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RESUMO 

 

 

MYSZAK, Stefani Carolini Dal Magro. SANTOS, Isabela Dalmolin dos. A relação 
entre participação feminina no conselho de administração e no comitê de 
auditoria e o desempenho financeiro das empresas brasileiras de capital 
aberto.  2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências 
Contábeis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2019.  
 
 
Este estudo apresenta uma análise da relação entre a participação feminina no 
Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria e desempenho financeiro de 
empresas brasileiras de capital aberto, pertencentes ao nível Novo Mercado, 
referente aos anos de 2016, 2017 e 2018. Destaca a importância da presença de 
mulheres em cargos mais elevados e a desigualdade entre o total de membros e o 
percentual de mulheres. Realiza uma correlação pelo método ρ de Spearman, 
utilizando os dados de desempenho e as características de composição do 
Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Infere-se que a presença 
feminina no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria apresenta 
correlação positiva e fraca com o desempenho financeiro das empresas de capital 
aberto brasileiras pertencentes ao nível Novo Mercado. Entretanto, não se pode 
afirmar que tal relação é de causa e consequência, uma vez que apenas para 
variável ROA o resultado apresentou significância de confiabilidade. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Conselho de Administração. Comitê de Auditoria. 
Desempenho Financeiro.  
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

MYSZAK, Stefani Carolini Dal Magro. SANTOS, Isabela Dalmolin dos. The 
relationship between female participation in the board of directors and the 
audit committee and the financial performance of publicly traded Brazilian 
companies. 2019. Course Conclusion Paper for (Bachelor of Accounting) - Federal 
Technological University of Parana. Pato Branco, 2019.  
 
 
This study presents an analysis of the relationship between female participation on 
the Board of Directors and in the Audit Committee and the financial performance of 
publicly traded Brazilian companies, listed at Novo Mercado, over the years of 2016, 
2017 and 2018. It highlights the importance of woman’s presence in high positions 
and that there is an inequality between total membership and the number of women. 
It was performed a correlation by the Spearman method using the performance data 
and composition characteristics of the Board of Directors and of the Audit Committee. 
It infers that the female presence on the Board of Directors and the Audit Committee 
has a positive and weak correlation with the financial performance of Brazilian 
publicly traded companies belonging to the Novo Mercado level. Nevertheless, it 
could not be stated that there is cause and consequence in this relationship, since 
only for ROA variable the result presented reliability significance. 
 
Keywords: Woman. Board of Directors. Audit Committee. Financial Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente seção apresenta a contextualização do tema da pesquisa e a 

problemática, elenca o objetivo geral e os específicos e justifica o estudo. 

 

   

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

As empresas brasileiras formam-se e desenvolvem-se baseadas em uma 

estrutura de propriedade concentrada, o que ocorre em diversos países. Nesse 

sentido, o controle e a propriedade estão centralizados em um número restrito de 

pessoas e em muitos dos casos os donos apresentam vínculos familiares 

(HENRIQUES, 2009). 

Com o crescimento das operações, relacionados ao desenvolvimento da 

companhia, surge a necessidade de gestão delegada a administradores e não mais 

ao proprietário. Esta separação entre a propriedade e o controle origina conflitos nas 

relações, cuja explicação é elucidada por meio da Teoria da Agência (BIANCHI, 

2005). 

Devido a busca incessante dos proprietários pela expansão do negócio, 

surge o interesse pela abertura de capital com o objetivo de obtenção de bens de 

terceiros (HENRIQUES, 2009). Essa abertura de capitais foi regulamentada no Brasil 

em dezembro de 1976, por meio da Lei 6.404/76, mais conhecida como Lei das 

Sociedades por Ações (BRASIL, 1976). 

O crescimento de operações e a abertura de capital originam mudanças no 

gerenciamento das empresas. Os administradores (agentes) passam a tomar 

decisões voltadas, não apenas, aos interesses dos proprietários ou acionistas 

(principal), e sim levando em consideração interesses próprios. Além disso, os 

investidores buscam por empresas fortalecidas no mercado acionário, com o mínimo 

de conflito de interesses entre acionistas e administradores (BIANCHI, 2005). 

Surge a necessidade de ferramentas que atuam de forma a atenuar os 

conflitos de interesses e melhorar a governança das empresas. A utilização dos 

mecanismos de Governança Corporativa (GC) representa um fortalecimento do 
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mercado acionário, uma vez que propiciam o controle e monitoramento de forma a 

atenuar os conflitos, protegendo assim os proprietários e acionistas das ações 

tomadas pela administração (IBGC, 2017; BIANCHI, 2005). 

Um dos mecanismos de governança corporativa é o Conselho de 

Administração (CA), o qual é obrigatório pela legislação das Sociedades por Ações 

(BRASIL, 1976). Conforme o Art. 142 da Lei 6.404/76 (BRASIL, 1976), esse órgão é 

responsável por determinar a orientação geral dos negócios da empresa e pela 

fiscalização da gestão dos diretores, examinando os documentos da companhia, 

além de outras atribuições.  

O CA é assistido por componentes da organização, os quais são instruídos 

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Nesse sentido o 

segmento que auxilia a entidade quanto à qualidade das demonstrações, 

fiscalizando e examinando os documentos da companhia, é o Comitê de Auditoria 

(IBGC, 2017). Esse órgão, além de instruído pelo IBGC é um elemento obrigatório 

conforme a Lei 13.303/2016 (BRASIL, 2016). 

De forma tempestiva, define-se o Comitê de Auditoria como um órgão que 

assessora o Conselho de Administração (IBGC, 2017). Dentre suas funções tem-se 

o monitoramento da “eficácia dos controles internos e das políticas e procedimentos 

de proteção em relação a fraudes, conflitos de interesse e demais desvios de 

conduta que possam impactar a organização” (IBGC, 2017). Ainda, a visão deste 

comitê consiste na confiabilidade e integridade das informações de forma a proteger 

a empresa e as partes interessadas. 

O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria, que estão presentes 

nos melhores níveis de GC, são formados por membros do gênero feminino e 

masculino de diferentes profissões. Pesquisas apontam que o percentual de 

mulheres nestes cargos é menor que o de homens (SPENCER STUART, 2018). 

Conforme Lazzaretti e Godoi (2012, p. 2), “a desigualdade de gênero 

especificamente nos Conselhos de Administração (CAs) tem sido foco de diversas 

pesquisas, no decorrer das últimas quatro décadas, em vários países”.  

Pesquisas internacionais evidenciaram que a presença feminina em cargos 

de liderança pode afetar positivamente a organização, evidenciando melhor 

gerenciamento e desempenho organizacional se comparado a apenas líderes do 

sexo masculino (THIRUVADI; HUANG, 2011; LOW; ROBERTS; WHITING, 2015). 

No caso de empresas brasileiras, as que contém integrantes mulheres nos 
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Conselhos demonstram melhor performance financeira e de mercado do que as que 

não apresentam diversidade de gênero (FRAGA; SILVA, 2012; MARTINS et al, 

2012). 

O presente estudo procura responder a seguinte questão: Qual é a relação 

entre a presença feminina no Conselho de Administração e Comitê de Auditoria e o 

desempenho das empresas listadas no Novo Mercado? 

 

   

1.2 OBJETIVOS 

 

 

Para cumprir a finalidade do presente trabalho de pesquisa foram definidos 

objetivo geral e objetivos específicos.  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar a relação entre a presença 

feminina no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria e o desempenho 

financeiro das empresas brasileiras de capital aberto. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Levantar as características da composição do Conselho de Administração 

e do Comitê de Auditoria; 

 Analisar o desempenho das empresas de capital aberto; e, 

 Correlacionar a participação feminina no Comitê de Auditoria e no 

Conselho de Administração com a desempenho. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A participação de mulheres nas organizações é um fato não recente nos 

contextos sociais e acadêmicos. Historicamente, a posição feminina nas estruturas 

organizacionais espelha-se a posição subalterna em relação aos homens que ocorre 

em outros campos (SILVEIRA, 2010). Conforme Oliveira (2013), durante a Segunda 

Guerra Mundial, a presença de mulheres ganhou ênfase, contudo o seu exercício na 

atividade gerencial era ainda considerado como uma quebra de paradigma. 

No Brasil, no ano de 2010, foi aprovado o Projeto de Lei do Senado – PLS 

112 (BRASIL, 2010), que se encontra em tramitação na Câmara como Projeto de 

Lei, PL 7.179 (BRASIL, 2017), relacionado a participação feminina em CAs. O PLS 

112 (BRASIL, 2010, p. 1) “estabelece percentual mínimo de 40% de mulheres nos 

conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista 

e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 

capital social com direito a voto”. 

Apesar da tramitação na Câmara e aprovação no Senado do Projeto de Lei 

em questão, no Brasil, a presença feminina em cargos de liderança ainda é bastante 

inferior a masculina. No caso de integrantes de Conselhos, o percentual de mulheres 

é de 9,4% do total de membros, o que representa uma taxa 61% menor que a média 

internacional (SPENCER STUART, 2018). Ainda, conforme o Spencer Stuart (2018, 

p. 26), “os Conselhos de Nível 2 têm a maior representatividade de mulheres, 

10,5%. Os demais segmentos, Novo Mercado e Nível 1, apresentam 9,2% de 

participação feminina”. 

De acordo com o Spencer Stuart (2018, p. 27), “o percentual de mulheres 

em Conselhos em 2018, apesar de ainda pouco representativo, é o mais alto do 

período e representa um avanço de 15% sobre 2017 e de 31% sobre 2015”. Devido 

a esse aumento de participação das mulheres justifica-se o presente trabalho como 

forma de compreender se a presença feminina é uma variável determinante para o 

desempenho das empresas.  

Independentemente de a presença de mulheres nas organizações ter 

ganhado ênfase com o final das Guerras Mundiais, a participação feminina em 

atividades gerenciais ainda apresenta uma disparidade em relação a masculina 

(BIANCHI, 2005; OLIVEIRA, 2013). As mulheres, mesmo inseridas no mercado de 
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trabalho, nem sempre exercem posições tradicionalmente desempenhadas por 

homens, como é o caso de diretorias e conselhos (BIANCHI, 2005; BRUSCHINI; 

PUPPIN, 2004). No contexto social, a presente pesquisa justifica-se por apresentar-

se como um tema atual devido a busca feminina no que condiz ao reconhecimento 

da capacidade de liderança e a questão de empoderamento feminino. 

No contexto prático, o presente estudo pode auxiliar os gestores de 

companhias nas decisões acerca da diversidade de gênero nos conselhos e 

comitês, sendo assim, trata-se de uma ferramenta que poderá ser utilizada na 

gestão de empresas.  Além disso, espera-se que os resultados fomentem futuros 

debates sobre a participação feminina no Conselho de Administração e Comitê de 

Auditoria e os seus desdobramentos. 

Na revisão da literatura empírica, identificou-se estudos que tinham como 

base a presença de mulheres e o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, 

dentre os quais, tem-se: Low, Roberts e Whiting (2015), Thiruvadi, Huang (2011), 

Thiruvadi (2012), Gallego-Álvarez, García-Sánchez, Rodríguez-Dominguez (2009) e 

Adams e Ferreira (2009). Tais estudos diferenciam-se do presente por utilizarem-se 

de amostras não brasileiras. Nos estudos de Oliveira (2013), Lay, Gonçalves e 

Cunha (2017), Martins et al (2012) e Fraga e Silva (2012), foram empregados dados 

nacionais. Entretanto, nenhum apresenta o período e a amostra que serão 

utilizados, justificando, assim, a realização deste trabalho. Espera-se que a análise 

sobre o tema fomente novos trabalhos e debates sobre a presença de mulheres em 

cargos de liderança, especialmente em Conselhos de Administração e Comitê de 

Auditoria. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 

 

Para a pesquisa serão objeto de estudo as empresas de nível de 

governança corporativa Novo Mercado, exceto as empresas financeiras, que 

apresentam participação feminina no Conselho de Administração e Comitê de 

Auditoria. E serão utilizados os dados divulgados no formulário de referência e 

demonstrações contábeis do período compreendido entre os anos de 2016 e 2018. 
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As variáveis dos mecanismos de governança corporativa serão 

compreendidas de modo específico. Quanto ao Conselho de Administração e ao 

Comitê de Auditoria, as características que serão analisadas são: expertise, 

tamanho e independência. Para ambos será analisado o percentual de mulheres. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

 Esse capítulo tem o objetivo de fundamentar teoricamente o tema Teoria da 

Agência e Governança Corporativa, o qual oferece suporte teórico para a discussão 

dos resultados. 

 

 

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA 

 

 

Há tempos vem ocorrendo mudanças na estrutura das empresas. As 

companhias eram centralizadas basicamente nas mãos de uma pessoa ou de um 

pequeno grupo. Com o crescimento das operações a gama de pessoas envolvidas 

no contexto organizacional aumentou (MARTIN; SANTOS; RIBEIRO FILHO, 2004).  

Tal fato decorre do desenvolvimento das organizações no mercado e 

consequentemente da necessidade de abertura de capital para expandir os negócios 

empresariais, considerando a dificuldade de apenas um proprietário em financiar o 

crescimento da entidade e administrar todos os funcionários que a compõem. Em 

consequência disso, poderão surgir os conflitos de interesses entre os agentes: 

acionistas majoritários versus minoritários, acionistas versus credores e acionistas 

versus gestores, onde cada parte objetiva a maximização pessoal (BIANCHI; 

NASCIMENTO, 2005). 

