desta forma, os participantes foram identificados como 

M1 a M14 (mulheres 1 a 14) e H1 a H16 (homens 1 a 16), conforme descrito a seguir:  

 

TABELA 1 – PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Nome Sexo Idade 

Experiência 

Profissional 

(Setores) 

Experiência 

no setor público 

Experiência 

no setor privado 

Nível 

educacional 

(M1) F 42 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(M2) F 46 Público e privado De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(M3) F 40-50 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(M4) F 52 Público De 16 a 25 anos -------- Especialização 

(M5) F 54 Público e privado De 26 a 35 anos De 6 a 15 anos Doutorado 

(M6) F 50 Público e privado De 26 a 35 anos Até 5 anos Especialização 

(M7) F 61 Público e privado De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(M8) F 44 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(M9) F 55 Público De 26 a 35 anos - Especialização 

(M10) F 51 Público De 16 a 25 anos ----- Especialização 

(M11) F 44 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(M12) F 36 Público De 6 a 15 anos - Especialização 

(M13) F 26 Público Até 5 anos Até 5 anos Graduação 

(M14) F 38 Público e privado De 6 a 15 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(H1) M 52 Público e privado De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(H2) M 55 Público De 26 a 35 anos - Mestrado 

(H3) M 42 Público e privado De 16 a 25 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(H4) M 53 Público e privado De 26 a 35 anos De 16 a 25 anos Mestrado 

(H5) M 42 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(H6) M 40 Público e privado De 6 a 15 anos Até 5 anos Especialização 

(H7) M 43 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(H8) M 38 Público e privado De 16 a 25 anos - Especialização 

(H9) M 40 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(H10) M 38 Público e privado De 6 a 15 anos Até 5 anos Especialização 

(H11) M 45 Público e privado De 16 a 25 anos Até 5 anos Especialização 

(H12) M 37 Público e privado De 6 a 15 anos Até 5 anos Especialização 

(H13) M 53 Público e privado De 6 a 15 anos De 6 a 15 anos Especialização 

(H14) M 54 Público e privado De 6 a 15 anos De 26 a 35 anos Graduação 

(H15) M 34 Público e privado Até 5 anos Até 5 anos Graduação 

(H16) M 38 Público e privado De 6 a 15 anos De 6 a 15 anos Especialização 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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 A visão do caso se dividia em: a) considerações iniciais; b) o caso; e c) atividade: 

 

QUADRO 2 – CASO PORTOMAR: O OBJETO 

 

A Portomar é uma empresa pública, instituída sob a forma de sociedade anônima de 

capital fechado, cuja missão é desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Belloceano, 

oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos seus clientes e usuários, sempre com apoio ao 

poder público, ao comércio e ao desenvolvimento econômico. 

A Portomar defende sua atuação como modelo de sustentabilidade, eficiência, 

competitividade e integridade, a fim de tornar o Porto de Belloceano o melhor do continente. 

Em sua composição a Portomar possui um Conselho Fiscal composto por cinco membros, 

dentre os quais três são indicados pela União e dois são escolhidos entre acionistas minoritários. 

Entre as competências do Conselho Fiscal, previstas no Regimento Interno, encontram-se: 

- Fiscalizar os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres 

legais e estatutários; 

- Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não 

adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à 

Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências. 

Além disto, há no regimento interno duas previsões: 

- O Conselho Fiscal solicitará aos órgãos da administração esclarecimentos ou 

informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora; 

- O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar aos 

auditores independentes esclarecimentos ou informações e a apuração de fatos específicos. 

Por outro lado, da Lei nº 10.303 de 2001 vê-se que os membros do Conselho Fiscal têm 

os mesmos deveres dos administradores, e que deverão exercer suas funções no exclusivo 

interesse da companhia, considerando-se abusivo o exercício da função que vise a causar dano à 

companhia, a seus acionistas ou administradores, ou que implique a obtenção, para si ou para 

outrem, de vantagem indevida ou ainda de que resulte prejuízo para a companhia, seus acionistas 

ou administradores.  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

QUADRO 3 – CASO PORTOMAR: O PROBLEMA 

 

Apesar de sempre ter gozado de excelente reputação, em fins do ano passado a Portomar foi 

surpreendida com um vídeo postado na internet, em que se via Rui da Silva (Ruizão), assessor 

direto do presidente da Portomar, afirmar a um colega que: 

a - Teria fraudado uma licitação para contratar serviço de digitalização de documentos, 

combinando isso com uma pessoa chamada Jojô; 

b - Pretendia direcionar a contratação de outros serviços, cujo contrato se encerraria em 

outubro daquele ano, em benefício da empresa FAVOR SET LTDA, (CNPJ xxxxxx), de forma a 

operacionalizar o desvio de recursos por meio de superfaturamento de medição, prevendo-se um 

superfaturamento de 30%. Citou ainda, neste caso, a participação de XAVIER CINTRA 

SERRADO, um dos Diretores da Portomar. 

 A notícia e o conteúdo do vídeo chegaram ao conhecimento do Conselho Fiscal da 

Portomar, tanto por intermédio do site da internet em que o vídeo foi postado, como por meio de 

notícia de uma pessoa da empresa que também assistiu ao vídeo. 

 Não houve outras divulgações ou comentários sobre o vídeo na mídia, mesmo porque ele 

foi postado em um site de alcance relativamente restrito ou pouco alcance social. Deste modo, o 

conteúdo do vídeo não se tornou conhecido do público em geral e nem das autoridades. 

 Em reunião mensal de caráter apenas ordinário, o Conselho Fiscal da Portomar pôs-se a 

deliberar sobre o assunto, de conformidade com suas obrigações regimentais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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QUADRO 4 – CASO PORTOMAR: A DECISÃO 

 

 Como Conselheiro do Conselho Fiscal, qual atitude você tomaria, quando da deliberação 

da questão? 

1 (...) Você aconselharia não deliberar sobre o assunto e postergaria o tema, porque tudo poderia 

ser “Fake News”. Entre outras razões, você tem preocupação imediata com a preservação da 

imagem da empresa e com efeitos negativos que a exposição do caso poderia acarretar, em 

detrimento dos acionistas. Desestabilização das equipes, depreciação do valor de mercado da 

empresa e óbice a investimentos estariam entre alguns dos problemas que você acredita poder 

evitar, ao menos por enquanto. 

2 ( ) Você solicitaria esclarecimentos ou informações aos órgãos da administração, mas ainda não 

solicitaria instauração de (procedimento pela) auditoria interna, a fim de preservar a imagem e o 

valor da empresa. Entre outros fatores, uma ação investigativa, na sua opinião, poderia 

desencadear dano à companhia, aos seus acionistas e administradores. 

3 ( ) Você solicitaria esclarecimentos ou informações aos órgãos da administração da empresa e 

indicaria a instauração de (procedimento pela) auditoria interna para apuração, na forma do 

regimento interno.  

4 ( ) Você, na forma do regimento interno, solicitaria a auditores independentes esclarecimentos 

ou informações, bem como a apuração de fatos específicos. 

5 (...) Você optaria por oficiar diretamente e o quanto antes ao órgão de controle (Controladoria-

Geral da União) e também ao Ministério Público, na forma da lei, para que tomem ciência e 

promovam as investigações necessárias. Você optou por não seguir o regimento interno, entre 

outras razões, por acreditar que como o vídeo trazia indícios de delito (crime) e suposto 

envolvimento da alta gestão da empresa, seria necessária uma investigação por um órgão de 

controle e apuração mais forte.  

 

OBSERVAÇÃO: as razões acima descritas para motivar sua escolha, entre as cinco alternativas 

possíveis, são apenas exemplificativas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O direcionamento dos participantes a uma das cinco decisões tem por objetivo 

estimular o debate e trazer à tona aqueles quatro parâmetros relevantes de distinção entre 

o homem e a mulher.  

A seguir, apresenta-se tabela com descrição resumida dos possíveis votos ou 

decisões: 

 

TABELA 2 – DESCRIÇÃO DAS DECISÕES 

 

Decisão Descrição resumida 

1 Possível fake news: postergar 

2 Solicitar esclarecimentos 

3 Oficiar à auditoria para apuração 

4 Solicitar apuração a auditores independentes 

5 Oficiaria à CGU e/ou Ministério Público para investigação 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O experimento produziu 30 conjuntos de manifestações, sendo 14 de mulheres e 

16 de homens. Estes 30 conjuntos serão analisados segundo os níveis de registro definidos 

por Bardin (1977, p. 104), a saber: i) palavras específicas e ii) unidades temáticas.  

 Lembra-se que a unidade de registro é a unidade de significação utilizada para a 

codificação e que corresponde ao segmento de conteúdo que se quer considerar como 

unidade-base, visando à categorização e à contagem frequencial (BARDIN, 1977, p. 104).  

 Na análise de conteúdo, o critério de recorte obedece à ordem semântica. Mas, por 

vezes, é possível que se verifique uma correspondência exata com as unidades formais do 

léxico, como as palavras (BARDIN, 1977, p. 104).  

 Neste sentido, a análise abrangeu: 

 Palavras específicas: em um primeiro momento, a análise recairá sobre as 

unidades de registro menores, como palavras específicas (unidades formais do léxico) ou 

expressões curtas, que indiquem a presença das categorias pré-estabelecidas. Esta 

primeira fase da análise é de mais fácil apreensão e não exige do analista uma 

interpretação mais aprofundada do tema. Como vantagem, confere-se maior objetividade 

aos achados. 

 Unidades temáticas: num segundo momento, a análise recairá sobre unidades de 

registro maiores, ou unidades temáticas. Para Bardin (1977, p. 105), o tema corresponde 

aos “núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de 

aparição podem significar algo para o objetivo analítico escolhido.”  

 Assim, em um segundo momento, a análise recairá sobre as unidades de sentido, 

(e não de forma), que correspondam ao sentido das categorias que são propostas. Neste 

caso a regra de recorte temática, (que é de sentido e não de forma), vai exigir do analista 

uma interpretação mais aprofundada. Lembre-se de que as unidades temáticas não 

possuem uma definição exata, como ocorre com as unidades linguísticas de forma 

(BARDIN, 1977, p. 106). 

 Por fim, quanto ao registro das manifestações de colaboração, vale notar que esta 

é medida não somente por signos linguísticos, mas também pela percepção de 

comportamentos. Na análise da colaboração, para além dos dados primários colhidos da 

fala dos participantes no evento, os elementos da categoria poderão ser extraídos de 

determinados comportamentos, enumerados previamente pela pesquisadora, e 

conformadores de atitudes colaborativas ou não colaborativas. Como exemplo, as 
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interrupções da fala alheia ou as manifestações com dominância de discurso (captura do 

tempo da fala), seriam consideradas como atitudes “não colaborativas”.  

 Destaca-se que a unidade de registro da interrupção da fala, enquanto 

manifestação não colaborativa, corresponderá à fala (bloco inteiro de manifestação) do 

participante que interrompeu o discurso alheio. Isto é, a unidade de registro será a fala do 

participante que se segue à interrupção por ele causada. 

 Considerando o método acima e com fundamento nas categorias já elencadas, 

(compliance; controle/monitoramento; responsabilidade social e colaboração), pode-se 

proceder à análise dos dados, como se vê a seguir. 

 

5.1 Parâmetros dos Termos 

 

 Inicialmente, foi necessário estabelecer uma relação entre os significados das 

categorias eleitas e o caso aplicado no experimento. Com isso, pôde-se elencar parâmetros 

indicativos das unidades de registro, especialmente para os casos de palavras e expressões 

curtas, e de forma contextualizada com o problema debatido. 

A partir da definição das unidades de registro (entendidas como palavras, 

expressões, unidades de sentido ou comportamentos), procurou-se estabelecer parâmetros 

que permitisse identificar as categorias dentro das manifestações dos participantes, 

obtidas nas reuniões simuladas.  

 Seguem abaixo os parâmetros escolhidos como identificadores das categorias, 

juntamente com elenco de exemplos sugestivos de suas ocorrências:  

 

5.1.1 Compliance 

 

 Na categoria compliance, quatro parâmetros foram escolhidos para codificação 

das unidades de registro, a saber: a) aversão à omissão; b) atribuições, funções, 

competências e responsabilização do Conselho e dos próprios Conselheiros; c) normas; e 

d) vocábulo compliance e afins, referidos expressamente em contexto que indique sua 

observância ou a preocupação com um desempenho a eles alinhado. De forma detalhada: 
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 a) aversão à omissão: trata-se do desprezo ao “não agir”, diante de um fato 

importante que mereceria ser objeto de ação e discussão14. A aversão à omissão deve ser 

aferível de forma expressa, isto é, quando a fala do participante indicar claramente a 

direção a um não se omitir. Em outras palavras, o desprezo explícito à omissão denota 

um reforço à postura do “agir” adequado e conforme, isto é, do agir necessário, e foi 

considerado como unidade de registro para codificação da categoria compliance. Como 

performance relacionada à compliance, portanto, os fragmentos do corpus de pesquisa 

deverão indicar que não se deve ficar inerte diante de um possível ilícito apresentado, 

devendo-se extrair o sentido de que a conduta do locutor, na simulação, é orientada para 

uma tomada de providências efetiva. 

 Além das unidades de registro maiores, como frases e orações inseridas no 

contexto dos diálogos, alguns vocábulos ou expressões poderão sugerir um 

comportamento direcionado à compliance, de acordo com as implicações do caso 

apresentado. Elencam-se, como exemplos, as seguintes expressões: “tomar 

providência”; (invocação do) “dever de ofício”; (invocação do) “dever de agir”, 

“tomar as medidas necessárias”; “‘tomada de providências”; “não ficar inerte”; 

“não ser omisso”; “não ficar silente”; (evitar a) “prevaricação”; (evitar a) 

“negligência” etc.  

  Assim, serão computados os extratos das falas que apreciem negativamente 

eventual omissão, por parte do Conselho, inclusive os fragmentos dos discursos que 

expressamente refutem, afastem, critiquem ou apreciem negativamente a hipótese 1 do 

caso apresentado, já que esta compreende, em sua essência, uma omissão calculada.  

 b) atribuições, funções, competências e responsabilização do Conselho e dos 

próprios Conselheiros: manifestações de conformidade serão inferidas das menções às 

atribuições, funções, competências e responsabilidades do Conselho e dos Conselheiros, 

inclusive menções que revelem preocupação com a responsabilização do Conselho e seus 

membros.  

 A atuação do locutor que se reporta às regras pré-estabelecidas de competências e 

atribuições mostra-se norteada pela conformidade, da mesma forma que as manifestações 

de observância ou inquietação quanto a possível responsabilização dos conselheiros 

fictícios, em caso de omissão destes perante um dever de agir.  

 
14 Essa atitude foi entendida como postura que denota compliance em observância ao dever de agir. 
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 Algumas palavras, expressões e suas sinonímias são sugestivas deste item, como: 

“função(ões)”; “atribuição(ões)”; “competência(s)”; “deveres”; “dever”; “papel” do 

Conselheiro; “responsabilização”; “responsável”; “responsabilidade(s”); “culpa” entre 

outros. 

 c) normas: menção às normas que regem a situação-problema posta no 

experimento, como princípios jurídicos (normas supralegais), leis (em sentido amplo 

e específicas), regimento interno e demais atos normativos.  

 A menção às normas revela a conduta própria da compliance, que se observa em 

respeito aos instrumentos normativos. Neste item estão os elementos que demonstram 

conformidade material e procedimental, aferíveis de alusões a princípios jurídicos, leis 

específicas, códigos, regras de governança, regulamentos internos e externos, de que 

seriam exemplos as seguintes palavras e/ou expressões correlatas: “ampla defesa”; 

“contraditório”; princípio do devido “processo legal”; “devido processo legal”; “lei”; “Lei 

das Estatais”; “Lei 8.666/93”; “Lei 13.303/16”; “Código de Conduta”; “entendimento 

legal”; “moldura normativa”; “norma; “face legislativa”; “moldura legislativa”; 

“legislação”; “normativos da espécie”; “Código”; “regimento”; “regimento interno”; 

“regulamento”; “regulamentação”; “forma regimental”; “estatuto”; “previsão 

estatutária”; “previsão regimental”; “ato regulamentar”; “regra legal”; “ordem legal”; 

“dispositivo”; “preceito”; “prescrição legal”; “ordenação”, entre outros. 

d) vocábulo compliance e afins, referidos expressamente em contexto que 

indique sua observância ou a preocupação com um desempenho a eles alinhado. É 

aferível da menção clara à palavra “compliance”, à “conformidade”, à “adequação” e à 

“concordância” (com parâmetros organizacionais pré-estabelecidos) etc.  

 

5.1.2 Controle e monitoramento 

 

 Para controle/monitoramento, e com base no referencial teórico, foram delineados 

os seguintes parâmetros, como ocorrências da categoria:  

 

a) evitar a prescrição ou o perecimento do direito: devem ser consideradas as 

manifestações do participante que demonstrem inequívoca preocupação em se evitar a 

perda ou o perecimento de um direito; no caso, a perda do direito de se investigar o ilícito 

narrado. As unidades de registro são expressões, palavras e orações.  
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A preocupação em se evitar a prescrição, como indicativo da categoria Controle e 

Monitoramento, pode ser inferida de expressões e vocábulos como: “prescrição” (no 

sentido de evitá-la ou denotando preocupação com sua ocorrência); “perecimento do 

direito” (no sentido de evitá-lo); “prazo(s) prescricional(is)”; “lapso prescricional”; 

(evitar a) “perda do direito”; (evitar o) “transcurso ou decurso do prazo”; (evitar a) 

caducidade; (evitar a) expiração etc.; 

b) necessidade de documentação: demonstração da necessidade de se 

documentar a atuação, voltando-se à pronta investigação dos fatos. Evidências poderão 

ser encontradas em unidades menores (palavras), bem como em expressões e frases 

indicativas de uma preocupação com a formalização escrita, isto é, com o registro dos 

atos e documentos, como nas seguintes ocorrências: “documentos”, “documentação”, 

“atuação documentada”, “por escrito”, “resposta documentada”; “registro”; “registrado”; 

“certificar”; “certificado”; “comprovação”; “papelada”; “comprovação documental”; 

“comprovante”; “declaração”; “manuscrito”; “comprovativo”, “evidência 

documental”...; 

c) opção pela investigação dos fatos do ilícito narrado no experimento, que 

seja diferente de mero pedido de informações: este parâmetro se justifica, dentro da 

categoria, porque ainda não se sabe se houve descumprimento de regra de conformidade 

ou não. É imperioso que se investigue o caso, para além de mero pedido de informações, 

a fim de se averiguar se houve ou não um problema de compliance.  

Note-se que tanto o monitoramento, que é feito em tempo real, quanto o exercício 

do controle, que pode ser concomitante ou posterior, são necessários para se verificar 

eventual quebra de compliance.  

Neste parâmetro se encontram os fragmentos de discurso indicativos da pretensão 

de se proceder à apuração formal e efetiva do ilícito narrado, bem como as falas que se 

refiram aos órgãos de controle e auditoria (excluídas as meras divagações sobre as 

atribuições/estruturação desses órgãos, ou as falas que refutem a utilização de seus 

serviços). 

Podem constituir exemplos (ou componentes da dimensão) as seguintes 

ocorrências, entre outras palavras, expressões e unidades de sentido: “apuração”; 

“apurar”; “investigação (ões) interna(s)”; “investigação”; (proceder a) “averiguações”, 

“procedimento simplificado (de apuração)”; “exame”; “verificação”; “monitoramento”; 

“averiguar”; “verificar”; “investigar”; “examinar”, “auditoria interna”; “auditoria 

externa”; “órgãos de controle”; “Ministério Público” (ou a abreviação MP, em contexto 
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que não seja meramente explicativo de suas funções e estrutura); “Controladoria-Geral 

da União” ou CGU (em contexto que não seja meramente explicativo de suas funções e 

estrutura), “corregedoria” (em contexto que não seja meramente descritivo de suas 

funções e estrutura), “instauração de procedimento investigatório” etc.  

 d) preservação e idoneidade da prova: este componente se justifica porque, 

grosso modo, não havendo prova, não se tem evidência do rompimento do compliance. 

Para se atestar o descumprimento do compliance, é imprescindível a atuação do controle 

na busca da produção idônea da prova ou na sua eventual preservação. Assim, este 

parâmetro compreende a preocupação com a preservação e idoneidade da prova nos 

processos analisados, aferível de expressões, palavras e frases extraídas de contextos que 

signifiquem o cuidado com a observação da prova e sua produção de forma válida. Seriam 

indícios, se devidamente contextualizadas, as seguintes ocorrências: “prova(s)”; 

“validade das provas”; “idoneidade da prova”; (evitar a) “perda da prova”; (receio de) 

“apagarem os vestígios”, “veracidade da prova”, verídico (a) etc.  

 

5.1.3 Responsabilidade social 

 

Quanto à Responsabilidade Social, os seguintes parâmetros serão considerados 

como aparições da categoria, nas manifestações dos participantes:  

 

a) preocupação com a imagem da empresa e das pessoas envolvidas, não 

dissociada da intenção de se investigar o possível ilícito do caso aplicado. Pode-se supor 

as seguintes unidades sugestivas da categoria: 

 

a.1) manifestações que expressamente se refiram à imagem da 

empresa, no sentido de protegê-la, tais como as expressões e os 

vocábulos: “imagem”; não “manchar” (a imagem); não “arranhar” (a 

imagem); “resguardar” a imagem; (evitar a) “exposição negativa”; (evitar) 

“o dano”; (evitar) a “desvalorização da empresa”; (evitar) “o estrago”; 

(evitar) prejuízo; “bem da empresa”; impedir a “ofensa à imagem”; (evitar) 

o “dano reputacional” etc.;  

a.2) manifestações que, com relação à imagem da empresa, se 

preocupem com a publicidade negativa dos fatos, tanto na 

comunidade como na imprensa. Por exemplo, as falas que se refiram ao 
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receio de divulgação na imprensa, de publicação na imprensa, de reação 

dos meios jornalísticos e da comunidade, e que indiquem predileção por 

atuação mais sigilosa, mais reservada, tais como: (preocupação com) 

“disseminação” (da notícia); “publicidade” do fato; “propagação” do fato 

ou do incidente; “divulgar”; “divulgação (ões)”; “exposição” do caso; 

“expor”; “imprensa”; “jornais”; “notícias”; “tornar público” o caso; 

“publicizar”; “expor”; “desnudar” o caso; “difusão”; “(receio da) mídia”; 

(evitar) que “as pessoas saibam ou tomem conhecimento”; (predileção 

por) “atuação sigilosa”; “atuação reservada” etc.; 

 

b) preocupação com elementos externos, além do âmbito interno da 

organização, aliados a uma postura em prol da apuração do ilícito narrado no caso: será 

considerado indicativo de responsabilidade social a manifestação que se refira não 

somente à imagem ou dano à empresa e a seus elementos internos (conselheiros, 

administração, empregados), mas também à imagem ou dano de terceiros ou de terceiro 

elemento, externo. São as referências expressas ao “dano ao erário”; “dano à 

comunidade”, “prejuízo aos cidadãos”, “prejuízo ao governo”, “dano à sociedade”, 

“prejuízo aos stakeholders”; “repercussão negativa para o mercado”; “repercussão 

negativa para os acionistas”, (prejuízo aos) “cofres públicos” etc. 

c) dano reputacional decorrente da não investigação dos fatos: neste item 

considera-se que a “imagem” da empresa deve ser a da eticidade, de forma a se entender 

que o dano reputacional ou prejuízo à imagem decorreria, antes de mais nada, da 

negligência em se apurar um provável ilícito. Exemplo: falas dos participantes no sentido 

de que a imagem da empresa seria melhor preservada por um alinhamento a uma postura 

ética e de confiabilidade, resultante da investigação ou da apuração, de forma cuidadosa, 

dos desvios ocorridos em seu âmbito. 

 De maneira geral, o comportamento esperado da categoria é o que, sem 

negligenciar os cuidados com a repercussão social do caso e com os ambientes interno e 

externo à organização, se revista de transparência e integridade. É de se dizer, a 

responsabilidade social se consolidaria nas manifestações da categoria que dialoguem 

com a necessidade de se investigar o possível ilícito ocorrido, como narrado no problema.  

 Esta compreensão encontra amparo no elemento accountability, tido como diretriz 

internacional para o alcance da responsabilidade social – isto é, a responsabilidade pelos 

impactos produzidos na sociedade e na economia devem se alinhar à prestação de contas 



 
 

59 
 

aos órgãos de governança, com a adoção de providências para correção imediata dos 

erros. Alie-se a isso a diretriz da transparência e do comportamento ético, que demandam 

tanto o fornecimento das informações necessárias, quanto uma postura de honestidade e 

integridade. 

 

5.1.4 Colaboração 

 

Na categoria colaboração, as evidências de sua ocorrência serão extraídas dos 

parâmetros a seguir: 

 

 a) demonstração de apoio, solidariedade e apreço incentivador: tanto o 

“apoio” quanto a “solidariedade” são expressões de colaboração, aferíveis, no caso das 

interações entre membros de uma equipe, a partir de manifestações de suporte e apreço. 

 Serão entendidas na dimensão “colaboração” as falas dos participantes que 

incentivem ou endossem positivamente as opiniões, justificativas e votos dos demais 

colegas, ainda que para complementá-los, e nos limites do experimento conduzido. Por 

exemplo, o uso de palavras e expressões como “concordo com”; “voto com fulano (a)”, 

“estou de acordo com beltrano(a)”; “apoio” (o posicionamento) de sicrano(a); “me filio 

ao pensamento do colega...”; “boa ideia”; “complementando a ideia (ou a fala) de 

fulano...”; “isso!”; “é isso aí!“; muito bem colocado”; “na mesma linha do pensamento 

do fulano”; “como disse o fulano” etc. 

Note-se que o parâmetro sugerido se aproxima do discurso afiliativo (affiliative 

speech) proposto por Leaper e Ayres (2007, p. 333), que alia a ideia de apoio (supportive 

speech), como o elogio e a aprovação, à ideia de colaboração. Também de Leaper e Ayres 

(2007, p. 333) se verifica a concordância (agreement) como expressão de discurso 

afiliativo, isto é, o que procura relação harmoniosa entre as pessoas (interação 

colaborativa). Em oposição, uma atitude não colaborativa adviria da desaprovação não 

técnica, das críticas mal elaboradas, do sarcasmo, da ironia, da impaciência e da rejeição 

imotivada.  

b) cooperação, auxílio, contribuição, coadjuvação: basicamente, estas variáveis 

serão inferidas de quem prestar esclarecimentos, para ajudar. Estes elementos, se aliados 

à dinâmica aplicada, encontram-se nas manifestações que exploram o caso apresentado 

para elucidá-lo, explicá-lo, esclarecê-lo, enfim, para que a reunião simulada transcorra 

normalmente e sem dúvidas.  
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Em suma, a cooperação se apresenta nos fragmentos da fala direcionados a 

esclarecer manifestações e pontos específicos da dinâmica e dos pronunciamentos dos 

colegas. Exemplos: unidades de registro em que participantes 1) compartilhem 

experiência ou conhecimento técnico que detenham previamente sobre o assunto, seja ele 

procedimental ou conceitual, com o fim de aclarar e contribuir para a decisão dos demais 

locutores; e 2) intervenções naturais e explicativas, em que os participantes esclareçam 

os posicionamentos seus ou de outros colegas, ou esclareçam itens específicos do caso 

apresentado, mesmo que sejam por meio de perguntas dirigidas à pesquisadora. Exemplos 

práticos: “temos de esclarecer aqui”; “esclarecendo isso...”. 

  Como manifestações opostas à colaboração, pode-se citar o insistente domínio do 

discurso (locutor que fala mais que o devido e impede a distribuição equânime das 

oportunidades de fala), a imposição de ponto de vista (locutor deseja que seu 

posicionamento prevaleça, de forma impositiva) ou as interrupções. Exemplos: 

interrupções reiteradas das falas dos colegas, longos períodos de fala (dominância do 

discurso) e referências reiteradas à primeira pessoa do singular, como em: “eu acho que”, 

“eu vejo”, “me parece que”, “eu entendo que”, “entendo assim”, etc. 

Em uma meta-análise comparativa entre os sexos, Anderson e Leaper (1998, p. 

226) apontam que os homens interrompem o discurso dos outros locutores com mais 

frequência que as mulheres, com o objetivo de firmarem posição.  

Para fins desta pesquisa, e como parâmetro para o recorte das eventuais 

interrupções 15 , será utilizada a definição de Sacks, Schegloff e Jefferson (apud 

ANDERSON; LEAPER, 1998, p. 226). Estes autores defendem que as conversações são 

ordenadas, de modo que uma pessoa fala por vez, e que as transições das oportunidades 

de fala devem ocorrer quando se acredita que o portador da vez da fala chegou ao final 

da sua unidade do discurso (por exemplo, ao final da frase). Isto é, quando parecer que o 

sujeito que fala (palestrante) chegou a um ponto final (com conclusão do raciocínio), a 

transição para um outro sujeito falar pode legitimamente ocorrer. 