Neste sentido, verifica-se que os conflitos resultam de uma relação de 

agência, isto é, quando uma ou mais pessoas (principal) emprega, por meio de um 

contrato, outra pessoa (agente) para desempenhar algum serviço ou trabalho em 

seu favor, incluindo a delegação de alguma autoridade de decisão para o agente. 

Essa relação pode gerar incongruências entre o comportamento desejado pelo 

principal e o comportamento apresentado pelo agente (JENSEN; MECKLING, 1976). 

De acordo com Martinez (2001), o principal figura-se como o proprietário do 

capital e o agente figura-se como o gerente, “então como parte integrante dessa 

relação contratual surge à figura de um sujeito ativo, o qual a teoria consagra com o 

nome de Principal e como sujeito passivo, o Agente” (MARTINEZ, 2001, p.2). Com o 
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intuito de analisar os conflitos de interesse, os custos resultantes da separação entre 

a propriedade e o controle de capital bem como outros problemas resultantes da 

relação principal-agente surge a Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976). 

   

 

2.1.1 Assimetria Informacional 

 

 

Para Jensen e Meckling (1976) a segregação entre as atividades de 

gestores e a propriedade da empresa ocasiona os conflitos de agência. Entre os 

problemas decorrentes de tais conflitos destaca-se a assimetria informacional, que 

para Scott (2003), ocorre quando um dos integrantes de um negócio possui 

informações superiores à de outros.  

Segundo Hendriksen e Breda (1999) este é um problema decorrente de 

informações incompletas, já que ambas as partes não conhecem integralmente 

todos os níveis da organização e, desta forma, determinadas consequências não 

são por elas consideradas.  Partindo da hipótese da ocorrência de divisões entre a 

propriedade e o controle das organizações, nota-se que há diversas modificações na 

forma de gerenciamento da empresa e, diante de uma tomada de decisão, os 

agentes podem estar levando em conta não apenas os interesses organizacionais, 

mas também os interesses individuais. 

 Logo, a assimetria informacional pode ser definida como informações 

imparciais que circulam entre o agente e o principal no contexto das decisões 

organizacionais, ou seja, quando os agentes internos buscam aumentar a utilidade 

expropriando os ganhos dos agentes externos, com menos acesso às informações 

sobre a firma (NASCIMENTO; REGINATO, 2008). 

 

   

2.1.2 Custos de Agência 

 

 

Considerando a existência da assimetria de informação e a divergência entre 

principal e agente, surgem os custos de agência, que são os diversos esforços 

aplicados com a finalidade de redução do descompasso entre os interesses do 
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agente e principal, incluindo os custos de monitoramento por parte do principal, 

somados aos dispêndios do agente e as perdas residuais (JENSEN; MECKLING, 

1976).  

Destaca-se a existência de um custo de monitoramento quando, por 

exemplo, o principal deseja limitar as divergências de seus interesses remunerando 

o agente para que este não tome medidas ou decisões que prejudique seus 

interesses (GOTAÇ; LAMEIRA; MONTEZANO, 2015). 

Nesse contexto existem mecanismos que regulam os gestores para que não 

coloquem seus interesses individuais acima dos interesses da organização, essas 

práticas são chamadas de mecanismos de governança corporativa, que objetivam 

minimizar os custos de agência alinhando os interesses entre investidores e 

administradores ou entre acionistas controladores e minoritários, reduzindo o custo 

de capital e maximizando o valor da empresa (BIANCHI, 2005). 

 

 

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

 

A governança corporativa se refere ao aglomerado de práticas que tem por 

finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 

interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso 

ao capital (CVM, 2002).  Nesse sentido, destacam-se como princípios básicos que 

permeiam a relação dos interessados na organização os seguintes:  

 

 “Transparência: Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 
interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 
aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Equidade: 
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 
demais partes interessadas (stakeholders). Prestação de Contas 
(accountability): Os agentes de governança devem prestar contas de sua 
atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 
diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Responsabilidade 
Corporativa: Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade 
econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas 
de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais no curto, 
médio e longo prazos” (IBGC, 2015, p. 20). 
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Catapan e Cherobim (2010) sustentam que a aplicação de um sistema de 

Governança Corporativa eficaz e que vise à redução dos conflitos de interesse 

dentro de uma organização precisa ser combinado por diferentes mecanismos de 

controle interno ou externo. É importante evidenciar que a aplicação dos 

mecanismos adequados de governança pode não apenas diminuir divergências, 

mas também agregar valor às instituições, aprimorando o processo decisório (ABBC, 

2009). 

Salienta-se que segundo Carvalho (2002, p. 25), “O estado da Governança 

Corporativa no Brasil pode ser mais bem compreendido à luz do modelo de 

desenvolvimento do mercado acionário, que data do início dos anos 1970. Até então 

o mercado de ações era bastante desregulado”. Segundo Arruda, Madruga e Freitas 

Junior (2008), diante da descoberta da importância do mercado de capitais para o 

desenvolvimento do País, foram criadas a Lei 6.385/76 e a Lei 6.404/76 (Lei das 

Sociedades Anônimas).  

A primeira dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, dando origem a 

Comissão de Valores Mobiliários, com a finalidade de identificar quais atividades 

serão disciplinadas e fiscalizadas por essa lei. Com relação à Lei 6.404/76 também 

conhecida como Lei das Sociedades Anônimas denota-se que ela dispõe sobre as 

Sociedades por Ações, suas características e a natureza da companhia, 

evidenciando que a mesma terá seu capital dividido em ações (ARRUDA; 

MADRUGA; FREITAS JUNIOR, 2008).  

Além disso, Vieira e Mendes (2006) destacam outro acontecimento 

importante para a Governança Corporativa, a instituição de segmentos diferenciados 

de governança pela B3 (Brasil, Bolsa e Balcão). Esses segmentos ficam 

encarregados de aplicar práticas de governança sendo classificados em: Nível 2 

(N2), Nível 1 (N1) e Novo Mercado (NM). É importante destacar que a transferência 

para um nível superior de governança corporativa faz com que o nível de segurança 

apresentado aos acionistas aumente, gerando o aperfeiçoamento da qualidade das 

informações oferecidas por parte das organizações (VIEIRA; MENDES, 2006). 

Nesse contexto, visando a maior aderência às práticas de Governança 

Corporativa, são adotados mecanismos pelas empresas para controle e gestão 

(BORBA; SANTOS, 2018). Dentre essas ferramentas pode-se citar o Conselho de 

Administração e o Comitê de Auditoria.  
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2.2.1 Conselho de Administração  

 

 

O Conselho de Administração refere-se a um órgão colegiado encarregado 

do processo deliberativo de uma organização em relação ao seu direcionamento 

estratégico, sendo a principal ferramenta utilizada pela Governança Corporativa. 

Salienta-se que a finalidade do Conselho de Administração é estabelecer a conexão 

entre a propriedade e a gestão, para conduzir e monitorar a relação desta última 

com as demais partes interessadas, possuindo papel essencial no processo 

decisório (IBGC, 2009): 

 

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o 
estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 
§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo 
a representação da companhia privativa dos diretores. § 2º As companhias 
abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de 
administração. (BRASIL, 1976). 

 

Assim, denota-se que tal órgão atua como um importante mecanismo de 

controle interno, já que visa minimizar os custos de agência existentes entre 

acionistas controladores e acionistas minoritários (IBGC, 2015). Conforme Kashio 

(2007 p. 44) “o Conselho de Administração tem por finalidade a realização dos 

interesses dos acionistas perante a companhia para ratificar e monitorar a estratégia 

do órgão executivo”. De acordo com o autor as decisões tomadas pelo conselho são 

unicamente relacionadas ao controle, sendo de atribuição da direção executiva as 

decisões de gestão.  

Com relação às características do Conselho de Administração, atenta-se 

para o tamanho, independência, dualidade e número de reuniões. Quanto ao 

tamanho do Conselho de Administração, recomenda-se um número ímpar, entre 

cinco e onze, de forma que esse número pode variar de acordo com o setor de 

atuação, porte, complexidade das atividades, estágio do ciclo de vida da 

organização e necessidade de criação de comitês (IBGC, 2015).  

De acordo com o que dispõe a Lei 6.404/76: 

 

Art. 140 O conselho de administração será composto por, no mínimo, 3 
(três) membros, eleitos pela assembleia-geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer: I - o número de 
conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o processo de escolha e 
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substituição do presidente do conselho; I - o número de conselheiros, ou o 
máximo e mínimo permitidos, e o processo de escolha e substituição do 
presidente do conselho pela assembleia ou pelo próprio conselho. 
(BRASIL,1976) 

 

Para Beasley (1996, apud DAGOSTINI 2013) o tamanho do Conselho de 

Administração se relaciona positivamente com a qualidade das demonstrações 

financeiras das empresas. No entanto, há divergências na literatura quanto a esse 

aspecto, as concepções favoráveis defendem o fato de haver contribuição nas 

discussões fornecendo maior fonte de ideia e conhecimento e aumentando a 

qualidade nas tomadas de decisões (DALTON; DAILY, 2000). Em contrapartida, um 

Conselho de Administração composto por muitos membros ensejaria em dificuldade 

de identificação sobre os membros em potenciais e suas contribuições, de forma a 

prejudicar o debate trazendo conflitos de comunicação (LEVRAU; BERGHE, 2007).  

Evidencia-se ainda que, segundo Yermack (1996) há uma relação inversa 

entre o tamanho do Conselho de Administração e o valor da empresa. Isso ocorre 

em virtude de que à medida que aumenta o tamanho do conselho, aumentam-se os 

obstáculos de controle e comunicação originando conflitos internos pela 

complexidade de se alcançar um consenso nas decisões e, consequentemente, 

maiores problemas de agência nas empresas (EISENBERG; SUNDGREN; WELLS, 

1998 apud DAGOSTINI, 2013).  

No que concerne à característica independência destaca-se a existência de 

três classes de conselheiros: internos, externos e independentes. Os conselheiros 

internos são aqueles que desempenham função de diretoria ou são empregados da 

organização. Já, os conselheiros externos não possuem vínculo atual de caráter 

empregatício, comercial ou de direção e não são independentes (IBGC, 2015). 

 Em relação à classe de conselheiros independentes, o IBGC (2015) 

evidencia-se que esta será composta por conselheiros externos sem qualquer 

vínculo com grupos controladores, executivos prestadores de serviços, sócios com 

participação relevante ou entidades sem fins lucrativos que influenciem ou possam 

influenciar significativamente nas decisões da organização.  

Com vista nisso, destaca-se a importância dos conselheiros independentes, 

principalmente nas companhias sem controle definido, com capital disperso, sendo 

que a independência é um atributo essencial para o desempenho dos integrantes do 

Conselho de Administração, permitindo a atuação sem interferência de caráter 
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profissional, pessoal ou de qualquer espécie (IBGC, 2015). De acordo com Santos 

(2002), a independência do conselho tem sido apresentada como um fator positivo e 

que propicia uma boa prática de governança.  

Segundo Jensen (1993), quanto menor a atuação dos acionistas 

controladores sobre os integrantes do conselho, menor são as chances de ele agir 

em seus benefícios. O conselho deve contar apenas com conselheiros externos e 

independentes, sendo que os independentes devem ocupar participação relevante 

em relação ao número total de conselheiros. Além disso, deve-se evitar a indicação 

de conselheiros internos para integrar o conselho, visando proporcionar a 

independência no julgamento de todos os conselheiros e a integridade do sistema 

de governança (IBGC, 2015).  

Verifica-se que para que ocorra uma gestão com mais lisura e maior 

igualdade precisa-se de mais independência do Conselho de Administração. Com 

vista nisso, analisando os níveis diferenciados de Governança Corporativa nota-se 

que para se ingressar no nível mais alto, ou seja, no Novo Mercado, a empresa deve 

possuir um Conselho de Administração com no mínimo 20% (vinte por cento) de 

conselheiros independentes (PEDROSA, 2013). 

Outra característica a ser observada referente ao Conselho de 

Administração trata-se da dualidade dos membros que o compõe. Para Lipton e 

Lorsh (1992), é imprescindível à segregação do papel de presidente da companhia e 

do presidente do Conselho de Administração para que as atividades de gerência se 

desenvolvam sem intervenções. De acordo com o IBGC (2010), é necessário que se 

evite o acúmulo de funções, a fim de que não haja a concentração de poder 

ensejando prejuízo de supervisão adequada. Sendo assim, se os cargos de 

presidentes do conselho e da empresa forem ocupados pela mesma pessoa, é 

indispensável que haja um membro de poder que equilibre a relação de autoridade 

do indivíduo com dualidade de funções. 

Segundo a CVM (2002) “os cargos de presidente do Conselho de 

Administração e presidente da diretoria (executivo principal) devem ser exercidos 

por pessoas diferentes”. Para Silveira (2002) as empresas brasileiras sem dualidade 

de funções demostraram maior valor de mercado. Nesse sentido, a diferenciação 

das funções de presidente e diretor gerarão um aumento no desempenho da 

empresa e reduzirão os custos de agência (BELKHIR, 2004 apud DAGOSTINI, 

2013). Em suas disposições, o IBGC (2010) recomenda que o diretor-presidente não 
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seja membro do Conselho de Administração, no entanto ele deve participar das 

reuniões de Conselho como convidado. 

Em última análise, com relação às reuniões segure-se que as mesmas 

ocorram, no mínimo, trimestralmente e, no máximo, mensalmente. Em se tratando 

de casos em que haja a necessidade de o órgão avaliar temas específicos, que 

precisem de decisão imediata, poderão ser convocadas reuniões extraordinárias a 

qualquer tempo. Além disso, é indicado que as reuniões sejam realizadas nas 

instalações operacionais da companhia, possibilitando interação dos conselheiros 

com o ambiente de trabalho (IBGC, 2010). 

Vislumbra-se ainda, a possibilidade de o Conselho de Administração instituir 

vários comitês para auxiliá-lo na execução de suas atividades, podendo-se destacar 

o Comitê de Auditoria, responsável por fiscalizar assuntos que envolvam 

demonstrações contábeis, controles internos, área financeira, auditoria interna e 

auditoria independente (IBGC, 2009). 

 

 

2.2.2 Comitê de Auditoria 

 

 

O Comitê de Auditoria é definido como um órgão expressivo de 

assessoramento ao Conselho de Administração, de forma que colabora com este no 

acompanhamento da qualidade de demonstrações financeiras, inclusive no que se 

refere aos controles internos, à conformidade, à integridade e ao gerenciamento de 

riscos da organização (IBGC, 2017). É importante destacar que, sua finalidade não 

está ligada a delegação das responsabilidades que competem ao Conselho de 

Administração. Isso significa que, os comitês não dispõem de poder decisório, 

devendo estudar os assuntos e preparar propostas para deliberação do Conselho de 

Administração (IBGC, 2017). 

No ano de 2002, o IBGC emitiu recomendações para que todas as empresas 

instituíssem um Comitê de Auditoria em sua estrutura organizacional. Em 2003, o 

Conselho Monetário Nacional expediu a Resolução nº 3.081/2003 voltada às 

instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

permitindo o Conselho Fiscal a exercer, na mesma forma e regra estabelecida pela 

Security and Exchange Commission (SEC), as funções do Comitê de Auditoria. Em 
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seguida, a Resolução nº 3.170/2004 separou as funções do Conselho Fiscal e do 

Comitê de Auditoria, a partir de então, cada órgão teria definidas suas próprias 

funções e atribuições (FURUTA, 2010). 

Para o presente estudo faz-se necessária à abordagem de algumas 

características do Comitê de Auditoria, como: tamanho, independência, expertise e 

número de reuniões. Com relação ao tamanho e independência, é recomendável 

que o Comitê de Auditoria seja formado por pelo menos três membros e, de 

preferência, por um número ímpar de profissionais, destacando ainda que o 

tamanho e a composição do Comitê de Auditoria irão depender do porte da 

organização, de seu setor de atuação e à complexidade de seus negócios (IBGC, 

2017).  

Para o IBGC (2015, p. 79): 

 

O comitê de auditoria, preferivelmente, deverá ser formado apenas (ou ao 
menos em sua maioria) por conselheiros independentes e coordenados por 
um conselheiro independente. Dada a grande possibilidade de conflitos de 
interesses, não convém possuir conselheiros internos ou executivos em sua 
composição, devendo estes últimos ser convidados para as reuniões, 
quando necessário.  

 

No mesmo sentido, a CVM (2011) indica o mínimo de três membros para a 

composição do Comitê de Auditoria, em que pelo menos dois sejam independentes 

e pelo menos um deve ser do Conselho de Administração e não participar da 

diretoria. De acordo com a Lei 13.303/16 (Lei das Estatais): “Art. 25. O Comitê de 

Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, em sua maioria independentes”.  

Conforme dispõe a Resolução nº 3.198 do Conselho Monetário Nacional 

(CMN, 2004), o Comitê de Auditoria deve ser integrado por no mínimo três membros, 

que não podem ser (ou ter parentesco com) diretores, funcionários ou membros do 

conselho fiscal da instituição ou de suas coligadas. Segundo a B3 – Novo Mercado, 

o comitê deverá ter em sua composição no mínimo três membros, sendo ao menos 

um deles conselheiro independente da companhia (IBGC, 2017). Por fim, a Lei 

Sarbanes-Oxley (ESTADOS UNIDOS, 2002) dispõe que sua composição deverá ser 

de membros independentes do Conselho de Administração. 

Quanto à característica expertise, está expõem o conhecimento e 

experiência que o membro do Comitê de Auditoria possui em contabilidade, auditoria 
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e finanças (CUNHA et al, 2014). De acordo com Blue Ribbon Committee (BRC, 

1999), recomenda-se que pelo menos três membros tenham conhecimento na área 

financeira, ou que procurem esse conhecimento após o período da sua nomeação, e 

que no mínimo um destes membros tenha conhecimentos aprofundados sobre os 

princípios contábeis, demonstrações financeiras e procedimentos usuais de 

auditoria.  

Segundo IBGC (2017) e SUSEP (2004) a expertise está ligada a experiência 

comprovada em assuntos contábeis, controles internos, operações financeiras e 

auditoria independente, sendo necessário, de acordo com o IBGC, que pelo menos 

um integrante cumpra este requisito. Nesse mesmo sentido, o CMN (2004) exige em 

sua instrução que pelo menos um integrante deve possuir comprovados 

conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifiquem para a 

função. Segundo a CVM (2011) pelo menos um integrante deve ter reconhecida 

experiência em assuntos de contabilidade societária. 

De acordo com a SOX (ESTADOS UNIDOS, 2002), deve haver ao menos 

um integrante com especialização contábil-financeira, e caso não haja, deve-se 

divulgar o motivo da ausência do especialista. Nesse aspecto a recomendação do 

BRC (1999) relacionado à competência dos membros do Comitê de Auditoria é de 

que pelo menos um integrante deva ter experiência em contabilidade ou 

administração financeira, comprovada com um emprego anterior ou sendo 

profissional com certificação em contabilidade ou finanças, ou experiência 

comparável, incluindo serviço como executivo corporativo com responsabilidade de 

supervisão financeira. 

Com relação ao número de reuniões o IBGC (2017) destaca que o Comitê 

de Auditoria deverá se reunir regularmente com o Conselho de Administração, o 

Conselho Fiscal (quando instalado), o diretor-presidente e demais diretores. As 

reuniões ordinárias devem preferencialmente ser mensais – encontros mais 

esparsos implicam maior demora a implantar mudanças – para que os membros do 

comitê tenham condições de tratar dos assuntos pertinentes, assim como elaborar 

relatos e recomendações para o Conselho de Administração.   

Nesse sentido o Comitê de Auditoria deve realizar discussões privadas e 

periódicas com os auditores internos e os independentes, tendo em vista que essa 

prática impulsiona a exposição de opiniões francas e objetivas. Desta forma se torna 

essencial que essas discussões privadas façam parte da rotina das organizações. 
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Além disso, destaca-se que o comitê também deve se reunir periodicamente com a 

diretoria, a qual deverá prestar esclarecimentos quando requisitada (IBGC, 2017). 

A Instrução CVM nº 509/11, que dispõe sobre as companhias com Comitê 

de Auditoria estatutário, determina que o órgão deve: “reunir-se sempre que 

necessário, mas no mínimo bimestralmente, de forma que as informações contábeis 

sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação”. Para o BACEN e a SUSEP, o 

comitê deve realizar pelo menos trimestralmente tais encontros, que poderão ocorrer 

de forma ordinária e extraordinária, sendo que a periodicidade deve se pautar na 

complexidade dos negócios, do mercado e as especificações dos órgãos de 

regulação (SORRENTINO; TEIXEIRA; VICENTE, 2016). 

 

 

2.3 GÊNERO NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E NO COMITÊ DE 

AUDITORIA 

 

 

A literatura tem avaliado ainda outros aspectos em relação a composição do 

Conselho de Administração, como a diversidade de gênero (ADAMS; FERREIRA, 

2009), raça, etnia, idade, nacionalidade, formação educacional, experiência 

profissional, entre outras (GAZLEY; CHANG; BINGHAM, 2010). Diante dessa 

perspectiva, a participação feminina nos Conselhos de Administração, tem 

impulsionado vários estudos interessados em investigar as influências que as 

características e traços de personalidade feminina trazem para esses órgãos, 

vislumbrando destacar suas consequências na dinâmica, funcionamento empresarial 

e no controle do próprio Conselho de Administração (GROSVOLD, 2009).  

Grosvold (2009) destaca ainda, que os estudiosos favoráveis ao aumento do 

número de mulheres como conselheiras defendem que a diversidade influencia 

positivamente no acompanhamento do Conselho de Administração e em funções de 

controle. Segundo o IBGC (2016), a diversidade de gênero pode aumentar o 

desempenho da organização, ressaltando que a pluralidade de perfis gera variedade 

de argumentos e um processo de tomada de decisão com maior qualidade e 

segurança.  

Embora haja um olhar favorável diante da diversidade nos Conselho de 

Administração com relação ao gênero, a literatura que explora o tema tem mostrado 
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que, em diversos países, é baixa a presença feminina nos Conselhos de 

Administração quando comparada à masculina (CATALYST, 2011 apud 

LAZZARETTI; GODOI, 2012). Segundo Low, Roberts e Whiting (2015) em países 

asiáticos a presença do gênero feminino tem apresentado significativa melhora nos 

conselhos de administração e que esta presença tem afetado positivamente o 

desenvolvimento da empresa.  

De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGC (2016), a participação 

das mulheres em conselhos de administração no Brasil ainda é reduzida. Com base 

na análise dos dados das 339 empresas da amostra ficou demonstrado que a 

participação feminina representa somente 7,9% do total de assentos efetivos 

disponíveis. Esse percentual deixa o Brasil distante das nações que ocupam o topo 

da lista nesse quesito, e coloca o país em posição intermediária em relação a outros 

membros dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O Tabela 1 

mostra os dez países com maior percentual de mulheres no Conselho de 

Administração.  

 

 

Tabela 1 - Os Dez Países com Maior Percentual de Mulheres no Conselho de Administração 

Posição País Total 

1º Noruega 40,5% 

2º Suécia 27.5% 

3º Finlândia 26,8% 

4º Reino Unido 20,7% 

5º França* 18,3% 

6º Dinamarca 17,2% 

7º África do Sul 17,1% 

8º Holanda* 17,0% 

9º Estados Unidos 16,9% 

10º Israel* 16,6% 

Fonte: Adaptado de IBGC, 2016 

 

 

É importante salientar ainda que os dados da referida pesquisa indicam que 

as mulheres estão presentes em quase 40% dos conselhos de companhias listadas 

na B3. Entretanto, em conselhos formados por pelo menos uma mulher, a média da 
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participação feminina no total de membros do conselho é de aproximadamente 22% 

(IBGC, 2016). 

Low, Roberts e Whiting (2015) reforçam o fato de que a presença de 

mulheres na direção proporciona maior fortalecimento de governança corporativa, 

aumentando assim o desempenho organizacional das corporações. Diante disso, 

Oliveira (2013) afirma que esse fator poderá alterar o Audit Delay, já que a presença 

feminina no Conselho de Administração representa uma contribuição no 

desempenho econômico-financeiro das organizações que as possuem. Atenta-se 

para o fato de que existe um fluxo crescente de pesquisas sobre os efeitos de 

gênero nesses órgãos, diferenciando a participação do homem e da mulher.  

Verifica-se também a importância do papel feminino no Comitê de Auditoria, 

com indicativos já comprovados de que sua presença pode efetivamente apresentar 

repercussões positivas quando houver a participação de pelo menos uma mulher 

nas ações do comitê (THIRUVADI; HUANG, 2011). Nota-se que a participação da 

mulher pode trazer resultados relevantes no que diz respeito ao monitoramento e à 

fiscalização das empresas (STEWART; MUNRO, 2007 apud LISZBINSK et al., 

2015). De acordo com tais autores, isso se dá pelo fato de que a mulher é menos 

suscetível a adotar práticas antiéticas e que o controle sob o seu ponto de vista deve 

se dar de maneira mais minuciosa. 

 

 

2.4 ÍNDICES DE DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

Conforme Iahn (2012) a utilização de indicadores é um método de análise 

para o desempenho econômico-financeiro de uma companhia. Esses índices 

fornecem a posição da firma em relação a sua situação econômico-financeira. De 

acordo com Assaf Neto (2010, p.42), os indicadores demonstram a relação de 

“elementos afins das demonstrações contábeis de forma a melhor extrair conclusões 

sobre a situação da empresa”. 

Com os indicadores, é possível analisar duas realidades das empresas: a 

situação econômica e a posição financeira. Entretanto, os indicadores não devem 

ser analisados isoladamente e sim um em complemento do outro. Em geral, os 
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índices analisados são aqueles que demonstram o grau de endividamento, a liquidez 

e a rentabilidade (RIBEIRO, 2009, p.152). 

 

 

2.4.1 Indicadores de Liquidez 

 

 

Os Indicadores de Liquidez, conforme afirma Assaf Neto (2010, p.163), 

“evidenciam a situação financeira de uma empresa frente a seus diversos 

compromissos financeiros”. Subdividem-se, conforme Quadro 1, em: Liquidez 

Corrente, Liquidez Imediata, Liquidez Seca e Liquidez Geral.  