A parametrização da análise leva em conta a diferença entre interrupção e 

sobreposição. Na interrupção, “um segundo palestrante usurpa o direito de o primeiro 

palestrante continuar sua fala, tomando para si o ‘piso conversacional’, mesmo que não 

 
15 Nesta linha de raciocínio, a manifestação será considerada uma interrupção na seguinte hipótese: quando 

um segundo palestrante/participante começar a falar antes que o ponto da potencial transição de 

oportunidade da fala ocorra (ZIMMERMAN; WEST, 1975 apud ANDERSON; LEAPER, 1998), isto é, 

antes que o primeiro participante tenha atingido a conclusão de seu discurso. 
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esteja claro que o primeiro queira abandonar o discurso” (TANNEN, 1994 apud 

ANDERSON; LEAPER, 1998, p. 226). Já na sobreposição, “um segundo palestrante 

começa a falar num momento que pareceria ser o do fim de um discurso, como fim de 

uma oração.” Ambas situações podem diferir quanto à intenção dos locutores, e Tannen 

(apud ANDERSON; LEAPER, 1998, p. 227) chega a reconhecer uma qualidade de 

cooperação na sobreposição, que poderia ser apoiadora e não obstrutiva, constituindo 

evidência de participação e não de dominação.  

Deixa-se claro que a pesquisa considerará como atitudes não colaborativas apenas 

as interrupções, e não as sobreposições (ou overlaps). Por outro lado, a “captura” do 

discurso pelo participante, com o fim de advogar e impor unicamente seu posicionamento, 

ou ainda, por vaidade da exposição, também será considerada como atitude oposta à 

colaboração.  

c) coparticipação: muitas vezes o agir colaborativo implica a criação de soluções 

não pensadas pelo gestor inicial, tais como criação de novas situações alternativas ou 

incremento das existentes. Nesse espaço colaborativo, o ator se transmuda em 

protagonista do evento, como coparticipante, propondo ideias e sugestões. Assim, serão 

considerados fragmentos de colaboração, neste ponto: 1) as falas que inovarem com a 

proposição de soluções diferentes das 5 (cinco) alternativas propostas, ou o incremento 

das alternativas existentes, visando à composição dos debates e ao desfecho da votação 

simulada; 2) as falas inteligentes que acomodem eventuais ânimos alterados, por serem 

consideradas participações ativas (coparticipações) nas soluções para o desfecho das 

discussões.  

Em oposição, atitudes não colaborativas seriam os desvios do comportamento 

esperado, a exemplo de atrasos prejudiciais, altercações ou incitação de altercações, 

realização de outras atividades durante a dinâmica, desrespeito à etiqueta social 

minimamente esperada etc. 

Finalmente, um roteiro de parâmetros e sugestões que evidenciam cada categoria 

pode ser visto na tabela a seguir: 
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TABELA 3 – CATEGORIAS, COMPONENTES, PALAVRAS OU EXPRESSÕES 

E EVIDÊNCIAS 

Categorias Componentes 

Palavras ou 

expressões: 

Parâmetros 

Base teórica Evidências 

Compliance 

a) Aversão à 

omissão 

 

 

 

Tomar 

providência; 

(invocação do) 

dever de ofício; 

(invocação do) 

dever de agir;  

tomar as medidas 

necessárias;  

tomada de 

providências; 

não ficar inerte; 

não ser omisso; 

não ficar silente; 

(evitar a) 

prevaricação; 

(evitar a) 

negligência. 

MICELLI; 

DONAGGIO, 

2018, p. 42; 

ISIDRO; 

SOBRAL, 

2015, p.5; 

SANCHEZ; 

DOMINGUEZ; 

FRIAS-

ACEITUNO, 

2014, p. 681; 

SANTOS, 

2011, p. 33; 

FEBRABAN, 

2010, apud 

SANTOS, 

2011, p. 33; 

ISO 19600, jun. 

2016, p. 7. 

“- Acho que já 

podemos excluir 

logo o item 1, 

que seria 

equivalente a 

não fazer nada”. 

 

- “O Conselho 

não deve ficar 

quieto.” 

 

b) Atribuições, 

funções, 

competências e 

receio de 
responsabilizaçã

o dos membros 

do conselho 

Função(ões); 

atribuição(ões); 

competência(s); 

deveres; 

dever; 

papel do 

Conselheiro; 

responsabilização; 

responsável; 

responsabilidade(s

); culpa, entre 

outros. 

- “Diante então 

dos fatos aí que 

foram noticiados, 

o meu 

entendimento é 

que, 

considerando a 

gravidade deles e 

considerando as 

atribuições do 

conselho, eu 

voto por uma 

auditoria interna 

(...)” 

 

- “Então eu voto 

na 4 e na 5, se 

puder haver duas 

escolhas; se não 

puder, a 5 eu 

acho que é a que 

mais se adequa à 

minha 

competência 

como 

conselheiro 

fiscal.” 
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c) Normas 

 

Ampla defesa; 

contraditório; 

princípio do 

devido processo 

legal; devido 

processo legal; 

lei; 

Lei das Estatais; 

Lei 8.666/93; 

Lei 13.303/16; 

Código de 

Conduta; 

entendimento 

legal; moldura 

normativa; norma; 

face legislativa; 

moldura 

legislativa; 

legislação; 

normativos da 

espécie; Código; 

regimento interno; 

regulamento; 

regulamentação; 

forma regimental; 

estatuto; 

previsão 

estatutária; 

previsão 

regimental; ato 

regulamentar; 

regra legal; ordem 

legal; dispositivo; 

preceito; 

prescrição legal; 

ordenação etc. 

- “Existem 

normas de 

governança 

coorporativa 

que necessitam 

ser seguidas (...)” 

 

- “Então a minha 

tendência era 

seguir as 

providências 

normativas 

existentes na 

instituição.” 

 

 

d) Vocábulo 

compliance e 

sinônimos 

Conformidade; 

adequação; 

concordância (com 

parâmetros 

organizacionais 

pré-estabelecidos) 

etc. 

- “Mas como a 

gente está 

falando de um 

conselho fiscal, 

eu acho que a 

maior 

preocupação é 

com a parte de 

conformidade 

mesmo.” 

 

- “E aí quando 

você vai atrás da 

apuração, é algo 

do compliance, 

quando você fala 

da governança”. 
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Categorias Componentes 

Palavras ou 

expressões: 

parâmetros 

Base teórica Evidências 

 

 

 

 

 

 

 
Controle 

e 

Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Controle 

e 

Monitoramento 

a) evitar a 

prescrição ou o 

perecimento do 

direito 

(no intuito de 

proceder a uma 

investigação) 

Prescrição (no 

sentido de evitá-la 

ou denotando 

preocupação com 

sua ocorrência); 

perecimento do 

direito (no sentido 

de evitá-lo); 

 prazo(s) 

prescricional(is); 

lapso 

prescricional; 

(evitar a) perda do 

direito; 

 (evitar o) 

transcurso ou 

decurso do prazo; 

(evitar a) 

caducidade; 

(evitar a) 

expiração etc. 

MICELI; 

DONAGGIO, 

2018; BEN-

AMAR; 

CHANG; 

MCILKENNY, 

2015; CHEN; 

ESHLEMAN; 

SOILEAU, 

2016, p. 18; 

PORTAL DE 

AUDITORIA, 

2017, p. 1. 

 

- “Agora, um 

cuidado que eu 

pediria na 

documentação 

que eu remeteria, 

seria que sempre 

fossem 

observados os 

prazos 

prescricionais 

para se evitar de 

se incorrer na 

prescrição de 

uma eventual 

pena que venha a 

ser aplicada”. 

 

“- Olha, eu acho 

que não haveria 

risco de 

perecimento de 

direito ou 

prescrição, 

porque 

aparentemente 

tudo se trata de 

um acerto 

recente, para um 

contrato futuro.” 

 

 

 

b) necessidade 

de 
documentação 

(orientada para 

uma 

investigação 

efetiva dos 

fatos) 

 

 

 

 

Documentos; 

documentação; 

atuação 

documentada; por 

escrito, resposta 

documentada; 

registro; 

registrado; 

certificar; 

certificado; 

comprovação; 

papelada; 

comprovação 

documental; 

comprovante; 

declaração; 

manuscrito; 

comprovativo, 

evidência 
documental. 

 

 

 

 

 

- “ (...) o 

conselho poderia 

pedir 

documentos e 

formular 

perguntas para 

responder (...)”. 

- “Na condição 

de conselheiro, 

eu não posso me 

furtar a ter um 

documento 

(...)”. 
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c) opção pela 

investigação 

dos fatos do 

ilícito narrado 

no 

experimento, 

que seja 

diferente de 

mero pedido de 

informações 

Apuração; apurar; 

investigação (ões) 

interna(s); 

investigação;  

averiguações; 

procedimento 

simplificado; 

exame; 

verificação; 

monitoramento; 

averiguar; 

verificar; 

investigar; 

examinar, 

auditoria interna; 

auditoria externa; 

órgãos de controle; 

Ministério Público 

ou MP (em 

contexto que não 

seja meramente 

explicativo de suas 

funções e 

estrutura); 

Controladoria-

Geral da União ou 

CGU (em contexto 

que não seja 

meramente 

explicativo de suas 

funções e 

estrutura); 

corregedoria (em 

contexto que não 

seja meramente 

descritivo de suas 

funções e 

estrutura); 

instauração de 

procedimento 

investigatório etc. 

– “Eu não me 

sinto capaz de 

analisar todas as 

planilhas, 

cálculos e 

informações que 

mesmo um 

simples pedido 

de informações 

poderia 

conceder. Por 

isso é que eu 

pediria logo a 

ajuda por uma 

apuração pela 

auditoria 

interna (...)”. 

 

 

 

- “Então eu 

optaria por uma 

auditoria 

interna, até para 

apuração e a 

questão do vídeo 

também (...)”. 

d) preservação 

e idoneidade da 

prova 

Prova(s); validade 

das provas; 

idoneidade da 

prova; (evitar a) 

perda da prova; 

(receio de) 

apagarem os 

vestígios; 

veracidade da 

prova; verídico (a) 

etc. 

- “(...) é muito 

mais fácil de as 

informações 

vazarem e de 

repente a gente 

perder qualquer 

tipo de prova, 

né?” 

 

- “(...)que 

poderia 

invalidar 

qualquer tipo de 

prova.” 
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Categorias Componentes 

Palavras ou 

expressões: 

parâmetros 

Base teórica Evidências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidade 

Social 

a) preocupação 

com a imagem 

da empresa e 

das pessoas 

envolvidas (não 

dissociada da 

necessidade de 

investigação 

efetiva dos 

fatos) 

imagem; não 

manchar (a 

imagem); não 

arranhar (a 

imagem); 

resguardar a 

imagem; (evitar a) 

exposição 

negativa; (evitar) o 

dano; (evitar) a 

desvalorização da 

empresa; (evitar) o 

estrago; (evitar) 

prejuízo; bem da 

empresa; impedir a 

ofensa à imagem; 

(evitar) o dano 

reputacional.; 

(preocupação com) 

disseminação (da 

notícia); 

publicidade do 

fato; propagação 

do fato ou do 

incidente; 

divulgar; 

divulgação (ões); 

exposição do caso; 

expor; imprensa; 

jornais; notícias; 

tornar público o 

caso; publicizar; 

expor; desnudar o 

caso; difusão; 

(receio da) mídia;  

(evitar) que as 

pessoas saibam ou 

tomem 

conhecimento; 

(predileção por) 

atuação sigilosa; 

atuação reservada 

etc.; 

ORLITZKY et 

al apud 
BYRON; 

POST, 2016, p. 

429; KONDO; 

JUNIOR, 

2014a, p. 400. 

 

- “(...) mas pela 

imagem da 

empresa e pelas 

atribuições do 

conselheiro fiscal 

da empresa, de 

preservar a 

imagem da 

empresa e tal, eu 

acho que caberia 

primeiro uma 

instauração de 

auditoria 

interna.” 

 

- “É que eu acho 

que isso ia 

acabar 

prejudicando a 

imagem da 

empresa, ia 

acabar 

divulgando, 

acabar vazando, 

por uma coisa 

que a gente 

ainda nem tem 

certeza se é 

verdade ou não. 

Então eu iria na 

3, mas eu faria 

na verdade uma 

junção da 3 com 

a 4, que a 4 fala 

dos auditores 

independentes, 

né, e a 3 dos 

órgãos da 

empresa.” 

b) preocupação 

com elementos 

externos, além 

do âmbito 

interno da 

organização 

(não dissociada 

da necessidade 

de investigação 
efetiva dos 

fatos) 

Dano ao erário; 

dano à 

comunidade; 

prejuízo aos 

cidadãos; prejuízo 

ao governo; dano à 

sociedade; prejuízo 

aos stakeholders; 

repercussão 
negativa para o 

mercado; 

“ - (...)mas eu 

pediria 

informações, 

com a celeridade 

que o caso 

requer, para que 

não haja dano ao 

erário ou 

perecimento do 
direito.” 
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repercussão 

negativa para os 

acionistas etc. 

- “Com o tanto 

de cliente que a 

gente vê para 

todo lado e como 

essas empresas 

que têm ações 

no mercado são 

mais sensíveis às 

notícias, não é?” 

c) dano 

reputacional 

decorrente da 

não 

investigação 

dos fatos 

Falas que aliem a 

imagem da 

empresa a uma 

postura de ética 

decorrente da 

investigação dos 

fatos. 

- “Acho que é a 

auditoria interna 

que deve apurar, 

e que isso não 

arranha a 

imagem de 

ninguém”. 

 

- “Eu acho que o 

dano à imagem 

da empresa, de 

que a empresa 

não atua de 

forma séria, eu 

acho que é 

muito maior 

esse risco de 

dano, do que eu 

pedir aos órgãos 

de controle que 

atuem de forma 

reservada com 

relação ao 

assunto” 

 

Categorias Componentes 

Palavras ou 

expressões : 

parâmetros 

Base teórica Evidências 

Colaboração 

a) 

demonstração 

de apoio, 

solidariedade e 

apreço 

incentivador. 

Concordo com; 

voto com fulano 

(a); 

estou de acordo 

com beltrano(a); 

apoio (o 

posicionamento) 

de sicrano(a); 

me filio ao 

pensamento do 

colega...; boa 

ideia; 

complementando a 

ideia (ou a fala) de 

fulano...; isso!; 

é isso aí!; 

muito bem 

colocado; 

 

LEAPER; 

AYRES (2007, 

p. 333); 

ANDERSON; 

LEAPER, 

1998, p. 226-

227; TANNEN, 

1994, apud 

ANDERSON; 

LEAPER, 

1998, p. 226; 

EAGLY; 

CARLI, 2007, 

p. 10; 

CARLI, 2010, 

p. 7. 

– “Eu concordo 

com o H9, viu?”. 

 

 

 

- “Então assim, 

eu concordo 

com o H9 e com 

o H10.” 
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na mesma linha do 

pensamento do 

fulano; como disse 

o fulano etc. 

b) cooperação, 

auxílio, 

contribuição, 

coadjuvação 

Manifestações que 

exprimam 

esclarecimentos, 

como: 

Temos de 

esclarecer aqui; 

esclarecendo isso 

etc. 

“ - Gente, é o 

seguinte. Estou 

entendendo a 

preocupação da 

M3. O que a M3 

está 

questionando é: 

‘para quê pedir 

somente 

informações se já 

se pode valer, de 

logo, da auditoria 

interna?’” 

 

- “Assim, de uma 

certa forma eu 

tenho uma 

experiência com 

conselho fiscal e 

já fui muitos 

anos conselheira 

e trabalho 

diretamente com 

isso. Pra 

começar, vou só 

fazer umas 

colocações 

(esclarecimento) 

aqui.” 

 

 

c) 
coparticipação 

Falas que 

impliquem a 

criação de 

soluções não 

pensadas pelo 

gestor inicial, tais 

como criação de 

novas situações 

alternativas ou 

incremento das 

existentes. 

- “(...)Tem uma 

coisa que eu 

senti falta aqui, 

que eu acho que 

tem que ser uma 

providência 

imediata, 

objetiva, que é o 

conselho oficiar 

os órgãos 

internos, 

solicitando a 

suspensão dos 

contratos 

envolvidos (...)”. 

 

“- Talvez uma, 

eu não sei se faz 

parte aí do 

resultado, uma 

opção 

combinada aí.” 
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Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

5.2 O método aplicado 

 

 O método proposto compreende a análise das discussões e decisões produzidas 

nas reuniões simuladas sob a ótica das categorias elegidas. 

  

5.2.1 Das discussões 

 

 Para a análise das discussões, procede-se à contagem das aparições (frequência) 

dos elementos indicativos de cada categoria, de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, 

vistos acima. 

 Partindo-se do corpus de pesquisa, isto é, das manifestações produzidas nos 

debates das reuniões simuladas, passa-se a computar as ocorrências, por participante, de 

quaisquer dos parâmetros elencados como indicativos da categoria analisada (parâmetros 

dos termos).   

A regra de enumeração adotada, portanto, é a análise frequencial, para a qual a 

unidade de registro “possui tanto mais importância para o(a) locutor(a), quanto mais 

frequentemente é repetida” (BARDIN, 1977, p. 109).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

manifestações 

não 

colaborativas 

Desaprovação não 

técnica; críticas 

mal elaboradas;  

sarcasmo; 

ironia, 

impaciência; 

rejeição imotivada;  

insistente domínio 

do discurso; 

imposição de 

ponto de vista; 

interrupções; 

atrasos 

prejudiciais; 

altercações ou 

incitação de 

altercações; 

realização de 

outras atividades 

durante a 

dinâmica; 

desrespeito à 

etiqueta social 

minimamente 

esperada etc. 

 

- “Quem 

respondeu 2 tá 

errado, você já 

tá errado”. 

(desaprovação 

não técnica) 

- “Não, não, 

vocês tão certos, 

H5 e H7 mais 

ainda”. (ironia) 
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Note-se que, pelo critério da frequência, a repetição não casual dos elementos 

indicativos da categoria é reveladora de um comportamento alinhado à mesma categoria. 

Por outro lado, não serão contabilizadas as aparições de expressões ou vocábulos 

indicativos de alguma categoria, quando manifestados de forma aleatória e desprovida de 

sentido, ou justamente para explicar que o participante não irá observar a conduta 

correspondente. 

O procedimento de cômputo da frequência das aparições, segundo os parâmetros 

previamente estabelecidos, se aplica à análise das quatro categorias. Nos casos de 

compliance, controle/monitoramento e responsabilidade social, o resultado encontrado 

deriva do somatório das manifestações categorizadas, extraídas das discussões. Veja-se, 

a seguir:  

 

FIGURA 1 – ILUSTRAÇÃO DO MÉTODO 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

 

De modo diverso, na categoria da colaboração, o resultado é encontrado 

subtraindo-se as manifestações identificadas como colaborativas das manifestações não 

colaborativas. Veja-se a ilustração do método: 

 

FIGURA 2 – ILUSTRAÇÃO DO MÉTODO 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Após aplicação dos procedimentos acima descritos, chega-se ao resultado da 

análise frequencial, como se verifica a seguir: 

 

Colaboração

Selecionar e 
somar as 

manifestações 
colaborativas, 

conforme 
parâmetros da 

categoria

Selecionar e 
somar as 

manifestações 
não 

colaborativas, 
conforme 

parâmetros da 
categoria

Subtrair o 
número de 

manifestações  
não 

colaborativas do 
total das 

manifestações 
colaborativas

Resultados

Compliance

Controle/Monit

Respons. social

Selecionar as 
unidades de 
registro que 

representem a 
categoria, 
conforme 

parâmetros pré-
estabelecidos

Somar as 
ocorrências 
encontradas 

para a 
categoria 

Resultado
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QUADRO 5 – RESULTADOS DAS MANIFESTAÇÕES POR CATEGORIA E 

SEXO, DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA 
 

CATEGORIAS 

HOMENS 

Número de 

ocorrências 

 

MULHERES 

Números de 

ocorrências 

HOMENS 

Ocorrências por 

número de 

participantes 

(16) 

MULHERES 

Ocorrências por 

número de 

participantes (14) 

Compliance 62 43 3,9 3,1 

Controle/ 

Monitoramento 
72 88 4,5 6,3 

Responsabilidade 

Social 
20 24 1,2 1,7 

Colaboração 64 44 4,0 3,1 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os resultados do quadro acima, espelho dos dados brutos, em termos numéricos 

poderiam indicar uma maior responsividade da mulher para as categorias 

controle/monitoramento e responsabilidade social, enquanto os homens teriam alcançado 

uma maior frequência de pronunciamentos positivos para as categorias compliance e 

colaboração.  

 De fato, percebe-se que os homens apresentaram maior frequência de 

pronunciamentos relativos ao compliance, em um percentual 26,2% maior, em 

comparação com as mulheres. 

Na categoria controle/monitoramento, os dados apontam para uma maior 

frequência de pronunciamentos por parte da mulher, com uma diferença de 39,7% maior, 

comparativamente aos homens. 

 Para a responsabilidade social, as mulheres produziram um percentual de 

pronunciamentos 37,1% maior que o dos homens, considerando-se a frequência 

ponderada. 

 Já na colaboração, por seu turno, os homens superaram as manifestações das 

mulheres em 27,4%.  

Contudo, para sustentar qualquer interpretação ou inferência a partir dos dados 

obtidos, deve-se proceder à análise estatística, mesmo para que se saiba se os resultados 

encontrados apontam ou não para uma diferença estatisticamente significativa.  

Em um segundo plano, a análise contempla os votos, isto é, as decisões proferidas 

como resultado dos debates. 
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5.2.2 Das decisões ou votos 

 

 Após as discussões, os participantes proferiam votos para o caso debatido, de 

acordo com as cinco alternativas apresentadas na situação-problema, como segue: 

 

1 ( ) Você aconselharia não deliberar sobre o assunto e postergaria o 

tema, porque tudo poderia ser “Fake News”. Entre outras razões, você 

tem preocupação imediata com a preservação da imagem da empresa e 

com efeitos negativos que a exposição do caso poderia acarretar, em 

detrimento dos acionistas. Desestabilização das equipes, depreciação 

do valor de mercado da empresa e óbice a investimentos estariam entre 

alguns dos problemas que você acredita poder evitar, ao menos por 

enquanto. 

2 ( ) Você solicitaria esclarecimentos ou informações aos órgãos da 

administração, mas não indicaria a instauração de procedimento pela 

auditoria interna, para fins de apuração, uma vez que se preocupa em 

preservar a imagem e o valor da empresa. Entre outros fatores, uma 

ação investigativa, na sua opinião, poderia desencadear dano à 

companhia, aos seus acionistas e administradores. 

3 ( ) Você solicitaria esclarecimentos ou informações aos órgãos da 

administração da empresa e indicaria a instauração de (procedimento 

pela) auditoria interna para apuração, na forma do regimento interno. 

4 ( ) Você, na forma do regimento interno, solicitaria a auditores 

independentes esclarecimentos ou informações, bem como a apuração 

de fatos específicos. 

5 (...) Você optaria por oficiar diretamente e o quanto antes ao órgão de 

controle (Controladoria-Geral da União) e também ao Ministério 

Público, na forma da lei, para que tomem ciência e promovam as 

investigações necessárias. Você optou por não seguir o regimento 

interno, entre outras razões, por acreditar que como o vídeo trazia 

indícios de delito (crime) e suposto envolvimento da alta gestão da 

empresa, seria necessária uma investigação por um órgão de controle e 

apuração mais forte.  

  

Ou, resumidamente:  

 

QUADRO 6 – DESCRIÇÃO DOS VOTOS 

 

Voto Descrição 

1 Possível fake news: postergar 

2 Solicitar esclarecimentos 

3 Oficiar à auditoria para apuração 

4 Solicitar apuração a auditores independentes 

5 Oficiaria à CGU e/ou Ministério Público para investigação 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Todavia, como as alternativas propostas não conseguiriam esgotar todo um 

conjunto de entendimentos a que poderia chegar cada indivíduo ou grupo de participantes, 
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o experimento permitiu uma combinação entre as alternativas, na busca por soluções 

otimizadas. A combinação de opções, inclusive, foi inserida como parâmetro da categoria 

“colaboração”, na acepção de uma inovação colaborativa. 

Após as simulações, elencou-se a soma dos votos individuais dos participantes, 

de acordo com o sexo, considerando-se tanto os votos nas alternativas propostas (votos 

simples), como os votos na junção de duas alternativas (votos mistos). O resultado é o 

exposto no seguinte quadro: 

 

QUADRO 7 – VOTOS PROFERIDOS, ESTRATIFICADOS POR GÊNERO 

 

Voto 

Simples 

Voto misto 

(combinação de 

alternativas) 

Descrição Mulheres Homens 

 

1 

 

----------------------- 

Possível fake news: 

postergar 

 

0 

 

0 

2 ----------------------- Solicitar esclarecimentos 2 3 

 

3 
 

Oficiar à auditoria para 

apuração 

 

9 

 

6 

 

 

--------- 

 

3 + 4 

Oficiar à auditoria para 

apuração e solicitar a 

apuração de auditores 

independentes 

 

1 

 

2 

 

 

--------- 

 

 

3 + 5 

Oficiar à auditoria para 

apuração e também oficiar 

à CGU e/ou ao Ministério 

Público para investigação 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

----------------------- 

Solicitar apuração a 

auditores independentes 
0 0 

 

5 

 

--------------------- 

Oficiaria à CGU e/ou 

Ministério Público para 

investigação 

 

0 

 

1 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 A decisão, expressa por meio do voto, constitui uma dimensão diferente da 

discussão, e sua análise foi pensada para contribuir na investigação das possíveis 

diferenças entre homens e mulheres. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 Estatística Descritiva  

 

6.1.1 Tratamento de dados 

 

  Para Bardin (1977, p. 101), nesta terceira fase da análise de conteúdo, os 

resultados brutos são tratados para “serem significativos (‘falantes’) e válidos”. A 

tradução dos resultados em ‘significados’ é o que possibilita inferências e interpretações.  

 No caso, os dados brutos foram tratados a fim de se obter a frequência dos 

elementos de cada categoria, de acordo com os parâmetros previamente eleitos e 

elencados.  

 De forma ilustrativa, embora não seja o eixo do estudo, aponta-se também a regra 

de enumeração da presença, a partir da qual se distinguem quantos membros de cada sexo, 

“por cabeça”, pronunciaram ao menos uma manifestação da categoria em seu discurso. A 

regra de enumeração relacionada à presença, ainda que de maneira complementar, é capaz 

de demonstrar casos em que um número maior de participantes se manifesta pela 

categoria, embora com menor frequência de manifestações, e vice-versa.  

 Em uma primeira comparação, levou-se em conta os participantes por sexo, com 

o fim de averiguar as diferenças entre homens e mulheres nas dimensões/categorias 

estudadas. Em seguida, procede-se à comparação entre os grupos, considerando-se os 

grupos masculinos, femininos e mesclados. 

 

6.1.1.1 Compliance 

 

 Inicialmente, esta seção trata da análise frequencial, levando-se em conta as 

manifestações dos participantes homens e mulheres, com o fim de demonstrar se existem 

diferenças, nas dimensões estudadas. 

  Para análise da compliance e de todas as outras categorias analisadas, foram 

construídas tabelas com o cálculo de duas medidas: a frequência de manifestações 

ponderada e a taxa de manifestações por pessoa.  

 Como a quantidade total de respondentes homens e mulheres era diferente, a 

utilização apenas da frequência absoluta para a comparação entre as respectivas 

manifestações não se fazia adequada. Tornou-se necessária, neste cenário, a elaboração 
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de um cálculo específico das medidas, com o objetivo de eliminar possíveis vieses 

advindos da diferença no número de mulheres e homens. As fórmulas do cálculo 

utilizado, para todas as categorias, foram as seguintes: 

 

Frequência de manifestações ponderada =  𝐹. 𝑀.∗ ×  
30

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜
 

 

 

Taxa de manifestações =  
𝐹. 𝑀.∗

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜
 

 

F.M.* = Frequência de manifestações 

 

 Com base nestes parâmetros de cálculo, o desempenho dos participantes 

relacionado ao compliance apontou os seguintes resultados:  

 

TABELA 4 – RESULTADOS DA CATEGORIA COMPLIANCE (FREQUÊNCIA) 

 

COMPLIANCE  

Respondentes 
Frequência de 

Manifestações 

Frequência de 

Manifestações 

ponderada* 

Taxa de 

manifestações por 

pessoa 

Mulheres 14 43 92,14 3,07 

Homens 16 62 116,25 3,86 

*ponderação inversamente proporcional ao número de respondentes de cada gênero. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

 Usando a frequência ponderada, as manifestações dos homens em relação ao 

compliance superaram a das mulheres em 26,2%. Usando a taxa de manifestações, o 

percentual é o mesmo. 

 Na análise da frequência reportada acima, nota-se que os indivíduos do sexo 

masculino apresentaram maior frequência de pronunciamentos relativos ao compliance, 

considerando-se o número de unidades de registro por eles produzido (número de itens 

presentes), de acordo com os parâmetros da categoria.  