 

 

Índice Fórmula Interpretação 

Liquidez Corrente 
 

Quanto maior, melhor 

Liquidez Imediata 
 

Quanto maior, melhor 

Liquidez Seca 
 

Quanto maior, melhor 

Liquidez Geral 

 

Quanto maior, melhor 

Quadro 1 - Indicadores de Liquidez 
Fonte: Adaptado de Silva (2017) 

 

 

Esses quocientes buscam demonstrar a posição financeira no curto e longo 

prazo, quanto a capacidade de satisfazer compromissos com terceiros. Além disso, 

de acordo com Silva (2017) os indicadores de liquidez fornecem dados que ao 

serem analisados possibilitam a avaliação do grau de solvência da empresa. 
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2.4.2 Indicadores de Endividamento 

 

 

Conforme Marion (2012), os Indicadores de Endividamento são utilizados 

para apreciar o nível de endividamento da empresa. Subdivide-se em: Participação 

de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento, Imobilização do Patrimônio 

Líquido e Imobilização dos Recursos Não Correntes, conforme Quadro 2. 

 

 

Índice Fórmula Interpretação 

Participação de 
Capital de Terceiros 

 

Quanto menor, melhor 

Composição de 
Endividamento (%) 

 

Quanto menor, melhor 

Imobilização do 
Patrimônio Líquido 

(%)  

Quanto menor, melhor 

Imobilização dos 
Recursos Não 
Correntes (%)  

Quanto menor, melhor 

Quadro 2 - Indicadores de Endividamento 
Fonte: Adaptado de Silva (2017) 

 

 

Iahn (2012) afirma que o índice de composição de endividamento procura 

revelar a qualidade das dívidas, por meio de um percentual entre as obrigações de 

curto prazo e o total de obrigações. Silva (2017), reitera que esse indicador 

possibilita o entendimento acerca do perfil da dívida da empresa. 

 

 

2.4.3 Indicadores de Rentabilidade 

 

 

Os Indicadores de Rentabilidade possibilitam a avaliação do desempenho 

global por meio das taxas de retorno (SILVA, 2017). Sua utilização permite a análise 

do desempenho financeiro ligada a lucratividade. Sendo assim, evidenciam o 
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desempenho econômico da empresa. Apresentam-se vantajosos tanto para sócios 

quanto para acionistas uma vez que evidenciam a remuneração do capital investido. 

Matarazzo (2008, p. 175) atesta que os índices de rentabilidade demonstram 

“quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da 

empresa”. Subdividem-se em: Rentabilidade do Ativo, Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido, Margem Líquida, Giro do Ativo e Retorno sobre o Investimento, conforme 

Quadro 3. 

 

 

Índice Fórmula Interpretação 

Rentabilidade do Ativo 
(%) 

 
Quanto maior, melhor 

Rentabilidade do 
Patrimônio Líquido 

(%)  

Quanto maior, melhor 

Margem Líquida (%) 

 

Quanto maior, melhor 

Giro do Ativo 
 

Quanto maior, melhor 

Rentabilidade de 
Investimentos (%) 

 
Quanto maior, melhor 

Quadro 3 - Indicadores de Rentabilidade 
Fonte: Adaptado de Silva (2017) e Lima (2017) 

 

 

O Retorno do Ativo (ROA), conforme assevera Matarazzo (2008, p. 179) 

“mostra quanto a empresa obteve de Lucro líquido em relação ao Ativo. É uma 

medida do potencial de geração de lucro da parte da empresa”.  

Ainda conforme infere Matarazzo (2008, p. 181), “o papel do índice de 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido é mostrar qual a taxa de rendimento do Capital 

Próprio”. Iahn (2012) afirma que o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 

possibilita a verificação de ganho obtido por meio do investimento de capital. 

Outro indicador utilizado para a análise do desempenho das empresas 

quanto a rentabilidade é o Retorno sobre o Investimento (ROI). Esse indicador é 

utilizado com o objetivo de avaliar a retribuição dos recursos aplicados, evidenciando 

os resultados da empresa em relação aos investimentos realizados (LIMA, 2017). 
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2.5 ESTUDOS ANTERIORES 

 

 

Com os estudos anteriores, almejou-se realizar um compêndio de pesquisas 

que referem gênero com o Conselho de Administração, com o Comitê de Auditoria e 

com o Desempenho. Os estudos encontrados estão apresentados no Quadro 4. 

 

 

Adams e 
Ferreira 
(2009) 

OBJETIVO: Investiga a hipótese de que a diversidade de gênero na sala de reuniões 
afeta a governança de maneiras significativas. Visando as medidas de insumos, 
medidas de governança corporativa e desempenho corporativo. 

VARIÁVEIS: Características da Firma: Vendas, logaritmo das vendas, Segmento de 
Negócios, Q de Tobin, Retorno sobre Ativos (ROA), Volatilidade, Desempenho das 
Ações; Características do Conselho: Tamanho, Quantidade de Diretores 
Independentes, Quantidade de empresas que possuem diretoras mulheres, 
Quantidade de empresas que possuem apenas uma diretora do sexo feminino, 
Porcentagem de mulheres diretoras, Remuneração total do diretor, Remuneração total 
do CEO; Características da Direção: Gênero, Comparecimento, Outras diretorias, 
Mandato, Idade, Aposentadorias, membros do Comitê, membros do Comitê de 
Auditoria, membros do Comitê de Remuneração, membros do Comitê de Nomeação, 
membros do Comitê de Governança Corporativa. 

RESULTADOS: Empresas onde há diretoras apresentam um impacto significativo nos 
insumos da diretoria e nos resultados da empresa. Conselhos de gêneros diferentes 
alocam mais esforço no monitoramento. A obrigatoriedade de cotas de gênero para 
diretores pode reduzir o valor da empresa para empresas bem governadas. 

Gallego-
Álvarez,  
García-

Sánchez,  
Rodríguez-
Dominguez 

(2009) 
 

OBJETIVO: A influência da diversidade de gênero no desempenho corporativo. Com a 
seguinte hipótese: a presença de uma porcentagem maior de mulheres na alta 
gerência exibe uma associação positiva e significativa com o desempenho financeiro e 
o valor corporativo. 

VARIÁVEIS: Retorno dos Ativos (ROA); Retorno do Patrimônio Líquido (ROE); Retorno 
das Vendas; Retorno Líquido sobre Ativos; Relação entre Margem Bruta e Vendas 
Líquidas; Eficiência; Proporção de Mulheres com Participação Acionária Significativa; 
Proporção de Mulheres no Conselho de Administração; Proporção de Mulheres na 
Gerência Executiva; Tamanho Corporativo por meio do logaritmo do total de ativos; 
Número de Membros do Conselho de Administração; Dualidade do CEO, Número de 
Reuniões do Conselho de Administração; Proporção de Conselheiros Externos no 
Conselho de Administração; Empresa Listada; Alavancagem, por meio da razão entre 
dívida total e ativo total; Custo da Dívida; e Crescimento das Vendas.  

RESULTADOS: Empresas com níveis mais altos de diversidade de gênero não 
superam outras empresas com níveis mais baixos, em termos de variados indicadores 
contábeis e de mercado. Portanto, a diversidade de gênero pode não influenciar o 
desempenho corporativo. 

Thiruvadi e 
Huang 
(2011) 

 

OBJETIVO: Investigar se a diversidade de gêneros dos comitês de auditoria tem um 
impacto significativo no gerenciamento de resultados da empresa. 
VARIÁVEIS: accruals discricionários, Auditada por Big 4, Logaritmo do Total de Ativos, 
Logaritmo natural do Valor de Mercado, Fusão ou aquisição, Aumento de ações 
ordinárias em circulação ou da Dívida de longo prazo em menos de 10%, Relação 
entre valor de mercado e valor contábil, Relação do total de ativos menos o valor 
contábil dividido pelo ativo total, Setor da Empresa, Perda, Fluxo de caixa de 
operações dimensionadas pelo total de ativos, Porcentagem de membros do sexo 
feminino, Presença de mulheres diretoras no Comitê de Auditoria, Número de 
membros do sexo feminino no Comitê de Auditoria, Número de membros do sexo 
masculino no Comitê de Auditoria. 
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RESULTADOS: Evidências que mostram que a diversidade de gênero aumenta a 
função de governança externa do comitê de auditoria, resultando em redução do 
gerenciamento de resultados. A presença de uma diretora no comitê de auditoria 
restringe o gerenciamento de resultados ao aumentar os accruals discricionários 
negativos (renda decrescente). Essa presença está positivamente associada à 
frequência das reuniões do comitê de auditoria. 

Fraga e 
Silva (2012) 

 

OBJETIVO: investigar a composição dos conselhos de administração de empresas 
brasileiras sem controle majoritário, no que tange às diversidades de sexo, etária, 
educacional, e de independência ou não independência dos integrantes e aferir se 
existe ou não relação entre diversidade dos CA e desempenho de mercado da 
empresa e, existindo, qual a direção.  

VARIÁVEIS: média de anos de escolaridade dos integrantes do CA, média das áreas 
de educação formal dos integrantes do CA, porcentagem de integrantes do sexo 
feminino, média da idade dos integrantes, Independência, Número de integrantes por 
CA, Dualidade, Q de Tobin, Retorno sobre os ativos (ROA), Ativos totais em milhões 
de Reais, porcentagem de ações em circulação no mercado, número total de 
integrantes do CA. 

RESULTADOS: indicam que existe relação entre a diversidade na educação formal da 
composição do conselho de administração e o desempenho de mercado da empresa, 
embora nem sempre na mesma direção. Já a diversidade na composição dos CAs, 
entre conselheiros independentes e não independentes, é significante e tem impacto 
negativo no resultado da empresa. A presença de mulheres nos CA é pequena, mas 
aquelas empresas que tinham pelo menos um integrante do sexo feminino no 
Conselho apresentaram um desempenho de mercado significativamente superior ao 
das que não tinham. 

Martins et 
al (2012) 

 

OBJETIVO: identificar as principais características e competências dos conselhos de 
administração dos bancos brasileiros e relacioná-las com seus desempenhos 
financeiros. 

VARIÁVEIS: ROA, ROI, Quantidade de membros, Quantidade de membros do gênero 
feminino, Dualidade de membro do gênero feminino, Independência, Existência de 
membro representante dos empregados, Existência de membro estrangeiro, Prazo 
máximo de gestão, Expertise, Estado Civil (moda), Fixa a orientação geral dos 
negócios da companhia, Elege e destitui os diretores da companhia, Fiscalização da 
gestão dos diretores, Convoca a assembleia geral, Emite parecer sobre o relatório de 
administração, Emite parecer previamente sobre atos e contratos, Delibera sobre a 
emissão de ações ou de bônus, Autoriza a alienação de bens do ativo não circulante, 
Autoriza a constituição de ônus reais, Autoriza a prestação de garantias e obrigações, 
Escolhe e destitui os auditores independentes. 

RESULTADOS: as principais características que afetam o desempenho financeiro dos 
bancos são: a quantidade de membros do gênero feminino que esse conselho possui, 
o fato de possuir representante dos empregados e membro estrangeiro e o prazo de 
mandato ser superior a três anos. As competências que apresentaram relações com os 
desempenhos financeiros das companhias foram: fiscalizar a gestão dos diretores, 
autorizar prestação de garantias e obrigações a terceiros e escolher e destituir 
auditores independentes. 

Thiruvadi 
(2012) 

 

OBJETIVO: Examinar a associação entre a presença de mulheres no comitê de 
auditoria e o número de reuniões do comitê de auditoria. 

VARIÁVEIS: Logaritmo do Valor de Mercado das Empresas, Porcentagem de ações 
detidas por acionistas internos, Porcentagem de ações detidas por acionistas externos, 
Dívida total dividida por ativos totais, Perda, Relação do valor do mercado, Setor da 
empresa, Aumento de ações ordinárias em circulação ou da Dívida de longo prazo, 
Logaritmo do número de membros da CA, Proporção de Conselheiros especialistas em 
Contabilidade, Proporção de diretores designados especialistas em finanças da CA, 
Dualidade, Registro natural dos membros do CA, Independência, Registro natural do 
número de reuniões do conselho, Empresa possui um diretor do sexo feminino. 

RESULTADOS: Foram encontradas evidências consistentes para mostrar que os 
comitês de auditoria com, pelo menos, uma diretora do sexo feminino, provavelmente 
se reuniriam com mais frequência do que os comitês de auditoria compostos apenas 
por diretores homens. 

Oliveira OBJETIVO: Analisar se a questão de gênero dos membros do Conselho de 
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(2013) 
 

Administração está estatisticamente relacionada com o desempenho econômico-
financeiros das respectivas empresas listadas na B3, nos anos de 2002 a 2011. 

VARIÁVEIS: Desempenho medido pelo retorno sobre ativos (ROA) e desempenho 
medido pelo Q Tobin. Participação feminina sobre o conselho, presença de mulheres, 
Membros independentes, Tamanho do Conselho, Dualidade. 

RESULTADOS: Na análise realizada não foi possível afirmar que a presença feminina 
contribui para o desempenho econômico-financeiro da empresa. No entanto, não foram 
encontradas evidências de efeitos negativos. 

Low, 
Roberts e 
Whiting 
(2015) 

 

OBJETIVO: Examina o impacto da diversidade de gêneros do conselho no 
desempenho de empresas asiáticas à luz de uma crescente convergência em direção 
ao modelo anglo-americano de governança corporativa. Além disso, investiga se os 
supostos benefícios da diversidade de gênero da diretoria se dissipam em contextos 
culturais que exibem forte resistência à igualdade de gênero. 