 Sob outro enfoque, a fim de ilustrar a análise do mesmo fenômeno com base na 

média (mediana), os dados brutos da frequência das aparições dos elementos da categoria 
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foram usados para construir gráficos de boxplot, de maneira a facilitar a visualização das 

diferenças nas respostas de homens e mulheres, caso existentes. Veja-se, a seguir: 

 

GRÁFICO 2 – BOXPLOT DAS FREQUÊNCIAS DE PALAVRAS OBSERVADAS 

QUE SE ENCAIXAM NA CATEGORIA COMPLIANCE, ESTRATIFICADO 

POR GÊNERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Observando-se os gráficos de boxplot para a frequência de palavras relacionadas 

à dimensão Compliance, verifica-se que os valores medianos são idênticos entre os 

respondentes do sexo masculino e feminino, com mediana igual a 2, e apenas a variação 

foi maior nas respostas dos homens.  

 À luz da representação gráfica, compreende-se que em média (de acordo com a 

mediana = 2 para ambos os sexos), nesta categoria, homens e mulheres não apresentam 

diferença expressiva de comportamento, embora os homens tenham produzido maior 

variação e maior quantidade de registros. 

Assim, o resultado quanto à análise frequencial não é capaz de confirmar a revisão 

de literatura, que sugeria um grau maior de alinhamento da mulher à categoria (MICELLI; 

DONAGGIO, 2018, p. 42). Por outro lado, não se pode afirmar que as manifestações de 

compliance aferidas da mulher sejam consideravelmente distantes das dos homens, dada 

à mediana igual, encontrada.  
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 De todo do modo, a observação do parágrafo anterior se insere no contexto de 

uma análise simplesmente descritiva dos resultados obtidos, já que não se vislumbram, 

inicialmente, diferenças estatísticas aptas a sustentarem alguma inferência. 

As diferenças encontradas, note-se, não sugerem um resultado significativo, seja 

pelo número de participantes do estudo, seja porque as variáveis escolhidas não 

imprimem diferenças relevantes entre os sexos, ou ainda porque homens e mulheres, 

afinal, podem não ser tão diferentes em seus comportamentos. 

 Passando-se da análise da frequência para a “presença”, isto é, buscando-se pela 

“presença” de ao menos um registro da categoria por participante, de acordo com o sexo, 

o percentual de mulheres que exprimiu ao menos um elemento da categoria compliance 

corresponde a 71,42%, em oposição aos homens, que atingiram 68,75%.  

 A análise que considera a presença enquanto regra de enumeração não é o eixo 

desta pesquisa, mas revela que embora os homens apresentem maior número de 

manifestações da categoria (considerando-se a frequência), um número ligeiramente 

maior de mulheres se pronunciou com ao menos um registro de compliance.  

Tem-se então que os homens produzem maior número de unidades de registro 

referentes ao compliance, ao passo que uma maior quantidade de mulheres se manifesta 

pela mesma categoria, mas em menor frequência de repetições. Este resultado pode 

encontrar amparo em estudos que indicam que os homens são mais falantes que as 

mulheres, no contexto da conversação adulta (HALL, 1984; JAMES; DRAKICH, 1993 

apud LEAPER; AYRES, 2007, p. 329). 

Novamente, o critério da “presença” também é avaliado sob a ótica de uma análise 

descritiva. 

 Comparação entre grupos: no que se refere à comparação entre os grupos, a 

compliance dos grupos masculinos superou a dos grupos de mulheres. Em cada um dos 

dois grupos de mulheres, apenas 60% das integrantes manifestaram parâmetros de 

compliance. Nos grupos do sexo masculino, esse percentual foi de 60% e 100%.  

 Quando se verifica a frequência dos itens da categoria, por grupos, nota-se que o 

número de registros produzidos pelos grupos masculinos (49 registros: 14 no Grupo 4 e 

35 no Grupo 5) é superior ao produzido nos grupos das mulheres (24 registros: 3 no Grupo 

1 e 21 no Grupo 2).  

De qualquer forma, também os resultados relativos à comparação entre grupos 

masculinos e femininos destoam de parte do referencial teórico apontado, que indicava 

uma atuação incremental da mulher quanto ao compliance (MICELLI; DONAGGIO, 
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2018, p. 42) – observação que se faz ante os números obtidos, considerando o pequeno 

número de participantes e no âmbito de uma análise descritiva. 

No que concerne aos grupos mistos, cerca de 80% (oitenta por cento) dos 

participantes produziram registros da categoria, o que poderia apontar para uma relação 

positiva entre a diversidade e a compliance, ao menos a nível descritivo (embora o 

resultado exija confirmação em análise inferencial). De se notar que nos grupos 

mesclados todas as mulheres produziram unidades de registro da categoria. 

Na sequência, veem-se gráficos das frequências das manifestações produzidas, 

por categoria, para fins de análise comparativa entre os grupos femininos, masculinos e 

mistos:  

 

GRÁFICO 3 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS DAS 

CATEGORIAS NOS GRUPOS MASCULINOS, FEMININOS E MISTOS 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Dos gráficos representativos dos grupos, percebe-se a maior expressão masculina 

quanto à categoria compliance, no tocante à frequência das manifestações. Nota-se que 

os grupos femininos obtiveram apresentaram resultados menos significativos na 

categoria, em números absolutos, e que os grupos mistos apresentaram um resultado 

intermediário.  
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6.1.1.2 Controle e Monitoramento 

  

 Na categoria controle/monitoramento, utilizando-se dos mesmos parâmetros de 

cálculo demonstrados na categoria compliance, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

TABELA 5 – RESULTADOS DA CATEGORIA CONTROLE (FREQUÊNCIA) 

 

CONTROLE 

 Respondentes 
Frequência de 

Manifestações 

Frequência de 

Manifestações 

ponderada* 

Taxa de 

manifestações por 

pessoa 

Mulheres 14 88 188,57 6,29 

Homens 16 72 135,00 4,50 

*ponderação inversamente proporcional ao número de respondentes de cada gênero. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Vê-se que, utilizando-se da frequência ponderada, as manifestações das mulheres 

em relação à categoria controle/monitoramento superaram a dos homens, em 39,7%. 

Usando a taxa de manifestações, o percentual é o mesmo. 

 Com base unicamente nos resultados numéricos do estudo, vê-se que os 

indivíduos do sexo masculino apresentaram uma frequência menor de pronunciamentos 

relativos ao controle/monitoramento, considerando-se o número de unidades de registro 

por eles produzido (número de itens presentes), e de acordo com os parâmetros da 

categoria.  

 Para ilustrar a análise do mesmo fenômeno com base na média (mediana), os 

dados referentes à frequência das aparições dos elementos da categoria foram usados para 

construir gráficos de boxplot, de maneira a facilitar a visualização das diferenças nas 

respostas observadas entre homens e mulheres.  

Nesta categoria, os gráficos exibidos e os valores mostrados apontam que as 

mulheres apresentaram maior frequência de palavras relacionadas a 

controle/monitoramento, com frequência mediana igual a 6, enquanto os homens 

apresentaram frequência mediana igual a 2. Veja-se: 
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GRÁFICO 4 – BOXPLOT DAS FREQUÊNCIAS DE PALAVRAS OBSERVADAS 

QUE SE ENCAIXAM NA CATEGORIA CONTROLE/MONITORAMENTO, 

ESTRATIFICADO POR GÊNERO 
 

      

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Do exposto, tem-se que os resultados da categoria se alinham ao referencial 

teórico estudado, do qual se lê que a presença da mulher incrementa os processos de 

trabalho na dimensão controle/monitoramento (MICELI; DONAGGIO, 2018; BEN-

AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015; CHEN; ESHLEMAN; SOILEAU, 2016). Entre 

os motivos que corroboram este achado, de acordo com a literatura, está o fato de que a 

mulher seria mais avessa a riscos (risk averse) que o homem (SUNDARASEN; JEN-

YEN; RAJANAGAM, 2016, p. 45). 

 No âmbito da análise descritiva, novamente se ressalva que as diferenças 

apontadas na categoria, embora possam ser representadas numericamente e por gráficos, 

podem compreender um resultado não significativo para a estatística inferencial. 

Na análise da presença, considerando-se o total de mulheres que registrou ao 

menos um elemento indicador de controle/monitoramento, tem-se como resultado o 

percentual de 78,57%, isto é, um percentual maior que o encontrado para os participantes 

do sexo masculino, que na mesma comparação alcançaram um total de 68,75%.  

Comparação entre grupos: na comparação entre os grupos e no contexto da 

análise descritiva, não se verificou diferença entre os grupos de mulheres e de homens. 
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Para ambos os sexos, 80% e 60% dos participantes, nos dois conjuntos de grupos, 

manifestaram parâmetros de controle/monitoramento. 

Quando se verifica a frequência dos itens da categoria, por grupos, nota-se que o 

número total de registros produzidos pelos grupos masculinos (50 registros: 8 no Grupo 

4 e 42 no Grupo 5) é inferior ao produzido nos grupos só de mulheres (56 registros: 20 

no Grupo 1 e 36 no Grupo 2) e também inferior ao dos grupos mistos (56 registros: 37 no 

Grupo 1 e 19 no Grupo 6). 

De qualquer forma, a baixíssima reiteração de indicadores de 

controle/monitoramento, no Grupo 4 (de composição masculina), pode sugerir uma 

menor preocupação do público masculino com esta dimensão. Também do mesmo grupo 

se notou uma maior quantidade de votos na opção 2 da atividade apresentada, indicativa 

de uma conduta menos afeta aos parâmetros de controle/monitoramento.  

Já no Grupo 5, também de composição masculina, embora o voto conjunto tenha 

sinalizado um ótimo direcionamento ao controle/monitoramento, inicialmente 2 membros 

(H12 e H13) declararam seu voto na alternativa 2. Os respectivos votos foram alterados 

após as discussões, mas podem sugerir um comportamento ou desempenho inicialmente 

não direcionado a controle/monitoramento. 

 Em sequência, na análise dos grupos mesclados, verifica-se que 80% (oitenta por 

cento) dos participantes produziram registros da categoria controle/monitoramento. Note-

se que nos grupos mesclados todas as mulheres produziram unidades de registro da 

categoria. 

Particularmente nesta categoria, verifica-se que os votos conjuntos dos grupos 

mistos (grupos 3 e 6) representaram opções mais alinhadas aos processos de controle e 

monitoramento. Os votos nos respectivos grupos foram 3 + 5 e 3 + 4, e representaram 

uma solução inovadora de composição das alternativas, no intuito de buscar uma resposta 

otimizada, entre as possibilidades fornecidas. Nota-se que, em ambos os grupos mistos, a 

ideia de se proceder a um voto de opções conjugadas partiu de um membro do sexo 

feminino.  

Embora minoria nos grupos mistos, as mulheres conseguiram exercer sua 

influência quanto a uma opção de voto mais direcionada ao controle/monitoramento.  

A composição dos grupos mistos observou um total de 2 (duas) mulheres e 3 (três) 

homens, à semelhança dos estudos de Ben-Amar, Chang e McIlkenny (2015, p. 373, 

tradução nossa), que percebem a influência feminina positiva nos grupos decisórios com 

ao menos 2 (duas) mulheres.  
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Veja-se, neste sentido, os extratos da reunião do Grupo3 (mesclado), em que se 

verifica a influência da mulher (M11), ao propor “uma opção combinada” para as 

alternativas apresentadas: 

 

(M11): “Talvez uma, eu não sei se faz parte aí do resultado, uma 

opção combinada aí. Você pode fazer uma comunicação aos órgãos de 

controle informando que tá apurando internamente também. Uma vez a 

empresa estaria se resguardando inclusive da questão de ‘soube e não 

apurou’”.  

  

A fala de M11, sugestiva de “uma opção combinada”, inicia uma discussão entre 

os demais membros do grupo. Posteriormente, a sugestão de M11 recebe o apoio de M12, 

que seria a segunda mulher do grupo, e ainda a adesão de H1 (Homem 1). A sugestão de 

M11, de opção “casada” (3 + 5), termina sendo o voto final do grupo. 

 Vejam-se, a seguir, as discussões: 

 

(H1): “Nessa linha aí que a M11 tá falando, veja bem, por ser empresa 

pública, você já...”. 

(M12): “Ah, sim, pode ter outras alternativas”. 

(H3): “As alternativas são apenas exemplificativas, tem razão, 

M12”. 

(PESQUISADORA): “As razões podem ser diferentes. Em princípio 

tem 5 opções, mas essas opções da M11 não fogem da 5. Assim, 

poderiam ser casadas. Se é que vocês querem. Então M12, M11 e o H2 

se aproximariam do 5 né, é isso?”. 

(OUTRA PESSOA): “Não, seria uma opção entre o 3 e o 5”. 

(PESQUISADORA): “Quem é o 5, é o H1, né?”.  

(H3): “ H1 é o 5 e H2 é o 2. M12, H3 e M11 estão no 3, apesar da M11 

estar querendo mudar para o 5”.  

(M12): “Não, ela não falou isso não. Ela juntaria 3 e 5”.  

(H3): “Não, o que eu entendi foi que a M11 fica no 3. Se houvesse 

uma opção alternativa, ela também encaminharia para o MP”. 

(M11): “Eu colocaria em votação essa opção dos 2 

encaminhamentos”. 

[...] 

  

E, neste ponto, os participantes vão se decidindo pela opção casada, proposta por 

M11: 

(M12): “Assim, eu fico entre 3 ou essa opção casada. Os colegas 

podem decidir”. 

(H1): “Eu gostaria de definir aquilo que o H3 falou, que a M12 tinha 

razão, mas isso é redundante”.  

(M12): “Mas não é isso que você estava falando. Você estava falando 

da sugestão da M11 de solicitar auditoria interna e encaminhar 

para o MP”. 
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(H1): “Ah, sim, no final das contas eu apoio a consideração da Dra. 

M11, né, eu acho que uma coisa não exclui a outra não. Eu só acho que 

não pode faltar o Ministério Público na estória”.  

[...] 

 

Na análise descritiva da categoria controle/monitoramento, os resultados obtidos 

nos grupos mesclados, em princípio, se alinham ao referencial teórico levantado, no 

sentido de que a diversidade contribui para uma melhor qualidade dos processos de 

trabalho (GUL et al., 2011 apud BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 370)16. 

Uma pesquisa com maior número de participantes, entretanto, poderá apresentar 

evidência significativamente mais relevante, para produção de inferências. 

 

6.1.1.3 Responsabilidade social 

 

 Na análise desta categoria, considerando-se os parâmetros de cálculo já descritos, 

verificaram-se os seguintes resultados:  

 

TABELA 6 – RESULTADOS DA CATEGORIA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

(FREQUÊNCIA) 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Respondentes 
Frequência de 

Manifestações 

Frequência de 

Manifestações 

ponderada* 

Taxa de 

manifestações por 

pessoa 

Mulheres 14 24 51,43 1,71 

Homens 16 20 37,50 1,25 

* ponderação inversamente proporcional ao número de respondentes de cada gênero. 

Fonte: Elaborada pela autora, INSERIR ANO. 

 

Utilizando-se da frequência ponderada, como explicado na seção relativa à 

compliance, as manifestações das mulheres em relação à categoria Responsabilidade 

Social superaram a dos homens em 37,1%. Usando-se a taxa de manifestações, o 

percentual é o mesmo. 

 Assim, com relação à frequência, nota-se que os indivíduos do sexo masculino 

apresentaram uma frequência menor de pronunciamentos relativos à responsabilidade 

 
16 Vale observar o gráfico da comparação entre grupos, constante da seção anterior. 
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social, considerando-se o número de unidades de registro por eles produzido (número de 

itens presentes), de acordo com os parâmetros da categoria.  

 Para análise do mesmo fenômeno com base na média (mediana), os dados brutos 

da frequência das aparições da categoria foram usados para construir gráficos de boxplot, 

de maneira a facilitar a visualização das diferenças, nas respostas observadas entre 

homens e mulheres.  

Na categoria Responsabilidade Social, o maior valor mediano foi observado nas 

respostas das mulheres, com valor igual a 2, enquanto os homens tiveram valor mediano 

igual a 1. Veja-se: 

 

GRÁFICO 5 – BOXPLOT DAS FREQUÊNCIAS DE PALAVRAS OBSERVADAS 

QUE SE ENCAIXAM NA CATEGORIA RESPONSABILIDADE, 

ESTRATIFICADO POR GÊNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Com base nos gráficos acima, e no contexto da análise descritiva, vê-se que os 

resultados se alinham ao referencial teórico estudado, do qual se lê que a presença da 

mulher incrementa a métrica de desempenho relativa à responsabilidade social 

(SUNDARASEN; JE-YEN; RAJANGAM, 2016, p. 36; KONDO; R. JUNIOR, 2014a, p. 

400).  

No que tange à regra de enumeração com base na presença, o percentual de 

mulheres que registrou ao menos um elemento indicativo de responsabilidade social 

correspondeu a 71,42%, enquanto o percentual de homens a se manifestar com algum 

elemento da mesma categoria correspondeu a 43,75%.  
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Comparação entre grupos: na comparação entre os grupos, as mulheres 

superaram os homens na dimensão responsabilidade social. Nos dois grupos de mulheres, 

80% e 60% das integrantes manifestaram ao menos um parâmetro de responsabilidade 

social. Nos grupos do sexo masculino, esse percentual foi de 20% e 60%. 

Ainda, quando se verifica a frequência dos itens da categoria, por grupos, nota-se 

que o número total de registros produzidos pelos grupos femininos (18 registros: 9 em 

cada grupo) é superior ao produzido nos grupos só de homens (14 registros: 3 no Grupo 

4 e 11 no Grupo 5).  

Na categoria responsabilidade social, portanto, os achados parecem confirmar o 

referencial teórico, que atribui à mulher um grau relevante de responsabilidade social 

corporativa (ORLITZKY apud BYRON; POST, 2016). Contudo, para além da natureza 

meramente descritiva desta análise, as diferenças encontradas ainda não se confirmam 

como estatisticamente significantes. 

Em sequência, na análise de cada um dos grupos mesclados, verifica-se que 60% 

(sessenta por cento) de participantes, em um grupo, e 100% (cem por cento) de 

participantes, em outro grupo, produziram registros da categoria responsabilidade social.  

Os resultados dos grupos mistos, também nesta categoria, foram superiores aos 

dos grupos masculinos, o que poderia ir ao encontro de um entendimento favorável à 

diversidade, aqui entendida pela presença da mulher. O resultado, neste aspecto, se alinha 

ao referencial teórico, na análise meramente descritiva dos dados (GUL et al., 2011 apud 

BEN-AMAR; CHANG; MCILKENNY, 2015, p. 370)17. 

 

6.1.1.4 Colaboração 

 

 Para esta categoria verificaram-se os seguintes resultados:  

 

TABELA 7 – RESULTADO DA CATEGORIA COLABORAÇÃO (FREQUÊNCIA) 

COLABORAÇÃO 

 Respondentes 
Frequência de 

Manifestações 

Frequência de 

Manifestações 

ponderada* 

Taxa de 

manifestações por 

pessoa 

Mulheres 14 44 94,29 3,14 

Homens 16 64 120,00 4,00 

* ponderação inversamente proporcional ao número de respondentes de cada gênero. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
17 Verificar quadro comparativo das categorias, por grupos, na seção relativa à compliance. 
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Utilizando-se da frequência ponderada, as manifestações dos homens em relação 

à colaboração superaram as das mulheres em 27,3%. Idem para a taxa de manifestações.  

 Nota-se que os indivíduos do sexo masculino apresentaram uma frequência maior 

de pronunciamentos e comportamentos relativos à colaboração, considerando-se o 

número de unidades de registro por eles produzido (número de itens presentes), de acordo 

com os parâmetros da categoria, e já deduzidas as manifestações de colaboração negativa.  

 Para o mesmo fenômeno visto sob outro enfoque, o Gráfico 8 exibe os gráficos de 

boxplot para a categoria, podendo-se observar que o valor mediano dos homens, 4, foi 

maior que o das mulheres, com valor mediano igual a 2. Veja-se, a seguir: 

 

GRÁFICO 6 – BOXPLOT DAS FREQUÊNCIAS DE PALAVRAS E 

COMPORTAMENTOS OBSERVADOS NA CATEGORIA COLABORAÇÃO, 

ESTRATIFICADO POR GÊNERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

  

 Dos gráficos se percebe que os achados não confirmaram o referencial teórico, 

que sugeria um desempenho da mulher mais direcionado à colaboração (CARLI, 2001; 

CARLI; OLM-SHIPMAN, 2004 apud CARLI, 2010, p. 10).  

Presença: considerando a presença como regra de enumeração, o percentual de 

indivíduos do sexo feminino que pronunciou ao menos um registro de colaboração 

corresponde a 78,57%%, em oposição aos homens, que atingiram 87,5%.  

Comparação entre os grupos: na análise por grupos, os homens superaram as 

mulheres na dimensão. Em cada um dos dois grupos de mulheres, 60% e 80% das 
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integrantes manifestaram parâmetros de colaboração. Nos grupos do sexo masculino, esse 

percentual foi maior, totalizando 80% e 100%.  

 Na frequência dos itens da categoria, por grupos, vê-se que o número total de 

registros produzidos pelos grupos femininos (27 registros: 9 no Grupo 1 e 18 no Grupo 

2) é inferior ao produzido nos grupos masculinos (51 registros: 12 no Grupo 4 e 39 no 

Grupo 5) e também inferior ao dos grupos mistos (30 registros: 18 no Grupo 3 e 12 no 

Grupo 6). 

  Para a categoria da colaboração, a análise por grupos não confirmou o referencial 

teórico, que atribuía à mulher um grau maior de colaboração (CARLI, 2001; CARLI; 

OLM-SHIPMAN, 2004 apud CARLI, 2010, p. 10). 

 Uma observação, contudo, se faz necessária, quanto à colaboração nos grupos 

masculinos. A dinâmica do grupo 4, composto unicamente por homens, confirmou a 

tendência masculina para produzir interrupções nos discursos, como forma de impor 

posição de domínio (ZIMMERMAN; WEST, 1975 apud ANDERSON; LEAPER, 1998, 

p. 226). Este fato, aliado à natureza assertiva da fala do homem, pode gerar situações 

desafiantes ou conflituosas, como ocorrido no mesmo grupo. Não se afirma que isto seja 

a regra, até porque no grupo 5 as discussões sucederam sem maiores problemas. Mas se 

nota que, na composição exclusivamente masculina, alguma tensão desafiadora ou 

animosidade pode ocorrer, em oposição a uma postura conciliatória, sobretudo quando a 

competitividade do homem, que deseja ver seu ponto de vista acatado, esbarra em outro 

membro do mesmo sexo, com opinião diversa.  

 No grupo 4, só de homens, verificou-se uma série de interrupções do discurso 

alheio, produzidas por quase todos os membros, e contabilizadas como colaboração 

negativa. Verificou-se, inclusive, interrupções sobre a fala da própria pesquisadora, que 

tentou ler a alternativa 2 (dois) por algumas oportunidades, sem sucesso. Houve 

interrupções específicas de homens por homens, 10 (dez) interrupções de homens sobre 

a pesquisadora, além de 6 (seis) períodos de conversas simultâneas. 

 Seguem trechos da discussão do grupo 4, ilustradores de algumas interrupções:  

 

[...] 

(H4): “Qual que é a 2?”.  

(H7) (SEM RESPONDER): “Então bota a 3. Você não acha que para 

ter uma avaliação prévia da diretoria e de uma outra...”. 

(H6) (INTERROMPENDO): “Eu coloquei assim: você solicitaria 

informações ao órgão da administração, mas ainda não solicitaria 

auditoria interna, pra preservar a imagem na empresa...”. 
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(H4) (INTERRUPÇÃO): “Você não pede instauração de nada?”. 

(H6): “Então é isso, pedir esclarecimento...”. 

(H4) (INTERROMPENDO): “Olha, é o seguinte, passo a passo. Você 

comunica o CA, o conselho de administração. Se o CA não tomar 

nenhuma providência, você leva para a assembleia”. [...] 

PESQUISADORA: “Gente, eu...”.  

(H4) (INTERRUPÇÃO): “Agora, qual que é a melhor situação, chegou 

no conselho, não está nem na pauta, chegou no conselho essa questão 

aí. O que que deveria ser feito?”. 

(H6): “Olha, eu faria, eu faria...”. 

(H4) (INTERROMPENDO): “Esse que é o ponto. Nós vamos 

comunicar ao CA, [...] pedir auditoria independente, mas qual o 

procedimento que o CA ou o CF deveria ter antes? Mas ó, seguinte, H5, 

eu perguntei prá pesquisadora qual que é a 2, porque eu não me 

lembro.” 

PESQUISADORA: “Pronto, eu vou falar...”. 

(H7) (INTERRUPÇÃO, FALANDO NO LUGAR DA 

PESQUISADORA): “A 2 é: você solicitaria informações ou 

esclarecimentos aos órgãos da administração, mas ainda não solicitaria 

a instauração de auditoria interna, a fim de preservar a imagem e o valor 

da empresa. Entre outros fatores, poderia desencadear danos à imagem 

da companhia, aos acionistas e aos administradores”. 

(H4): “Quem respondeu 2 está errado, você já está errado”.  

[...] 

  

 As observações relativas ao grupo 4 invocam o referencial teórico em favor da 

diversidade, já que a presença da mulher, em suficiente número (critical mass theory), 

poderia promover um melhor comportamento por parte do colegiado (ISIDRO; 

SOBRAL, 2015, p. 5).  

 Em sequência, na análise de cada um dos grupos mesclados, verifica-se que 80% 

(oitenta por cento) de participantes em um grupo e 100% (cem por cento) de participantes, 

em outro grupo, produziram registros da categoria colaboração. Os resultados dos grupos 

mistos no desempenho da categoria se mostraram positivos, sobretudo na comparação 

com os grupos femininos.18 

 

6.2 Análise Conjunta dos Resultados 

 

6.2.1 Votos proferidos 

 

 De par da análise das discussões realizadas, uma outra dimensão que poderia 

indicar eventuais diferenças entre homens e mulheres é a relativa aos votos proferidos. 

 
18 Verificar quadro da comparação das categorias nos grupos, na seção relativa à compliance. 
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O voto, efetivamente, seria um indicativo dos quatro parâmetros combinados. 

 Veja-se novamente o quadro dos resultados dos votos: 

 

QUADRO 8 – VOTOS PROFERIDOS, ESTRATIFICADOS POR GÊNERO 

 

Voto 

Simples 

Voto misto 

(combinação de 

alternativas) 

Descrição Mulheres Homens 

 

1 

 

----------------------- 

Possível fake news: 

postergar 

 

0 

 

0 

2 ----------------------- Solicitar esclarecimentos 2 3 

 

3 
 

Oficiar à auditoria para 

apuração 

 

9 

 

6 

 

 

--------- 

 

3 + 4 

Oficiar à auditoria para 

apuração e solicitar a 

apuração de auditores 

independentes 

 

1 

 

2 

 

 

--------- 

 

 

3 + 5 

Oficiar à auditoria para 

apuração e também 

oficiar à CGU e/ou ao 

Ministério Público para 

investigação 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

----------------------- 

Solicitar apuração a 

auditores independentes 
0 0 

 

5 

 

--------------------- 

Oficiaria à CGU e/ou 

Ministério Público para 

investigação 

 

0 

 

1 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observa-se que nas respostas dos votos que sugeriam uma Apuração Interna 

(“oficiar auditoria para apuração”), isto é, os votos declarados na alternativa 3, as 

mulheres obtiveram um percentual maior, equivalente a 85,7%, contra 75% dos homens. 

Esses resultados podem ser observados do Gráfico 7, abaixo.  

 Já em relação aos votos para pedir Esclarecimento (“solicitar esclarecimentos” - 

opção 2), os homens obtiveram um maior percentual, equivalente a 18,8%, contra 14,3% 

das mulheres, como pode ser visto no Gráfico 8, a seguir. 
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GRÁFICO 7 – PERCENTUAL DE RESPOSTAS COM VOTO PARA 

APURAÇÃO INTERNA (ALTERNATIVA 3), ESTRATIFICADO POR GÊNERO 
 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

 

GRÁFICO 8 – PERCENTUAL DE RESPOSTAS COM VOTO POR 

ESCLARECIMENTO (ALTERNATIVA 2 DA ATIVIDADE APLICADA), 

ESTRATIFICADO POR GÊNERO

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 Os resultados dos votos proferidos, estratificados por gênero, poderiam ser 

interpretados como alinhados às discussões já analisadas e ao referencial teórico 

apresentado, quando relacionam a mulher a um maior grau de controle/monitoramento e 

responsabilidade social.  
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 Neste sentido pode-se verificar, por exemplo, que mais homens votaram na opção 

2 (dois) do problema apresentado (“pedir esclarecimentos”), de modo a expressar um voto 

de menor rigidez ou menor alinhamento aos parâmetros de controle e monitoramento. 

 Contudo, com a tênue diferença entre os resultados encontrados, não se pode 

sugerir um resultado estatisticamente significativo. 

 Veja que, paradoxalmente, um grupo só de homens se manifestou pela opção 3 + 

5, que conjugava a opção 3 com a alternativa 5, de maior rigidez. 

 Do quadro 8 é possível verificar-se que maior quantidade de mulheres optou pela 

alternativa 3, na forma simples e não conjugada. E que mesmo existindo mais votos de 

homens na opção rígida 3 + 5, as discussões e escolha de votos, em ambos os grupos 

mistos, foi capitaneada por mulheres, de forma a dificultar uma separação exclusiva nos 

votos proferidos.  