VARIÁVEIS: Performance financeira, Porcentagem de diretores do sexo feminino, 
Tamanho da empresa, Setor da Empresa, Idade da empresa, Alavancagem Financeira, 
Tamanho do CA, Independência do CA, ROE, Índice de Participação Econômica e 
Oportunidade e Proporção de Gerentes do sexo feminino. 

RESULTADOS: Um número crescente de diretores do sexo feminino no conselho tem 
um efeito positivo no desempenho da empresa, conforme medido pelo retorno sobre o 
patrimônio líquido (ROE). Entretanto, os efeitos positivos da diversidade de gênero 
parecem estar menores em países com maior participação econômica feminina e 
empoderamento feminino. Sugere que forçar a nomeação do diretor feminino ou impor 
cotas de gênero pode reduzir o desempenho da empresa nos países com forte 
resistência cultural. Empresas que têm uma proporção maior de diretores do sexo 
feminino também parecem ser menos alavancadas, mas têm conselhos maiores e 
mais independentes. 

Lay, 
Gonçalves 
e Cunha 
(2017) 

 

OBJETIVO: Verificar a relação entre o gênero na composição do conselho de 
administração e do comitê de auditoria com o audit delay. 

VARIÁVEIS: Audit Delay, Independência do CA, Expertise do CA, Tamanho do CA, 
Gênero, por meio da porcentagem de mulher no Conselho de Administração e no 
Comitê de Auditoria, Tamanho da Empresa Auditada, Endividamento da Empresa 
Auditada, Honorários da Firma de Auditoria e Tamanho da Firma de Auditoria. 

RESULTADOS: A presença da mulher no comitê de auditoria contribui com a redução 
do audit delay, o tamanho da empresa e a independência também se mostraram 
significantes. A presença da mulher no conselho de administração não apresentou 
significância com o audit delay. 

Quadro 4 – Estudos Anteriores 
Fonte: Dados da pesquisa 2019 

 

 

Estudos inferem que existem impactos positivos quando há diversidade de 

gênero no Conselho de Administração ou no Comitê de Auditoria (LAY; 

GONÇALVES; CUNHA, 2017; LOW; ROBERTS; WHITING, 2015; ADAMS; 

FERREIRA, 2009; FRAGA; SILVA, 2012; MARTINS O. S. et al, 2012; THIRUVADI; 

HUANG, 2011; THIRUVADI, 2012). Gallego-Álvarez, García-Sánchez e Rodríguez-

Dominguez (2009) afirmam que a presença de mulheres pode não impactar o 

desempenho. Já a pesquisa de Oliveira (2013) não encontrou evidências que 

comprovem influência. 

Constata-se que a presença de mulheres no comitê de auditoria influencia 

positivamente no Audit Delay (LAY; GONÇALVES; CUNHA, 2017). No conselho de 
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administração apresenta efeito positivo no desempenho das empresas, entretanto, 

sugere que nomeação forçada pode reduzir o desempenho em países com forte 

resistência cultural (LOW; ROBERTS; WHITING, 2015). 

Adams e Ferreira (2009) observam um impacto significativo nos resultados 

da empresa e que conselhos de gêneros diferentes alocam mais esforço no 

monitoramento. Martins et al (2012) concluem que entre as principais características 

que afetam o desempenho financeiro dos bancos está a quantidade de membros do 

gênero feminino que esse conselho possui. 

Thiruvadi e Huang (2011) afirmam que a presença de uma mulher no comitê 

de auditoria pode afetar a qualidade da auditoria e as decisões da gestão de forma 

positiva. Enquanto Thiruvadi (2012) constata que existem evidências consistentes 

que comitês de auditoria, com, pelo menos, uma mulher presente, eram capazes de 

satisfazer de forma mais coerente as melhores práticas de governança corporativa e 

confiança externa. 

Fraga e Silva (2012) trazem que quando há ao menos uma mulher no 

conselho o desempenho de mercado é superior em relação as que não tinham, além 

disso, inferem que a diversidade impacta negativamente no resultado. Gallego-

Álvarez, García-Sánchez, Rodríguez-Dominguez (2009) concluem que a diversidade 

de gênero pode não ter influência na performance corporativa. Enquanto que 

Oliveira (2013) não encontrou evidências de efeitos positivos ou negativos 

relacionados a participação feminina em Conselhos de Administração e ao 

desempenho das empresas. 

A revisão de literatura trouxe divergências entre resultados. Entretanto, 

apesar de estudos que expõem a possibilidade de a presença feminina não 

influenciar os resultados e performance das empresas, o compêndio leva a 

conclusão de que tal participação resulta em diminuição do gerenciamento de 

resultados, exprime efeito positivo no desempenho, reduz o audit delay e melhora o 

monitoramento das empresas.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A presente seção subdivide-se em enquadramento metodológico, população 

e amostra, constructo e hipóteses da pesquisa e procedimentos de coleta e análise 

dos dados. 

 

 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

A presente pesquisa enquadra-se como descritiva, quanto aos objetivos, 

documental, quanto aos procedimentos, e quantitativa, quanto a abordagem. 

No que diz respeito aos objetivos, tem-se o estudo como descritivo, uma vez 

que busca descrever os fatos da realidade das empresas brasileiras de capital 

aberto. Entende-se por pesquisa descritiva, conforme Triviños (1987), o estudo que 

pretende “descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Conforme GIL 

(2019, p. 25) essas pesquisas “podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis”. Não obstante, demanda uma série de 

informações acerca das companhias e busca identificar as relações entre gênero no 

Conselho de Administração e Comitê de Auditoria e o desempenho de empresas. 

Segundo Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa documental é aquela que 

recorre a fontes sem tratamento analítico, sendo elas: “tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão”. Sendo 

assim, quanto aos procedimentos essa pesquisa enquadra-se como documental, por 

ter como fonte os relatórios e formulários de referências das empresas publicados 

no site da B3. 

De acordo com Fonseca (2002, p. 20), “a pesquisa quantitativa recorre à 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações 

entre variáveis”. Esse tipo de abordagem apresenta resultados que podem ser 

quantificados. Tendo em vista que a presente pesquisa busca demonstrar o 

desempenho das empresas de capital aberto e a influência causada por mulheres 
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nas mesmas por meio da técnica estatística de regressão e utilização de estatística 

descritiva, enquadra-se como quantitativa. 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2011), a população é definida com o 

conjunto de elementos que apresentam pelo menos uma característica em comum. 

Para a presente pesquisa, a população representa empresas listadas no melhor 

nível de governança corporativa da B3 composto pelo segmento do Novo Mercado.  

No que tange a amostra esta segundo Lakatos e Marconi (2011), pode ser 

definida como uma parcela convenientemente selecionada do universo (população), 

ou seja, é um subconjunto do universo. Nesse sentido, a amostra selecionada 

refere-se as empresas que apresentam os dados necessários para a realização e 

análise da pesquisa (quanto ao conselho de administração, foram coletados dados 

relacionados ao tamanho, sexo e independência; quanto ao comitê de auditoria 

foram coletados dados referentes ao tamanho, sexo, independência; além disso, 

para ambos, a expertise dos membros do sexo feminino).  

Destaca-se ainda que, foram coletados dados referentes aos anos de 2016, 

2017 e 2018. Na Tabela 2, demonstra-se a população da pesquisa para o período 

analisado. 

 

 

Tabela 2 – População e Amostra da Pesquisa 

Ano 
Segmento Novo Mercado 

População Amostra 

2016 129 97 

2017 136 104 

2018 138 107 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Após os procedimentos de análise constatou-se que foram obtidas 308 

observações partindo da amostra selecionada para a pesquisa. 
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3.3 CONSTRUCTO E HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 

Para Martins e Theóphilo (2009) constructo é uma maneira de expor a 

operacionalização da pesquisa e sua fundamentação. Para a presente pesquisa 

foram definidas variáveis dependentes, independentes, de controle endógenas e de 

controle exógenas.  

A variável dependente do estudo foi o desempenho financeiro das 

empresas, que foi analisado por meio da Retorno do Ativo (ROA), do Retorno do 

Patrimônio Líquido (ROE) e da Rentabilidade do Investimento (ROI). As variáveis 

independentes foram as características do Conselho de Administração e do Comitê 

de Auditoria, sendo analisados, para ambos os mecanismos, o tamanho, o 

percentual de mulheres e a expertise das mulheres.  

Como variáveis de controle endógenas, foram consideradas as 

características das empresas, sendo considerados o tamanho, o total de vendas e o 

setor de atuação. Quanto as variáveis de controle exógenas, foi considerada a 

situação econômica do país, uma vez que a economia pode influenciar no 

desempenho do mercado, para análise foi utilizado o PIB.  

No Quadro 5 evidenciam-se as variáveis, as subvariáveis, o método de 

mensuração e a forma de coleta. Além disso, destaca-se os autores que corroboram 

com a utilização de cada variável e subvariável definidas para analise na pesquisa 

em questão. 

 

 

Variável Subvariáveis Mensuração Coleta Autores 

Variável Dependente 

Desempenho 

ROA 
Lucro Líquido sobre o 
Ativo Total 

Demonstrações 
Financeiras 
Padronizadas 

Adams e Ferreira (2009); 
Gallego-Álvarez, García-
Sánchez,  Rodríguez-
Dominguez (2009); Fraga e 
Silva (2012); Martins et al 
(2012); Oliveira (2013) 

ROE 
Lucro Líquido sobre o 
Patrimônio Líquido 

Demonstrações 
Financeiras 
Padronizadas 

Gallego-Álvarez, García-
Sánchez,  Rodríguez-
Dominguez (2009); Low, 
Roberts e Whiting (2015)  

ROI 

Retorno do 
Investimento deduzido 
custo do investimento 
sobre custo do 
investimento 

Demonstrações 
Financeiras 
Padronizadas 

Martins et al (2012) 
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Variáveis Independentes 

Gênero 

Participação 
feminina no 
Conselho de 
Administração 

Percentual de 
mulheres 

Item 12.5/6 do 
Formulário de 
Referência  

Adams e Ferreira (2009); 
Gallego-Álvarez, García-
Sánchez,  Rodríguez-
Dominguez (2009); Fraga e 
Silva (2012); Lay, 
Gonçalves e Cunha (2017); 
Low, Roberts e Whiting 
(2015); Martins et al (2012); 
Oliveira (2013), Thiruvadi 
(2012) 

Participação 
feminina no 
Comitê de 
Auditoria 

Percentual de 
mulheres 

Item 12.7/8 do 
Formulário de 
Referência 

Lay, Gonçalves e Cunha 
(2017), Thiruvadi e Huang 
(2011) 

Variáveis de Controle Endógenas 

Características 
das Empresas 
 

Tamanho 
Logaritmo natural dos 
ativos totais 

Demonstrações 
Financeiras 
Padronizadas 

Gallego-Álvarez, García-
Sánchez,  Rodríguez-
Dominguez (2009); Fraga e 
Silva (2012); Lay, 
Gonçalves e Cunha (2017) 

Total de 
vendas 

Logaritmo da receita 
líquida com vendas 

Demonstrações 
Financeiras 
Padronizadas 

Adams e Ferreira (2009); 
Low, Roberts e Whiting 
(2015),  Gallego-Álvarez, 
García-Sánchez,  
Rodríguez-Dominguez 
(2009) 

Setor de 
atuação 

Classificação Setorial 
Dados da 
Companhia 
junto a B3 

Thiruvadi e Huang (2011); 
Thiruvadi (2012); Low, 
Roberts e Whiting (2015) 

Variáveis de Controle Exógenas 

Situação 
Econômica do 
País 

PIB Percentual do PIB IBGE  

Quadro 5 - Constructo da Pesquisa 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 

É importante destacar o enfoque da pesquisa é verificar a influência da 

participação feminina no desempenho das empresas listadas, fato este que justifica 

a escolha das variáveis dependentes ROA, ROE e ROI. O Retorno sobre o Ativo 

(ROA) corresponde ao potencial de geração de lucro em relação ao ativo da 

empresa. Nesse sentido os resultados dos estudos anteriores que deram base para 

o presente foram: Gallego-Álvarez, García-Sánchez, Rodríguez-Dominguez (2009), 

Fraga e Silva (2012), Martins et al (2012) e Oliveira (2013). O Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE) diz respeito ao potencial de retorno do capital investido. 

Os estudos anteriores que basearam a utilização dessa variável foram: Álvarez, 

García-Sánchez, Rodríguez-Dominguez (2009). O Retorno Sobre o Investimento 
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(ROI) representa a relação entre a lucratividade e o giro dos estoques, Martins et al 

(2009) utiliza essa variável em sua pesquisa.  

Além disso, as variáveis independentes foram as características do 

Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Quanto as variáveis de 

controle foram divididas em endógenas e exógenas. Nas variáveis endógenas 

encontram-se as características da empresa, já como variável exógena utilizou-se o 

PIB, uma vez que a economia pode influenciar no desempenho da empresa e a 

situação econômica do país está refletida no PIB. 