 Principalmente quando da manifestação colegiada em voto, em que se deve 

alcançar maior precisão (esta ou aquela escolha, esta ou aquela alternativa, sim ou não), 

as influências das diversas opiniões no grupo se somam, se misturam e as diferenças entre 

posicionamentos se dissipam, em prol de uma decisão comum, mais democrática, em voto 

único – muitas vezes os participantes abrem mão de seus posicionamentos particulares 

em prol do grupo, tornando ainda mais difícil o processo de segmentação de opinião por 

sexo, na arena colegiada, âmbito de análise desta pesquisa. 

 Assim, embora existam algumas diferenças entre os comportamentos das 

mulheres e dos homens, tal como exposto no referencial teórico, notadas tanto na análise 

das discussões quanto na apresentação dos votos, estas diferenças não se pronunciaram 

de forma significante. A este respeito, veja a seguir a análise inferencial.  
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7 ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

 

A fim de se auferir se as diferenças encontradas entre os gêneros podem ser 

extrapoladas para população, e para possibilitar maiores conclusões acerca dos resultados, 

foram realizados alguns testes estatísticos para comparar se as médias entre os grupos 

(homens vs. mulheres) são significativamente diferentes entre si.  

 Para tanto, utilizou-se de uma versão simples do t-test entre os dois grupos, além 

de um teste não paramétrico de robustez que levasse em consideração o tamanho limitado 

de respondentes da amostra. Para esta segunda abordagem, utilizou-se o teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney U. Este teste não-paramétrico, diferentemente do t-test usual 

que compara se as médias entre os grupos são estatisticamente diferentes entre si, analisa 

se uma população tende a ter valores maiores do que a sua comparação. Caso não haja 

resultados significativamente diferentes, infere-se que as medianas de ambos os grupos 

não são estatisticamente diferentes entre si. 

 Os resultados apresentados na tabela abaixo apontam que os parâmetros do termo 

Compliance, por exemplo, foram citados ligeiramente mais vezes no discurso dos homens 

que no das mulheres entrevistadas (homens = 3,88; mulheres = 3,07). O mesmo ocorreu 

com os parâmetros da categoria Colaboração, a qual apresentou uma frequência média 

masculina ligeiramente maior que a feminina (homens = 4,00; mulheres = 3,14). Em 

contrapartida, as mulheres citaram mais vezes os parâmetros de Controle e 

Monitoramento que os homens (mulheres = 6,29; homens = 4,50), repetindo-se este 

padrão com o termo Responsabilidade Social (mulheres = 1,71; homens = 1,25).  

 A comparação estatística nas duas últimas linhas desta tabela revela que, de modo 

geral, não se pode estabelecer inferência estatisticamente relevante para se concluir que 

homens e mulheres diferem nas quatro dimensões analisadas. Tanto os resultados do p-

valor (referente ao t-test) quanto o do Wilcoxon-Mann-Whitney test revelam que não se 

pode rejeitar a hipótese de que as médias (medianas) entre os grupos seriam iguais entre 

si. Em outras palavras, existe uma probabilidade muito alta de se encontrarem médias 

(medianas) iguais, quando se extrapolar os resultados entre ambos os grupos. 

 Tome-se como exemplo o p-value encontrado na diferença entre a frequência 

média do termo Compliance entre homens e mulheres. O valor de 0,6476 indica que há 

uma probabilidade de 64,76% de se obterem médias estatisticamente iguais, quando 

analisamos homens vs. mulheres ao acaso. 
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TABELA 8 – COMPARAÇÃO DE MÉDIAS PARA CADA UMA DAS 

DIMENSÕES ENTRE HOMENS E MULHERES 

     
 Compliance Controle Responsabilidade Colaboração 

Homens 

(n = 16) 

3,88 4,50 1,25 4,00 

(1,29) (1,51) (0,57) (0,94) 

Mulheres 

(n = 14) 

3,07 6,29 1,71 3,14 

(1,17) (1,92) (0,44) (1,00) 

Diferença (Mulheres - Homens) -0,80 1,79 0,46 -0,86 

p-value [T-test] 0,6476 0,4712 0,5254 0,5393 

Prob > |z| [Wilcoxon rank-sum 

test] 
0,7507 0,3660 0,1624 0,3140 

     

Notas. Para cada uma das dimensões, foi contada a frequência de vezes que cada indivíduo citou a 

palavra, expressão ou produziu o comportamento considerado como parâmetro da categoria, em suas 

manifestações. Os valores médios por gênero estão reportados acima, bem como os erros-padrão 

reportados entre parênteses. Os resultados reportados do p-value do t-test referem-se à comparação entre 

médias de ambos os grupos, ao passo que a probabilidade reportada para o Wilcoxon rank-sum test leva 

em consideração o tamanho da amostra em seu teste não paramétrico. 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

  

 

 

 
 De todo o exposto, os resultados das simulações conduzidas neste estudo, já na 

análise estatística inferencial, não permitiram estabelecer a existência de diferenças 

significantes entre homens e mulheres, nas quatro dimensões avaliadas. 

 A ausência de diferenças estatisticamente significativas pode ter decorrido dos 

seguintes fatores: homens e mulheres não são suficientemente diferentes, de modo geral; 

homens e mulheres não diferem de forma relevante nas categorias analisadas; as 

diferenças entre os sexos não foram encontradas em número suficiente.  

 Acredita-se que a quantidade de participantes influencie a significância do 

resultado estatístico. Em formações de grupos pequenos, é possível que diferenças 

eventualmente existentes entre os membros não sejam tão evidentes e que os participantes 

sejam menos propensos a discussões e decisões extremas.  

 Como o tamanho dos grupos nas simulações foi determinado pelo normativo da 

espécie19 na situação real, que prevê a composição do Conselho Fiscal por 5 (cinco) 

membros, o trabalho desenvolveu-se em grupos pequenos. Nestes, como dito, as 

interações tendem a propiciar maior intimidade e reciprocidade, atenuando as diferenças. 

De modo diverso, em grupos maiores é possível se observar uma maior competitividade, 

 
19 Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
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como assevera Leaper (1994, apud LEAPER; AYRES, 2007, p. 332), fato que poderia 

externar as diferenças entre os sexos de forma mais consistente.  

 De todo modo, na dinâmica de grupos os posicionamentos já tendem a se 

equiparar, na medida em que os atores são influenciados pelo debate comum.  

Além disso, estudos indicam que, no contexto da conversação adulta, homens são 

mais falantes que mulheres (HALL, 1984; JAMES; DRAKICH, 1993 apud LEAPER; 

AYRES, 2007, p. 329). Este fator, - acredita-se - , pode ter contribuído para a diferença 

entre os resultados desta pesquisa e o referencial teórico. Isso porque, se a regra de 

enumeração da análise de conteúdo foi a frequência da aparição de certos itens nas 

manifestações dos participantes, os respondentes do sexo masculino já teriam uma 

vantagem comparativa, por produzirem maior quantidade de manifestações, na 

conversação adulta. Note-se que o tempo de fala individual de homens e mulheres não foi 

cronometrado.   

Em última análise, o método aplicado, ao compreender uma simulação, pode 

apresentar alguma disparidade com relação à realidade efetivamente extraída das sessões 

dos conselhos estatais. 

 Considerando as pesquisas que subsidiaram grande parte do referencial teórico, 

não se despreza que características específicas de ambos os sexos possam influenciar de 

maneira diversa a atuação profissional, inclusive nas arenas colegiadas, devendo-se, 

contudo, proceder a estudos futuros com maior quantidade de grupos ou maior quantidade 

de participantes por grupos.  

 O resultado do trabalho, entretanto, não permitiu rejeitar a hipótese nula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O estudo teve como objetivo principal analisar o papel da mulher no âmbito dos 

conselhos decisórios, voltando sua análise para os colegiados vinculados ao Ministério 

da Economia, entre os quais se situa o Conselho Curador do FGTS. O referencial teórico 

levantado apontava para um grau maior de contribuição da mulher, nas quatro métricas 

de desempenho avaliadas, a saber: compliance, controle/monitoramento, 

responsabilidade social e colaboração. 

 No contexto inicial de uma análise meramente descritiva, os dados numéricos 

obtidos na pesquisa e a respectiva representação gráfica indicaram diferenças na atuação 

entre homens e mulheres, no âmbito das quatro categorias analisadas. Apesar da pequena 

diferença constatada, notou-se que as mulheres apresentaram mais ocorrências de 

manifestações relacionadas ao controle/monitoramento e à responsabilidade social, 

enquanto os homens se alinharam mais ao compliance e à colaboração. 

Contudo, de modo diverso do principal referencial teórico elencado, as diferenças 

encontradas na atuação entre homens e mulheres não se mostraram estatisticamente 

significativas, quando da análise inferencial. Note-se, a este respeito, alguns estudos em 

que a diferença significativa entre os sexos também não se fez perceptível, no âmbito da 

arena colegiada (CARTER ET AL, 2010, apud ISIDRO; SOBRAL, 2015, p. 2). 

 Entre as razões que podem justificar este fato, sob a ótica das categorias 

analisadas, destacam-se as seguintes: homens e mulheres não seriam tão diferentes, 

afinal; homens e mulheres, mesmo diferentes, não apresentariam diferenças relevantes 

nas quatro dimensões avaliadas; as diferenças nas posturas entre homens e mulheres 

existem, mas não foram encontradas em número suficiente.  

 A discrepância entre o referencial teórico e resultado auferido, que não encontrou 

relevância estatística nas diferenças entre homens e mulheres, pode ainda ter decorrido 

da quantidade de participantes e simulações realizadas. Acredita-se que uma amostra 

maior e mais representativa poderia apresentar resultados mais consonantes com a revisão 

da literatura. Além disto, é possível que em grupos de menor tamanho as diferenças entre 

os posicionamentos dos membros sejam atenuadas, de forma a se evitarem discussões 

extremadas. Ainda, nota-se que na dinâmica de grupos é natural um maior alinhamento 

de posicionamentos, na medida em que o debate comum influencia os atores. 

Por outro lado, estudos apontam que homens são mais falantes que mulheres, no 

contexto da conversação adulta (HALL, 1984; JAMES; DRAKICH, 1993 apud 
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LEAPER; AYRES, 2007, p. 329). Este fator pode ter favorecido os participantes do sexo 

masculino, ante a regra de enumeração eleita (frequência das aparições de certos 

elementos na fala).  

 De todo modo, deve-se notar que, tanto na hipótese de a mulher apresentar 

diferenças comportamentais que incrementem o desempenho funcional nas 

categorias/dimensões estudadas, de acordo com o referencial teórico, como na hipótese 

de inexistirem diferenças significativas na atuação entre ambos os sexos, o 

questionamento acerca da menor representatividade feminina justifica-se, em especial 

ante a “dor” relatada pelas servidoras ouvidas, na enquete que precedeu a pesquisa – se o 

desempenho da mulher é incremental em alguns aspectos ou se, diferentemente, não 

existem diferenças substanciais entre homens e mulheres na atuação colegiada, por que 

razão subsiste a baixa representatividade feminina?  

 No tocante às limitações encontradas, cita-se a dificuldade em se selecionar 

categorias mutuamente exclusivas, dadas as proximidades conceituais e temáticas entre 

as categorias estudadas. Para Bardin (1977, p. 120), a característica da “exclusão mútua” 

determina que os elementos informadores da categoria não possam existir em mais de 

uma divisão. A análise da prescrição, por exemplo, poderia refletir hipótese recorrente 

em uma ou outra categorização. Neste e em outros casos, a fim de superar a aparente 

limitação, procurou-se adaptar o código para se evitar ambiguidade no momento dos 

cálculos (BARDIN, 1977, p. 120).  

 Outra aparente limitação recaiu sobre a escolha dos participantes. Como estes 

foram escolhidos de forma aleatória, entre profissionais com experiência em 

Administração Pública e nível superior, percebeu-se, quando da aplicação do 

experimento, que alguns possuíam experiência prévia em conselhos decisórios, em 

detrimento de outros. Mesmo assim, diz-se que a limitação é apenas aparente, uma vez 

que em todos os grupos masculinos e femininos existiu ao menos um membro com prévia 

experiência em conselho. O grupo mesclado 6, por sua vez, que não possuía participante 

com experiência em conselhos, apresentou resultados próximos ao do grupo mesclado 5, 

no que toca ao desenvolvimento da atividade e conclusões, o que refuta eventual viés. 

 Note-se que não se mostrou viável a escolha de participantes com experiência 

prévia exatamente igual, a exemplo de um grupo todo integrado por sujeitos com 5 anos 

de experiência em órgãos colegiados, outro grupo integrado por sujeitos com 2 anos de 

experiência, e assim sucessivamente. Não houve controle do exato nível de experiência 

prévia dos respondentes, de modo que se agruparam pessoas com e sem experiência 
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prévia em conselhos, de forma aleatória. Neste tocante, e para se afastar eventual 

limitação, toma-se por base os estudos de Chen, Eshleman e Soileau (2016, p. 18), ao 

concluírem que a participação da mulher nos colegiados mostrou-se capaz de reduzir as 

imperfeições nos controles internos, independentemente de a mulher ser ou não membro 

originário de comitê de auditoria. Isto é, a existência ou não de prévia experiência da 

participante não representaria diferença importante no resultado da pesquisa. 

  Como já dito, outra limitação a ser considerada, de par da limitação técnica, é o 

tamanho da amostra, assim concertado em razão das limitações de tempo, do 

distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19 e do dimensionamento dos 

grupos formados. Neste sentido, uma primeira sugestão de estudos futuros compreende a 

realização de simulações com maior número de participantes, com atenção ao fato de que 

as simulações podem não refletir com perfeição a realidade. 

 Por outro lado, no início deste trabalho foram elencados fatores que impedem a 

ascensão profissional da mulher, como o fenômeno intitulado “teto de vidro” (ou “glass 

ceiling”, a barreira invisível que obsta o progresso vertical da mulher, na profissão), e 

mesmo a evolução deste conceito, denominada “labirinto” (relativa aos diversos entraves 

à condução da carreira da mulher, a exemplo da resistência à liderança feminina).  

  No cenário de caminhos nem sempre tão retos à trajetória da mulher, cabe trazer 

a questão do valor, inclusive do valor institucional. Nas palavras de Simone de Beauvoir 

(2019, p. 25), “[...] toda qualidade envolve valores.”  

 Efetivamente, é preciso que se resgate a finalidade do gestor público como alguém 

que produz o valor público, mesmo como uma concepção inovadora (MOORE, 2002). E 

não pode haver outro bem ou valor público senão aquele que assegura o bem individual 

das pessoas (BEAUVOIR, 2019, p. 25). Ainda em Beauvoir (2019, p. 25): “(..) é do ponto 

de vista das oportunidades concretas dadas aos indivíduos que julgamos as instituições”. 