As alterações ocorridas em uma variável em detrimento de variação de outra 

necessitam de hipóteses para sua validação. Hipótese, conforme Gil (2019) é a 

explicação provisória para determinado problema. Desta forma elencam-se as 

hipóteses da pesquisa, visto que sua formulação e teste, incluem o desenvolvimento 

dela. Tais hipóteses são relacionadas as variáveis independentes, nesse caso: 

Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, além disso, são elencadas as 

hipóteses relacionadas das variáveis de controle: tamanho, total de vendas e setor 

de atuação. 

O estudo de Gallego-Álvarez, García-Sánchez e Rodríguez-Dominguez 

(2009), dentro de uma amostra de 96 companhias espanholas entre os anos 2004 e 

2006, buscou analisar a influência da diversidade de gênero no desempenho 

corporativo, verificando que as empresas com níveis mais altos de diversidade de 

gênero não superam outras empresas com níveis mais baixos, no que concerne as 

variadas medidas contábeis e de mercado. Logo, o estudo concluiu que a 

diversidade de gênero pode não influenciar o desempenho corporativo. 

H1: A participação feminina no Conselho de Administração influencia 

positivamente no desempenho das empresas. 

Lay, Gonçalves e Cunha (2017), buscam evidenciar a relação entre o gênero 

na composição do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria com o audit 

delay. Segundo Pereira (2011), a elevação do período do audit delay, possibilita que 

a percepção de risco de informação de desempenho piore para as companhias. 

Propiciando que os investidores vendam suas ações ou exijam remunerações mais 

altas. Desta forma, os resultados da pesquisa mostram que presença da mulher no 

Comitê de Auditoria contribui com a redução do audit delay. No entanto, identificou 

que a presença da mulher no Conselho de Administração não apresentou 

significância com o audit delay. 
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H2: A participação feminina no Comitê de Auditoria apresenta relação 

positiva com o desempenho das empresas. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para Marconi e Lakatos (2019, p. 180) “a coleta de dados é a etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de efetuar a coleta dos dados previstos”. Para a presente 

pesquisa, foram coletadas as características dos conselhos de administração e 

comitês de auditoria. O período de coleta foram os meses de junho e julho de 2019, 

e as informações abrangeram os exercícios de 2016, 2017 e 2018 disponibilizadas 

pelas empresas listadas.  

A coleta de dados foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa foram 

coletados no formulário de referências do site da B3, item 12 e subitens 5/6 e 7/8, os 

dados referentes ao conselho de administração e comitê de auditoria. A segunda 

etapa consistiu na coleta das demonstrações financeiras junto ao site da B3 em 

Relatórios Estruturados - Demonstrações Financeiras Padronizadas e dos dados de 

desempenho junto ao software Thomson Reuters. 

No caso da análise dos dados em pesquisa documental o método varia 

conforme a natureza dos documentos. Para Gil (2019, p. 61) no caso de os dados 

serem quantitativos “o processo analítico envolve procedimentos estatísticos, como 

medidas de tendência central e de dispersão, correlação, regressão e testes de 

hipóteses, assemelhando-se aos levantamentos”. 

Sendo assim, uma vez que necessita de dados numéricos para realização 

dos procedimentos estatísticos, em relação aos dados da variável de controle setor 

de atuação, foi utilizada uma variável dummy para cada setor, se era do setor 1 se 

não 0. Nesse sentido, destaca-se que a mesma é utilizada se as várias variáveis 

dependentes são não-métricas, para que estas possam ser transformadas, 

codificando-as como 0 ou 1, para o processamento dos dados (FIELD, 2009). 

Primeiramente foram aplicados métodos de estatística descritiva, sendo 

esses, média, moda, mediana, máximo, mínimo e desvio-padrão sobre os dados de 

características do CA e do Comitê. 
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Para o processamento de dados foram realizados testes para verificar qual 

método estatístico seria utilizado. Inicialmente foram feitos testes utilizando como 

modelo a regressão linear multivariada. Para isso, foram realizados testes de 

normalidade dos resíduos, com a hipótese nula de que o erro tem distribuição 

normal, de forma que se o resultado fosse um p valor superior a 0,05 implicaria na 

distribuição normal, já se tal valor fosse menor que 0,05 resultaria no fato de que 

não há uma distribuição normal entre os erros. 

Os testes de pressupostos de uma regressão multivariada Durbin Watson e 

o teste de White precisam aceitar a hipótese nula, isto é, ter um p valor maior que 

0,05 no caso de rejeição da hipótese nula. No teste de Durbin Watson, considerando 

que as variáveis não presentes no modelo possuem alguma correlação e isso 

prejudica o modelo utilizado. No teste de White, no caso de rejeição da hipótese 

nula, significa que os dados são homocedásticos necessitando que eles não 

possuam heterogeneidades. Tais testes exigem que não ocorram violações dos 

pressupostos, caso isso aconteça por um ou ambos os motivos, se faz necessária a 

utilização da regressão com erros robustos. 

Evidencia-se que o erro padrão robusto faz com que persistam apenas os 

modelos com variáveis significantes. Nesse caso o teste passou de 0,05 para 0,92, 

demonstrando que o presente modelo não é adequado, ou seja, o percentual 

encontrado não consegue explicar o desempenho. Com relação as variáveis 

utilizadas o modelo de regressão multivariada não se mostrou consistente, 

entretanto pode ser consistente com outras variáveis. Uma vez que o modelo não 

seria adequado foi necessário utilizar outro método estatístico.  

Para a presente pesquisa utilizou-se o método de correlação. De acordo 

com Field (2009, p.125), “uma correlação é uma medida do relacionamento linear 

entre variáveis”. Para definição de qual modelo de correlação seria utilizada 

primeiramente foram realizados testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov.  

Os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov rejeitaram a hipótese nula de 

que a variável possui uma distribuição normal. Sendo assim, buscou-se um modelo 

de correlação que aceita a utilização de variáveis com distribuição não normais. 

Conforme Field (2009, p.144) a correlação de Spearman “é uma estatística 

não paramétrica e, assim, pode ser usada quando os dados violarem suposições 

paramétricas, tais como dados não normais”. Embasado na necessidade de 
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utilização um modelo que aceita dados não normais, para a análise dos dados foi 

necessário a realização de uma correlação de Spearman.  

Os procedimentos e tratamento dos dados foram desempenhados em 

etapas. Na primeira etapa foram tabulados os dados obtidos. Na segunda etapa 

utilizou-se técnicas de estatística descritiva, dentre elas média, moda, desvio 

padrão. Na terceira etapa os dados coletados foram manipulados junto ao software 

Thomson Reuters mediante correlação. Na quarta etapa, com base nos resultados 

encontrados por meio da análise de dados realizou-se as considerações sobre a 

participação feminina e o desempenho das empresas. Na quinta etapa comparou-se 

os resultados obtidos com estudos anteriores relacionados. 
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4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Na presente seção apresenta-se a análise dos resultados obtidos. Em 

primeira instância a análise descritiva das características do Conselho de 

Administração e do Comitê de Auditoria, encontrada na pesquisa. Em seguida 

expõe-se os resultados encontrados com base na correlação. 

 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS 

 

 

A estatística descritiva é notada pela organização, sumarização e descrição 

de um conjunto de dados (MARTINS e THEÓPHILO, 2009). Nesse sentido, a 

análise descritiva da presente pesquisa estruturou-se com o auxílio de tabelas 

compostas pela coleta de dados.  

A pesquisa foi realizada com base nos levantamentos de informações das 

empresas listadas no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa da B3, 

as quais possuem Comitê de Auditoria e Conselho de Administração instalado.  

Realizou-se o mapeamento das características do Comitê de Auditoria e do 

Conselho de Administração. Nas Tabelas 3 a 10 estão categorizadas as 

características das empresas listadas no segmento NM da B3 nos anos de 2016, 

2017 e 2018. 

 

 

4.1.1 Características do Conselho de Administração 
 

 

Nesta primeira etapa da análise, estão demonstradas as características do 

Conselho de administração no que concerne ao total de membros, número de 

membros independentes e quantidade de mulheres. Evidencia-se na Tabela 3 o 

resultado da estatística descritiva dos dados coletados referentes ao ano de 2016. 
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Tabela 3 - Características do Conselho de Administração para o ano de 2016 

Variáveis Quantidade Máximo Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 1058 22 5 8,46 7 5 3,72 

Quantidade de 
Independente 

383 10 0 3,06 3 2 1,97 

Quantidade de 
Mulheres 

93 6 0 0,74 0 0 1,18 

Expertise das 
Mulheres 

40 3 0 0,29 0 0 0,62 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

No ano de 2016, verificou-se que o número máximo de membros que 

compõem o CA foi de 22, nesse sentido, verifica-se que tal composição não 

corresponde ao recomendado pelo IBGC (2015), que sugere um número ímpar entre 

cinco e onze membros.  

No que tange a quantidade máxima de mulheres no CA corresponde a 6 

membros, equivalente a 27,2% do número total de membros e no que tange a 

quantidade de membros independentes, estes representam 45,4% da totalidade. 

Com relação à média, nota-se que a quantidade de mulheres na composição do CA 

em relação à quantidade total é de 8,7%. Conforme evidencia Catalyst (2011 apud 

LAZZARETTI; GODOI, 2012), é possível verificar que é baixa a presença feminina 

nos Conselhos de Administração quando comparada à masculina. Ademais, 

constata-se que das 93 mulheres do CA apenas 40 possuem expertise nas áreas de 

contabilidade, administração e economia, valor que corresponde a 43% do total de 

mulheres. 

Diante da variável independência destaca-se que o número de membros 

independentes com relação ao total representa um percentual de 36,2%, levando em 

consideração o fato de que a quantidade média de membros independentes é de 

aproximadamente 3. Segundo Santos (2002), a independência do conselho tem sido 

apontada como um fator positivo e que auxilia para uma boa prática de governança 

corporativa. 

No que concerne aos resultados estatísticos referentes ao Conselho de 

Administração no ano de 2017, estes podem ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Características do Conselho de Administração para o ano de 2017 

Variáveis Quantidade Máximo  Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 1123 21 3 8,38 7 7 3,57 

Quantidade de 
Independentes 

425 9 0 3,17 3 2 1,88 

Quantidade de 
Mulheres 

103 6 0 0,77 0 0 1,17 

Expertise das 
Mulheres 

43 4 0 0,31 0 0 0,66 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Com relação ao ano de 2017, o número máximo de membros foi de 21 

enquanto que o máximo de mulheres no CA foi de apenas 6, mantendo a mesma 

quantidade que no ano anterior. É importante ressaltar que para Jensen (1993) um 

Conselho de Administração com mais de sete ou oito membros seria menos 

eficiente que um CA menor. No tocante a presença de mulheres observa-se que a 

maioria das empresas não possui membros desse sexo e que a média corresponde 

a 9,17% da média referente à quantidade total.  

Constata-se ainda que houve um aumento na quantidade de mulheres no 

CA em relação ao ano anterior, totalizando 103 mulheres em 2017, entretanto, 

apenas 41,7% do total de mulheres possuem expertise, representando um valor 

menor que no ano de 2016. Atenta-se para o fato que no referido ano, a quantidade 

de membros independentes em face ao total corresponde a 37,8%, aumentando em 

relação ao ano anterior. 

A Tabela 5 apresenta-se os dados em relação a estatística descritiva 

referente ao Conselho de Administração do ano de 2018. 

 

 
Tabela 5 - Características do Conselho de Administração para o ano de 2018 

Variáveis Quantidade Máximo Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 1111 22 3 8,08 7 7 3,27 

Quantidade de 
Independente 

450 8 1 3,27 3 2 1,79 

Quantidade de 
Mulheres 

108 5 0 0,78 0 0 1,09 

Expertise das 
Mulheres 

44 4 0 0,32 0 0 0,65 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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No ano de 2018, nota-se que o número máximo de membros foi 22, 

enquanto que o número máximo de membros independentes corresponde a 8, já 

com relação a quantidade de mulheres o número máximo encontrado foi de 5 

membros, reduzindo em relação aos anos anteriores. Observa-se ainda que todas 

as empresas analisadas apresentam o número limite de pelo menos 3 membros na 

composição do Conselho de Administração. Em relação à média, verificou-se que a 

quantidade média de mulheres com relação ao total corresponde a 9,7%, percebe-

se que acerca da expertise o percentual reduziu novamente representando 40,7% 

do total de mulheres com formação na área de contabilidade, economia e 

administração. No que concerne a variável independência a porcentagem de 

membros independentes com relação ao total é de 40,5%. 

 

 

4.1.2 Características do Comitê de Auditoria 

 

 

Nessa segunda etapa, estão demonstradas as características do Comitê de 

Auditoria no que concerne ao total de membros, número de membros independentes 

e quantidade de mulheres. Na Tabela 6 são apresentados os dados referentes ao 

ano de 2016. 

 

 
Tabela 6 - Características do Comitê de Auditoria para o ano de 2016 

Variáveis Quantidade Máximo Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 203 6 0 1,63 2 0 1,70 
Quantidade de 

membros 
Independente 

12 3 0 0,17 0 0 0,59 

Quantidade de 
Mulheres 

16 2 0 0,23 0 0 0,52 

Expertise das 
Mulheres 

9 2 0 0,07 0 0 0,27 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
 

 

Evidencia-se que nesse ano a quantidade total de membros na composição 

do Comitê de Auditoria era de no máximo 6 membros, 3 membros independentes e 

de 2 mulheres. No tocante ao mínimo de membros presentes em tal órgão, verifica-

se que o IBGC (2017) recomenda que o Comitê de Auditoria seja formado por pelo 
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menos três membros e, de preferência, por um número ímpar de profissionais, o que 

não se verifica nas empresas estudadas, podendo observar muitas vezes a 

presença de nenhum membro independente. 