 A criação do valor público nas instituições, no que toca a questionamentos que 

podem emergir deste trabalho, passa pela necessidade de se viabilizarem mais assentos 

às mulheres, nas arenas colegiadas. O valor, nas palavras do Professor Paulo Motta, não 

se explica por números e nem se mede por estatística. Independentemente de a mulher 

apresentar um desempenho incremental, como extraído da literatura, ou mesmo que não 

se consiga evidenciar diferenças entre homens e mulheres nas dimensões analisadas 

(como ocorreu neste estudo), não se vislumbram justificativas para a menor 

representatividade da mulher nos colegiados do Ministério da Economia. 
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 Se a igualdade é um valor, independe da eficiência. E se o valor não corresponde 

à realidade, está-se diante de um desvio do ideal, impondo-se que a realidade seja 

corrigida. Por isso é que se sugere, com enfoque nas mesmas categorias desta pesquisa, 

um estudo longitudinal sobre as atas produzidas por conselhos deliberativos, antes e após 

a inclusão de mais mulheres nos colegiados. Do mesmo modo, recomenda-se um estudo 

que contemple a avaliação do público externo e interno quanto à percepção da atuação 

dos conselhos, antes e depois da inclusão de mulheres. 

 Como proposta prática, recomenda-se a implementação de uma política interna, 

no âmbito do Ministério da Economia – e abrangendo-se o Conselho Curador do FGTS 

–, a fim de que, até o prazo de 4 (quatro) anos, seja reduzida a discrepância entre o número 

de homens e mulheres, nos respectivos assentos dos colegiados deliberativos.  

 Finalmente, “todo sujeito coloca-se concretamente através de projetos como uma 

transcendência; só alcança sua liberdade pela sua constante superação em vista de outras 

liberdades [...]”. (BEAUVOIR, 2019, p.25). 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Participante, 

 

Meu nome é GRAZIELA ROSAL HONORATO, servidora pública federal. 

Gostaria da sua ajuda e desde já agradeço a sua participação neste experimento, 

cujo objetivo é analisar os principais fatores que influenciam a qualidade do trabalho dos 

Conselhos nas decisões relacionadas à Administração Pública. 

Este experimento faz parte da pesquisa acadêmica do Mestrado Profissional em 

Administração Pública junto à Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas 

EPABE da Fundação Getúlio Vargas.  

Os dados obtidos por meio desta pesquisa são confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Para maior 

proteção da sua privacidade, seus dados cadastrais ficam em um arquivo, enquanto que 

suas respostas ficam em outro. A conexão dos dois arquivos é feita por meio de um 

terceiro arquivo depositado em um diretório distinto. 

A pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios 

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada de maneira a não 

permitir a identificação dos participantes individuais. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora 

responsável pela pesquisa. Seguem os telefones da pesquisadora e o endereço da 

instituição acadêmica, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação nele, agora ou a qualquer momento. 

Informo ainda que a pesquisa e a atividade proposta não representam nenhum 

risco aos participantes. 

Contatos da pesquisadora: Graziela Rosal Honorato Cel: (61) 98214-2002. 

Orientador: Prof. Dr. EDSON KENJI KONDO. Instituição acadêmica: Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) –Praia de Botafogo, 190, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900. 

Telefone (21) 3799-5420 – Coordenação do Mestrado Profissional em Administração 

Pública – Pessoas para contato: Ana Carolina Araújo ou Roberta Martins Guimarães. 

Finalmente, solicito que você responda às três questões abaixo e assine, caso esteja 

de acordo: 

 

1. Estou ciente de que a minha participação não é obrigatória. A qualquer momento, 

inclusive no decorrer do experimento, posso desistir de participar e me retirar.  

           Podemos confirmar seu entendimento?              SIM (    )               NÃO(       ) 
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2. Durante o experimento, caso não se sinta confortável com qualquer pergunta e 

não queira responder, fique inteiramente à vontade para não responder.  

Podemos confirmar seu entendimento?                   SIM (    )               NÃO(       ) 

3. Os dados obtidos nesta pesquisa são confidenciais e não serão divulgados em nível 

individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. Para maior proteção da 

sua privacidade, seus dados cadastrais ficam em um arquivo, enquanto que suas 

respostas ficam em outro. A conexão dos dois arquivos é feita por um terceiro 

arquivo armazenado separadamente. 

Podemos confirmar seu entendimento?                   SIM (    )               NÃO(       ) 

 

Declaro que entendi os objetivos de minha participação na pesquisa, o nível de 

liberdade plena garantido pela pesquisadora e que concordo em participar de livre e 

espontânea vontade. 

 

Cidade, Estado, ____ de _________________ de _____. 

 

Nome legível do participante: 

________________________________________________ 

 

Assinatura do participante 

__________________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador: 

__________________________________________________ 

  
 

 
Contato da Pesquisadora: 

GRAZIELA ROSAL HONORATO 

grazirosal@icloud.com/fone (61) 98214-2002. 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas – CCE/FGV: Praia do Botafogo, 190, 

sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22250-900. Telefone (21) 3799-62116.                 

E-mail:etica.pesquisa@fgv.br. 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA 

 

INSTRUMENTO DE COLETA 

 

 Este instrumento de coleta de dados é composto de duas partes, a primeira 

relativa à obtenção de dados pessoais dos participantes, que serão mantidos sob sigilo, e 

a segunda relativa ao experimento propriamente dito. 

I – DADOS DOS PARTICIPANTES 

Qual o seu sexo?  

(     ) Feminino 

(.....) Masculino 

(.....) Prefiro não informar 

Qual a sua idade?______anos. 

 

Assinale com um X a alternativa correta, esclarecendo os dados sobre sua experiência 

profissional.  

(.....) sou oriundo (a) do setor público e não trabalhei no setor privado; 

(.....) sou oriundo (a) do setor público, mas já trabalhei no setor privado; 

(    ) sou oriundo (a) da iniciativa privada e não trabalhei no setor público; 

(.....) sou oriundo(a) da iniciativa privada, mas já trabalhei no setor público; 

(....) atuo nos setores público e privado; 

(.....) não possuo experiência profissional. 

 

Quanto tempo de experiência profissional você possui no setor público, 

aproximadamente? 

(.....) Até 5 anos               

(.....) De 6 a 15 anos 

(.....) De 16 a 25 anos 

(.....) De 26 a 35 anos 

(.....) Acima de 35 anos 

(....) Não possuo experiência profissional 
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Quanto tempo de experiência profissional você possui no setor privado, 

aproximadamente? 

(.....) Até 5 anos               

(.....) De 6 a 15 anos 

(.....) De 16 a 25 anos 

(.....) De 26 a 35 anos 

(.....) Acima de 35 anos 

(....) Não possuo experiência profissional 

Assinale com um X para indicar o nível educacional que você completou: 

(.....) Ensino Fundamental 

(.....) Ensino Médio 

(......) Graduação 

(.....) Especialização (Pós Lato-Sensu) 

(.....) Mestrado 

(.....) Doutorado 

(.....) Pós-Doutorado 

(.....) Nenhuma das anteriores 
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ANEXO A – COLEGIADOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – HOMENS X 

MULHERES 
 

 

 

 

 

Conselhos / órgãos colegiados – Ministério da Economia Mulheres Homens 

Conselho de Participação em Fundo Garantidor de 

Operações de Comércio Exterior - CPFGCE 

Ainda não possui membros designados 

Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior 

(CAMEX) 

1 5 

Grupo Técnico do Comitê Nacional de Investimentos (GT-

CONINV) 

5 9 

Comitê Nacional de Investimentos (CONINV) 1 7 

Grupo Interministerial do Ponto de Contato Nacional da 

OCDE (GT-PCN) 

2 16 

Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações 

(COFIG) 

2 10 

Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao 

Exterior (COMACE) 

4 19 

Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio 

Exterior (GECEX) 

0 6 

Conselho Consultivo do Programa Nacional do Microcrédito 

Produtivo Orientado (PNMPO) 

2 14 

Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 4 14 

Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) 6 8 

Conselho Nacional de Previdência (CNPS) 4 26 

Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de 

Previdência Social (CONAPREV) 

22 81 

Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP) 10 26 

Conselho Nacional do Trabalho (CNT) Ainda não possui membros designados 

CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE 

PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - CZPE 

2 2 

Conselho Nacional de Fomento e Colaboração - CONFOCO Ainda não possui membros designados 

Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) 3 21 

Comitê de Investimentos do FI-FGTS 1 6 

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

(CRSFN) 

4 10 

Colegiado: Comitê de Seleção do Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (CAS-CRSFN) 

3 8 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(CODEFAT) 

5 31 

Conselho Nacional do Trabalho - CNT Ainda não possui membros designados 

Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP  Ainda não possui membros designados 

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ 2 32 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF 50 116 
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ANEXO B – LEI N° 15.946, DE 24 DE SETEMBRO DE 2013, DE SÃO PAULO 

 

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE 50% 

DE MULHERES NOS CONSELHOS DO CONTROLE 

SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 27 de 

novembro de 2013, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1° O Controle Social na cidade de São Paulo deverá contar em seus conselhos, 

inclusive nos conselhos gestores, com a composição mínima de 50% (cinquenta por 

cento) de mulheres. 

 

§ 1º Será mantida a participação dos segmentos nos diversos conselhos do Controle 

Social. 

 

§ 2º A participação do gênero feminino nos conselhos na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) se dará paulatinamente na medida em que se realizem os processos de 

renovação destes mesmos conselhos. 

 

(...) 

(VETADO) 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 23 de dezembro de 2013, 460º 

da fundação de São Paulo. 

 

FERNANDO HADDAD, PREFEITO 

 

ROBERTO NAMI GARIBE FILHO, Respondendo pelo cargo de Secretário do Governo 

Municipal 

 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 23 de dezembro de 2013.  
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ANEXO C – RESOLUÇÃO N° 948, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

Aprova o Planejamento Estratégico do FGTS para 

o período de 2020 a 2030. 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO, no uso da competência que lhe atribuem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e VII do art. 64 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e 

Considerando a necessidade de revisão do Planejamento Estratégico do 

FGTS; e 

Considerando o trabalho desenvolvido em parceria com os representantes do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, , resolve: 

Art. 1º Aprovar o Planejamento Estratégico do FGTS para o período de 2020 

a 2030, conforme a seguir: 

I - Missão do FGTS: Constituir e preservar reserva financeira do trabalhador 

e fomentar investimentos nas áreas de habitação, saneamento e infraestrutura para a 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 

II - Visão: Ser uma poupança atrativa e digital para todos os brasileiros e 

efetiva no desenvolvimento do país com responsabilidade socioambiental. 

III - Objetivos Estratégicos: 

a) Sociedade 

1. Habitação: Facilitar o acesso à moradia digna para a população de baixa 

renda; 

2. Saneamento Básico: Expandir a oferta e o acesso ao saneamento básico; 

3. Infraestrutura Urbana: Expandir a oferta de infraestrutura urbana; 

4. Direito do Trabalhador: Garantir o recolhimento dos recursos para todos 

os trabalhadores; 

5. Poupança do Trabalhador: Preservar o valor de compra dos recursos 

recolhidos. 

b) Sustentabilidade Financeira 

1. Resultado Financeiro: Gerar resultados anuais que preservem o equilíbrio 

financeiro do Fundo; 

2. Eficiência: Maximizar a execução física com o volume de recursos 

disponíveis; 

3. Expansão da Arrecadação: Diminuir a evasão e atrair contribuições extras. 

c) Processos 

1. Gestão da Execução: Aprimorar o processo de orçamento, execução e 

monitoramento; 
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2. Qualidade de Serviço: Melhorar a qualidade da prestação de serviços por 

meio da digitalização; 

3. Compliance: Aprimorar os mecanismos de compliance. 

d) Aprendizado e Crescimento 

1. Eficácia: Desenvolver mecanismos de monitoramento, avaliação e 

transparência da eficácia. 

IV - Indicadores Estratégicos do FGTS que serão utilizados para o 

acompanhamento da execução dos objetivos estratégicos, conforme Anexo I. 

V - Iniciativas Estratégicas com o objetivo de alcançar um Objetivo 

Estratégico ou melhorar o desempenho de um Indicador Estratégico, conforme Anexo II. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

IGOR VILAS BOAS DE FREITAS 

Presidente do Conselho 
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ANEXO D – CONSELHEIRO FISCAL: REQUISITOS (LEI 13.303/2016) 

 

(...) 

Seção VIII 

Do Conselho Fiscal 

Art. 26. Além das normas previstas nesta Lei, aplicam-se aos membros do Conselho 

Fiscal da empresa pública e da sociedade de economia mista as disposições previstas 

na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , relativas a seus poderes, deveres e 

responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e a remuneração, além 

de outras disposições estabelecidas na referida Lei. 

§ 1º Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no País, 

com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, 

por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração 

pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. 

§ 2º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente 

controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a 

administração pública. 

 

(...) 
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ANEXO E – CONSELHO FISCAL: COMPOSIÇÃO E REQUISITOS (LEI N° 

6.404/76) 

 

(...) 

Conselho Fiscal 

Composição e Funcionamento 

        Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu 

funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a 

pedido de acionistas. 

        § 1º O conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia-geral. 

        § 2º O conselho fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado 

pela assembleia-geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um 

décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a 

voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia-geral 

ordinária após a sua instalação. 

        § 3º O pedido de funcionamento do conselho fiscal, ainda que a matéria não conste 

do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer assembleia-geral, que 

elegerá os seus membros. 

        § 4º Na constituição do conselho fiscal serão observadas as seguintes normas: 

        a) os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito, terão 

direito de eleger, em votação em separado, 1 (um) membro e respectivo suplente; igual 

direito terão os acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10% (dez 

por cento) ou mais das ações com direito a voto; 

        b) ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto 

poderão eleger os membros efetivos e suplentes que, em qualquer caso, serão em número 

igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais um. 

        § 5º Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a 

primeira assembleia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser 

reeleitos. 

        § 6o Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a 

primeira assembleia-geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser 

reeleitos. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001) 

        § 7o A função de membro do conselho fiscal é indelegável.  (Incluído pela Lei nº 

10.303, de 2001) 
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Requisitos, Impedimentos e Remuneração 

        Art. 162. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, 

residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido 

por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro 

fiscal. 

        § 1º Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas, em número suficiente, 

para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos 

requisitos estabelecidos neste artigo. 

        § 2º Não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das pessoas enumeradas nos 

parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração e empregados da 

companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até 

terceiro grau, de administrador da companhia. 

       § 3º A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, 

das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada 

pela assembleia-geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em 

exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados 

benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. (Redação dada pela Lei nº 

9.457, de 1997) 

 

(...) 

 

 