Com relação à média nota-se que a quantidade de mulheres em relação ao 

total é de 14,5% enquanto que o número médio de membros independentes 

corresponde a 10,9% da totalidade. Embora represente um percentual não 

expressivo da amostra, a quantidade da mulher favorece o aumento do rendimento 

dos comitês de auditoria bem como dos conselhos diretivos, podendo trazer 

resultados relevantes quanto ao monitoramento e à fiscalização das empresas 

(STEWART; MUNRO, 2007 apud LISZBINSK et al., 2015).   

Percebe-se que o percentual de mulheres com expertise no Comitê de 

Auditoria referente ao ano de 2016 é de 56,3%, entretanto o valor máximo de 

expertise em uma mesma empresa é de duas mulheres apenas, equivalente a 

quantidade máxima de mulheres pertencentes ao Comitê. Outro aspecto importante 

diz respeito a quantidade de membros independentes, uma vez que diversas 

empresas não apresentam membros independentes em seu Comitê de Auditoria. 

Segundo Blue Ribbon Committee (1999), recomenda-se que pelo menos três 

membros tenham conhecimento na área financeira. 

Observa-se na Tabela 7 os dados relativos a estatística descritiva das 

características do Comitê de Auditoria referente ao ano de 2017. 

 

 

Tabela 7 - Características do Comitê de Auditoria para o ano de 2017 

Variáveis Quantidade Máximo Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 229 6 0 1,73 2 0 1,70 

Quantidade de 
membros 

Independentes 
12 3 0 0,17 0 0 0,58 

Quantidade de 
Mulheres 

23 2 0 0,32 0 0 0,57 

Expertise das 
Mulheres 

12 2 0 0,09 0 0 0,31 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

No ano de 2017 a quantidade máxima de membros permaneceu inalterada 

em relação ao ano anterior. A média do total de membros foi de 1,73 por empresa, já 
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para a presença feminina foi de 0,32 por empresa, que corresponde a 18,4%. O 

percentual de mulheres com expertise em relação ao total de mulheres nesse ano foi 

equivalente a 52,2%. No que diz respeito a independência, vislumbra-se que 

membros com tal característica representam 5,2% do total. 

Na Tabela 8 encontram-se os dados relativos ao Comitê de Auditoria no ano 

de 2018. 

 

 

Tabela 8 - Características do Comitê de Auditoria para o ano de 2018 

Variáveis Quantidade Máximo Mínimo Média Mediana Moda Desvio Padrão 

Quantidade Total 256 7 0 1,85 3 0 1,72 
Quantidade de 
Independente 

18 3 0 0,20 0 0 0,65 

Quantidade de 
Mulheres 

28 3 0 0,32 0 0 0,56 

Expertise das 
Mulheres 

16 2 0 0,12 0 0 0,34 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

No ano de 2018 o número máximo de membros com relação a quantidade 

total foi de 7, enquanto que o número de mulheres e membros independentes na 

composição dos Comitês de Auditoria foi de 3. Em relação à média de membros 

verifica-se que a quantidade de mulheres com relação à quantidade total de 

membros corresponde a um percentual de 18,7%. No ano de 2018, a presença de 

mulheres com expertise em relação ao total de mulheres foi maior que nos dois anos 

anteriores, totalizando 57,4%. Quanto a característica independência observa-se 

que esta equivale a 7% do total. 

 

 

4.1.3 Conselho de Administração versus Comitê de Auditoria 

 

 

Na Tabela 9 encontram-se dados referentes ao total e mulheres 

relacionando a quantidade de membros o Conselho de Administração e o Comitê de 

Auditoria.  
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Tabela 9 – Mulheres: Conselho de Administração versus Comitê de Auditoria 

Variáveis 2016 2017 2018 

Quantidade Total Conselho de Administração 1058 1123 1111 

Quantidade de Mulheres Conselho de Administração 93 103 108 

Quantidade Total Comitê de Auditoria 203 229 256 

Quantidade de Mulheres Comitê de Auditoria 16 23 28 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Percebe-se que, considerando-se o total entre os anos de 2016 e 2018 

houve crescimento do percentual de mulheres, totalizando 15 mulheres a mais no 

CA e 12 mulheres a mais no Comitê de Auditoria. No ano de 2016, o percentual de 

mulheres no Conselho de Administração era de 8,8% enquanto que no Comitê de 

Auditoria esse percentual correspondia a 7,9%. Referente ao ano de 2017, esse 

percentual foi de 9,2% e 10%, respectivamente. No ano de 2018, no Conselho de 

Administração foi de 9,7%, contra 10,9% no Comitê. Com isso constata-se aumento 

do percentual de mulheres tanto no Conselho quanto no Comitê, bem como, que o 

maior crescimento ocorreu no último, finalizando 2018 com 3 pontos percentuais a 

mais que em 2016. Spencer Stuart (2018), verificou que o percentual de 2018 foi o 

mais alto do período, embora ainda pouco representativo.  

A Tabela 10 apresenta os dados de quantidade de mulheres do Conselho de 

Administração e Comitê de Auditoria e expertise destas. 

 

 

Tabela 10 – Expertise: Conselho de Administração versus Comitê de Auditoria 

Variáveis 2016 2017 2018 

Quantidade de Mulheres Conselho de Administração 93 103 108 

Expertise das Mulheres Conselho de Administração 40 43 44 

Quantidade de Mulheres Comitê de Auditoria 16 23 28 

Expertise das Mulheres Comitê de Auditoria 9 12 16 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

 

Referente a expertise das mulheres ao longo do período analisado e 

considerando o total de membros, percebe-se que houve crescimento, em especial 

no Comitê de auditoria. No ano de 2016, o percentual de expertise das mulheres no 

Conselho de Administração era de 43% enquanto que no Comitê de Auditoria esse 
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percentual correspondia a 56,3%. Referente ao ano de 2017, esse percentual foi de 

41,7% e 52,2%, respectivamente. No ano de 2018, 40,7% no Conselho de 

Administração e 57,1% no Comitê de Auditoria. Constata-se que ao longo houve 

redução de presença feminina no Conselho de Administração e aumentou no Comitê 

de Auditoria. 

 

 

4.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

 

Para a análise de correlação foram realizados os testes de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov, que rejeitaram a hipótese nula de que a variável possui uma 

distribuição normal. Conforme Field (2009, p.144) a correlação de Spearman “é uma 

estatística não paramétrica e, assim, pode ser usada quando os dados violarem 

suposições paramétricas, tais como dados não normais”. Sendo assim, para a 

análise dos dados foi necessário a realização de uma correlação de Spearman.  

Para a análise dos dados foi considerado, conforme Hair et al (2009, pag. 

119): 

 

Cargas fatoriais na faixa de ± 0,30 a ± 0,40 são consideradas como 
atendendo o nível mínimo para interpretação de estrutura. Cargas de ± 0,50 
ou maiores são tidas como praticamente significantes. Cargas excedendo + 
0,70* são consideradas indicativas de estrutura bem definida e são a meta 
de qualquer análise fatorial. 

 

Na Tabela 11 constam os resultados da análise de correlação ρ de 

Spearman, a qual gerou 308 observações. 
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Tabela 11 – Correlação ρ de Spearman 

Variáveis Percentual_CA Percentual_CAUD ANO Tamanho Total_Vendas_Ln PIB ROI ROA ROE 

Percentual_CA 1,000 0,302
**
 0,075 0,147

*
 0,180

**
 0,075 0,056 0,152

**
 0,090 

Percentual_CAUD 0,302
**
 1,000 0,076 0,172

**
 0,186

**
 0,076 -0,008 0,024 0,079 

ANO 0,075 0,076 1,000 0,027 0,036 1,000
**
 0,046 -0,165

**
 -0,235

**
 

Tamanho 0,147
*
 0,172

**
 0,027 1,000 0,890

**
 0,027 0,197

**
 0,118

*
 0,217

**
 

Total_Vendas_Ln 0,180
**
 0,186

**
 0,036 0,890

**
 1,000 0,036 0,201

**
 0,206

**
 0,302

**
 

PIB 0,075 0,076 1,000
**
 0,027 0,036 1,000 0,046 -0,165

**
 -0,235

**
 

ROI 0,056 -0,008 0,046 0,197
**
 0,201

**
 0,046 1,000 0,476

**
 0,260

**
 

ROA 0,152
**
 0,024 -0,165

**
 0,118

*
 0,206

**
 -0,165

**
 0,476

**
 1,000 0,716

**
 

ROE 0,090 0,079 -0,235
**
 0,217

**
 0,302

**
 -0,235

**
 0,260

**
 0,716

**
 1,000 

SETOR 1 -0,115
*
 -0,050 0,026 -0,090 -0,026 0,026 0,082 -0,024 -0,066 

SETOR 2 0,043 0,154
**
 -0,006 -0,047 -0,054 -0,006 -0,132

*
 -0,044 0,087 

SETOR 3 -0,062 -0,079 -0,008 -0,157
**
 -0,208

**
 -0,008 -0,200

**
 -0,078 -0,088 

SETOR 4 -0,030 -0,039 -0,004 -0,146
*
 -0,104 -0,004 -0,073 0,047 0,010 

SETOR 5 -0,075 -0,101 -0,013 -0,118
*
 -0,296

**
 -0,013 -0,280

**
 -0,239

**
 -0,198

**
 

SETOR 6 -0,022 -0,029 -0,008 -0,013 -0,018 -0,008 0,207
**
 0,170

**
 0,061 

SETOR 7 0,003 -0,034 0,051 -0,106 -0,052 0,051 0,076 0,200
**
 0,147

*
 

SETOR 8 -0,044 -0,064 0,018 0,020 -0,025 0,018 0,235
**
 0,128

*
 0,036 

SETOR 9 0,050 0,099 -0,011 -0,050 0,110 -0,011 -0,060 -0,007 -0,024 
SETOR 10 -0,050 -0,094 0,008 -0,136

*
 -0,214

**
 0,008 -0,137

*
 -0,004 -0,026 

SETOR 11 0,012 -0,055 -0,006 -0,148
**
 -0,106 -0,006 0,124

*
 0,059 -0,009 

SETOR 12 0,104 0,110 0,002 0,172
**
 0,257

**
 0,002 0,095 0,036 0,044 

SETOR 13 -0,008 0,052 -0,012 0,092 0,021 -0,012 -0,064 -0,062 0,099 
SETOR 14 0,109 -0,009 -0,014 0,326

**
 0,238

**
 -0,014 0,340

**
 0,043 0,046 

SETOR 15 -0,104 -0,012 0,018 0,124
*
 0,191

**
 0,018 -0,154

**
 -0,068 -0,064 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
Notas: ** significância a um nível de 99% de confiabilidade de correlação entre as variáveis 

* significância a um nível de 95% de confiabilidade de correlação entre as variáveis 
Legenda: Setor 1 - Accommodation_and_Food_Services; Setor 2 - Administrative_and_Support_and_Waste_Management_and_Remediation_Services; 
Setor 3 - Agriculture_Forestry_Fishing_and_Hunting; Setor 4 - Arts_Entertainment_and_Recreation; Setor 5 - Construction; Setor 6 - Educational_Services; 
Setor 7 - Health_Care_and_Social_Assistance; Setor 8 - Information; Setor 9 – Manufacturing; Setor 10 - Mining_Quarrying_and_Oil_and_Gas_Extraction; 
Setor 11 - Professional_Scientific_and_Technical_Services; Setor 12 - Retail_Trade; Setor 13 - Transportation_and_Warehousing; Setor 14 - Utilities; Setor 
15 - Wholesale_Trade 
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A partir da análise dos dados, é possível observar que o percentual de 

mulheres no Conselho de Administração apresenta uma correlação de 0,302 com o 

percentual de mulheres no Comitê de Auditoria. Esse valor apresentou significância 

a um nível de 99% de confiabilidade de correlação, entretanto, uma vez que o valor 

é menor que 0,4, pode-se concluir que a correlação existe, porém é fraca. 

Existe correlação positiva e fraca entre tamanho da empresa e o percentual 

de mulheres, com valor de 0,147 no Conselho de Administração de 0,172 no Comitê 

de Auditoria. Quando considerado o CA a significância foi de 95%, enquanto que 

para o Comitê a significância de 99% de confiabilidade. Em relação ao total de 

vendas e o percentual de mulheres a correlação é positiva e fraca de 0,180 no CA e 

0,186 no Comitê de Auditoria e com significância de 99% de confiabilidade tanto 

para o percentual de mulheres no CA quanto para o percentual no Comitê de 

Auditoria. Diante disso, não é possível concluir que há uma relação causa-

consequência, isto é, que o percentual de mulheres esteja influenciando no tamanho 

e vice-versa. Em relação às variáveis de desempenho a única que apresentou 

significância foi a ROA, com 99% de confiabilidade relacionada ao percentual de 

mulheres no CA, cujo valor de correlação foi de 0,152. Para todas as variáveis a 

correlação foi positiva e fraca.  

No caso do percentual de mulheres nas variáveis analisadas relacionados 

aos Setores das empresas. Os resultados demonstram que o Setor de Acomodação 

apresenta relação com o percentual no CA e o Setor de Administração e Suporte 

com o percentual no Comitê. Dentre os setores, estes foram os únicos a apresentar 

significância de confiabilidade, sendo esta de 95% e 99%, respectivamente. A 

correlação com o Setor de Acomodação foi negativa de -0,115 e com o Setor de 

Administração e Suporte, positiva no total de 0,154. Em ambos os casos a 

correlação presente foi fraca. No entanto, não se pode afirmar que o setor esteja 

influenciando na presença de mulheres no CA e no Comitê e vice-versa. 

 

 

4.3 ANÁLISE DAS HIPÓTESES 

 

 

Na presente seção serão discutidas as hipóteses H1 e H2, em relação aos 

resultados obtidos pela correlação dos dados. 
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H1: A participação feminina no Conselho de Administração influencia 

positivamente no desempenho das empresas. 

A hipótese elencada foi aceita parcialmente uma vez que há indícios de 

relação positiva entre o percentual de mulheres no CA e as variáveis de 

desempenho, entretanto esse relacionamento foi fraco. Apenas o indicador ROA 

apresentou significância de confiabilidade em um nível de 99%. Com base nisso, 

não é possível afirmar que a presença feminina apresenta relação significativa com 

o desempenho das empresas.  

H2: A participação feminina no Comitê de Auditoria apresenta relação 

positiva com o desempenho das empresas. 

Com relação ao Comitê de Auditoria os resultados não apresentaram 

significância de confiabilidade, apesar de apresentarem correlação positiva entre as 

variáveis. Dessa forma, não se pode afirmar que há relação significativa entre a 

presença feminina e o desempenho das empresas. Uma vez que não obteve-se 

significância de confiabilidade maior que 95% a hipótese não foi aceita. 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, nenhuma das hipóteses 

foi aceita integralmente. Apesar da existência de correlação positiva em ambos os 

casos, não se pode afirmar que a relação é de causa e consequência. 

 

 

4.4 COTEJAMENTO DOS RESULTADOS 

 

 

Conforme os autores Lay, Gonlçaves e Cunha (2017), Low, Roberts e 

Whiting (2015), Adams e Ferreira (2009), Fraga e Silva (2012), Martins et al (2012), 

Thiruvadi e Huang (2011) e Thiruvadi (2012), existem impactos positivos nos casos 

de diversidade de gênero no Conselho de Administração ou no Comitê de Auditoria. 

A presente pesquisa corrobora com esses resultados, uma vez que a correlação 

apresentou-se positiva para as variáveis de desempenho. 

Os resultados obtidos conferem com os resultados do estudo de Oliveira 

(2013), tendo em vista que em sua pesquisa não foi possível afirmar há contribuição 

do número de mulheres no desempenho financeiro das empresas, entretanto não 

foram encontradas evidências de efeitos negativos. No presente estudo, a relação 
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entre a presença feminina mostra-se positiva, porém insuficiente para afirmar se 

contribui ou não com o desempenho econômico financeiro da empresa.  

Assim como Fraga e Silva (2012) afirmam em sua pesquisa, na amostra 

analisada no presente estudo a presença de mulheres no Conselho de 

Administração é pequena, o que também ocorre no Comitê de Auditoria. Com a 

presente pesquisa não foi possível afirmar que a presença de ao menos uma mulher 

influencia positivamente no desempenho. 

De acordo com o estudo de Gallego-Álvarez, García-Sánchez, Rodríguez-

Dominguez (2009), as empresas com mais diversidade de gênero não superam 

empresas com níveis mais baixos em termos de indicadores contábeis e de 

mercado, concluindo que a diversidade de gênero pode não influenciar no 

desempenho corporativo. Os resultados da presente pesquisa conferem com a 

conclusão desses autores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo teve por objetivo verificar a relação entre a presença 

feminina no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria e o desempenho 

financeiro das empresas brasileiras de capital aberto, considerando a amostra de 

empresas que possuíam mulheres na composição desses mecanismos nos anos de 

2016, 2017 e 2018 e que pertenciam a nível de governança corporativa NM. A 

pesquisa foi descritiva, documental e quantitativa. 

Foi utilizada a estatística descritiva para análise das variáveis independentes 

da pesquisa, sendo essas as características do Conselho de Administração e do 

Comitê de Auditoria, visando verificar o nível de aderência em relação a essas 

características. 

Para verificar a relação entre as variáveis de desempenho e as variáveis 

independentes foi utilizado o método estatístico de correlação utilizando o ρ de 

Spearman, uma vez que com base nos resultados do teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov, houve rejeição da hipótese nula de que a variável possui uma 

distribuição normal.  

Atendendo aos objetivos específicos, observou-se que o maior número de 

mulheres por empresa foi 6 membros para um total máximo de 22 membros no 

Conselho de Administração, enquanto que para o Comitê de Auditoria o máximo de 

membros mulheres foi de 3, para um máximo total de 7 membros. Bem como, pode-

se afirmar que houve correlação positiva e fraca entre as variáveis de desempenho e 

a presença feminina no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria. 

Com base nos resultados obtidos, infere-se que a presença feminina no 

Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria apresenta correlação positiva e 

fraca com o desempenho financeiro das empresas de capital aberto brasileiras 

pertencentes ao nível Novo Mercado. Entretanto, não se pode afirmar com certeza 

que tal relação é de causa e consequência, uma vez que apenas para variável ROA 

o resultado apresentou significância de confiabilidade. 

Dentre as limitações encontradas no desenvolvimento do estudo, merecem 

ser destacadas, a amostra e a disponibilidade dos dados necessários referentes as 

características e valores para o cálculo do ROA, ROE e ROI. A amostra da pesquisa 
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foi constituída apenas por empresas do segmento Novo Mercado de Governança 

Corporativa, que possuem Comitê de Auditoria e membros do sexo feminino no 

Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria, além de dificuldade na coleta 

de disponibilização dos dados referentes as características destes mecanismos nos 

últimos três anos, bem como de dados que possibilitassem o cálculo das variáveis 

de desempenho utilizadas. 

Com base nestas limitações apresentas, sugere-se que em pesquisas 

futuras seja replicada a presente pesquisa, abordando as empresas listadas nos 

demais níveis de Governança Corporativa da B3 e complementando com outras 

variáveis. 
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APÊNDICE A – POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Empresa Anos 

Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. 2018, 2017 e 2016 

Alper Consultoria e Corretora De Seguros S.A. 2018, 2017 e 2016 

Anima Holding S.A. 2018, 2017 e 2016 

Arezzo Indústria e Comércio S.A. 2018, 2017 e 2016 

Atacadão S.A. 2018 e 2017  

B2w - Companhia Digital 2018, 2017 e 2016 

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 2018, 2017 e 2016 

Bb Seguridade Participações S.A. 2018, 2017 e 2016 

Bco Brasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Biosev S.A. 2018, 2017 e 2016 

Bk Brasil Operação e Assessoria A Restaurantes S.A. 2018 e 2017  

Br Malls Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Br Properties S.A. 2018, 2017 e 2016 

Brasil Brokers Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Brasil Pharma S.A. 2018, 2017 e 2016 

Brasilagro - Cia Bras de Prop Agricolas 2018, 2017 e 2016 

Brf S.A. 2018, 2017 e 2016 

Camil Alimentos S.A. 2018 e 2017 

Ccr S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ccx Carvão da Colômbia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Centro de Imagem Diagnosticos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cia Hering 2018, 2017 e 2016 

Cia Locação Das Américas 2018, 2017 e 2016 

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo  2018, 2017 e 2016 

Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg 2018, 2017 e 2016 

Cielo S.A. 2018, 2017 e 2016 

Construtora Tenda S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cosan Logistica S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cosan S.A.  2018, 2017 e 2016 

Cpfl Energia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cpfl Energias Renováveis S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cr2 Empreendimentos Imobiliarios S.A. 2018, 2017 e 2016 

Csu Cardsystem S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 2018, 2017 e 2016 

Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend e Part 2018, 2017 e 2016 

Cyrela Commercial Propert S.A. Empr Part 2018, 2017 e 2016 

Direcional Engenharia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Duratex S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. 2018, 2017 e 2016 

EDP - Energias do Brasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Eletropaulo Metrop. Elet. Sao Paulo S.A. 2018, 2017 e 2016 
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Embraer S.A. 2018, 2017 e 2016 

Enauta Participações S.A. 2018, 2017 e 2016 

Eneva S.A 2018, 2017 e 2016 

Engie Brasil Energia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Equatorial Energia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Estacio Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Eternit S.A. 2018, 2017 e 2016 

Even Construtora e Incorporadora S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ez Tec Empreend. e Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Fertilizantes Heringer S.A. 2018, 2017 e 2016 

Fleury S.A. 2018, 2017 e 2016 

Gafisa S.A. 2018, 2017 e 2016 

General Shopping e Outlets do Brasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Grendene S.A. 2018, 2017 e 2016 

Hapvida Participacoes e Investimentos Sa 2018 

Helbor Empreendimentos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Hypera S.A. 2018, 2017 e 2016 

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A 2018, 2017 e 2016 

Industrias Romi S.A. 2018, 2017 e 2016 

Instituto Hermes Pardini S.A. 2018, 2017 e 2016 

International Meal Company Alimentacao S.A. 2018, 2017 e 2016 

Iochpe Maxion S.A. 2018, 2017 e 2016 

Irb - Brasil Resseguros S.A. 2018 e 2017 

Jbs S.A. 2018, 2017 e 2016 

JHSF Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

JSL S.A. 2018, 2017 e 2016 

Kroton Educacional S.A. 2018, 2017 e 2016 

Light S.A. 2018, 2017 e 2016 

Linx S.A. 2018, 2017 e 2016 

Liq Participações S.A. 2018, 2017 e 2016 

Localiza Rent A Car S.A. 2018, 2017 e 2016 

Log Commercial Properties 2018, 2017 e 2016 

Log-In Logistica Intermodal S.A. 2018, 2017 e 2016 

Lojas Renner S.A. 2018, 2017 e 2016 

Lps Brasil - Consultoria De Imoveis S.A. 2018, 2017 e 2016 

Lupatech S.A. 2018, 2017 e 2016 

M.Dias Branco S.A. Ind Com De Alimentos 2018, 2017 e 2016 

Magazine Luiza S.A. 2018, 2017 e 2016 

Mahle-Metal Leve S.A. 2018, 2017 e 2016 

Marfrig Global Foods S.A. 2018, 2017 e 2016 

Marisa Lojas S.A. 2018, 2017 e 2016 

Metalfrio Solutions S.A. 2018, 2017 e 2016 

Mills Estruturas E Serviços De Engenharia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Minerva S.A. 2018, 2017 e 2016 

Mmx Mineracao E Metalicos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Movida Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Mrv Engenharia E Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 
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Natura Cosmeticos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Notre Dame Intermedica Participacoes S.A. 2018 

Odontoprev S.A. 2018, 2017 e 2016 

Omega Geração S.A. 2018, 2017 e 2016 

Osx Brasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ouro Fino Saude Animal Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Paranapanema S.A. 2018, 2017 e 2016 

PBG S/A 2018, 2017 e 2016 

Pdg Realty S.A. Empreend e Participacoes 2018, 2017 e 2016 

Petro Rio S.A. 2018, 2017 e 2016 

Petrobras Distribuidora S/A 2018 e 2017  

Pomifrutas S/A 2018, 2017 e 2016 

Porto Seguro S.A. 2018, 2017 e 2016 

Positivo Tecnologia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. 2018, 2017 e 2016 

Raia Drogasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. 2018, 2017 e 2016 

Rni Negócios Imobiliários S.A. 2018, 2017 e 2016 

Rossi Residencial S.A. 2018, 2017 e 2016 

Rumo S.A. 2018, 2017 e 2016 

Santos Brasil Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Sao Carlos Empreend E Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Sao Martinho S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ser Educacional S.A. 2018, 2017 e 2016 

Sinqia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Slc Agricola S.A. 2018, 2017 e 2016 

Smiles Fidelidade S.A. 2018 e 2017 

Sonae Sierra Brasil S.A. 2018, 2017 e 2016 

Springs Global Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Suzano S.A. 2018, 2017 e 2016 

T4F Entretenimento S.A. 2018, 2017 e 2016 

Tarpon Investimentos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Technos S.A. 2018, 2017 e 2016 

Tecnisa S.A. 2018, 2017 e 2016 

Tegma Gestao Logistica S.A. 2018, 2017 e 2016 

Terra Santa Agro S.A. 2018, 2017 e 2016 

Tim Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Totvs S.A. 2018, 2017 e 2016 

TPI - Triunfo Particip. e Invest. S.A. 2018, 2017 e 2016 

Trisul S.A. 2018, 2017 e 2016 

Tupy S.A. 2018, 2017 e 2016 

Ultrapar Participacoes S.A. 2018, 2017 e 2016 

Unicasa Indústria de Móveis S.A. 2018, 2017 e 2016 

Vale S.A. 2018, 2017 e 2016 

Valid Soluções S.A. 2018, 2017 e 2016 

Via Varejo S.A. 2018, 2017 e 2016 
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Viver Incorporadora e Construtora S.A. 2018, 2017 e 2016 

Vulcabras/Azaleia S.A. 2018, 2017 e 2016 

Weg S.A. 2018, 2017 e 2016 

Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. 2018, 2017 e 2016 
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