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Mensagem do Embaixador

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 

Caro(a) leitor(a), 

Vivemos em uma sociedade dinâmica e diversa, que, no turbilhão do dia a dia, passa por 
transformações para se adequar às necessidades do mundo globalizado e inovador. Diante 
dessa necessidade de adaptação e respeitando a pauta mais importante desta década, 
igualdade de gênero, precisamos fazer uma reflexão sobre o tema, principalmente relacio-
nado à governança. 

A inclusão social, equidade e valorização das mulheres no mercado de trabalho, veio com 
força total, sendo um assunto extremamente valorizado pela Rede Governança Brasil (RGB).

Com as novas exigências do mercado competitivo, um novo modelo de governança está 
sendo desenvolvido no exterior e chegando com força ao Brasil e com apoio de órgãos inter-
nacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
A pauta ASG (Ambiental, Social e Governança) é transversal ao tema “Mulheres da Governan-
ça”, nome dado para o Comitê da RGB.  

Pensando na importância deste tema, e como forma de promover a união entre mulhe-
res e governança, criamos o Comitê Mulheres da Governança da RGB, o qual une esforços 
para a construção de um mundo melhor, igualitário e mais humano. O Comitê tem como 
missão disseminar e fortalecer a cultura de governança no âmbito feminino, atuando em 
prol dos interesses do protagonismo da mulher no Brasil e na América Latina. 

Desde 2017, a governança vem sendo difundida de forma materializada quando o De-
creto nº 9.203 da Política de Governança foi instituído no âmbito federal. De lá para cá, a tese 
tem avançado com certa velocidade no país, e as mulheres têm protagonizado a combina-
ção perfeita com a governança – “Mulheres da Governança”. 

O trabalho do Comitê Mulheres da Governança é fundamental, pois, deste grupo seleto, 
fazem parte mulheres que trazem todo o conhecimento, expertise e know how para a nossa 
instituição, unindo esforços, valores (amor, doação e esperança) e habilidades em prol da 
governança. São mulheres que possuem o espírito de liderar e, por meio disso, certamente 
fazem a diferença e deixam seu legado nas organizações nas quais atuam.

Da Governança à Esperança!

Abraço carinhoso!

João Augusto Ribeiro Nardes
Embaixador da RGB
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Mensagem da Alta Administração

Renata Andrade
Presidente do Conselho Fiscal da Rede de Governança Brasil 

Como Presidente do Conselho Fiscal da Rede Governança Brasil, Renata Andrade ad-
mite ser uma honra presidir o Conselho de uma rede com abrangência nacional e afirma 
também ser uma grande responsabilidade fiscalizar contas de uma rede que propaga a 
governança e a integridade como instrumentos de sua atuação. 

Renata aborda um panorama da realidade brasileira em relação às lideranças femininas 
em conselhos, bem diversa da realidade mundial: no Brasil, temos apenas 21 mulheres elei-
tas em conselhos fiscais; em conselhos de assessoramento, temos somente 23, um número 
pequeno diante de tantas mulheres capacitadas que existem em nosso país. 

Ainda que não seja uma realidade ideal, é imprescindível reconhecer a relevância da 
diversidade de gênero dentro das organizações e deixar um legado feminino em liderança 
e governança .

Renata também enfatiza a necessidade de adoção de um mecanismo legal de ocupa-
ção de cotas femininas a serem direcionadas em cargos de diretoria, conselhos e presidên-
cias. Infelizmente, os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional que estabele-
ciam 30% em ocupação feminina não tiveram êxito. 

Na Califórnia, foi criada a Lei SB-826, que exige, nas empresas com sede no estado, a 
presença de pelo menos uma mulher em seus conselhos, sob pena de multa. Já na União 
Europeia, 40% dos conselhos sem função executiva devem ser ocupados por mulheres, en-
quanto 33% de mulheres têm de estar presentes nos colegiados.

A diversidade de gênero deve ultrapassar a questão ética e econômica e ser uma ques-
tão de justiça, inovação e garantia constitucional de direitos e oportunidades às mulheres 
brasileiras .

Fazer parte desse seleto grupo de mulheres e ocupar uma posição de destaque como a 
presidência de um conselho fiscal de uma rede de governança é motivo de alegria, honra e gratidão.

Renata Andrade
Presidente do Conselho Fiscal da RGB
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O Comitê Mulheres na Governança 

Érika Lacet e Viviane Obadowski
Coordenadoras do Comitê Mulheres na Governança da Rede de Governança Brasil 

Neste momento, no qual a sociedade vem trabalhando e se organizando de forma in-
clusiva, nós do Comitê Mulheres da Governança, atuante na Rede Governança Brasil (RGB), 
lançamos, com muito carinho, um conteúdo de extrema relevância e trazemos a experiên-
cia que só o olhar feminino possui para a aplicação e a atuação da governança. Temos a 
certeza de que este estudo poderá trazer informações ricas e contribuirá para um país mais 
próspero e transparente, pois nele partilhamos ideias e atuamos com o desenvolvimento de 
habilidades complementares e tão importantes quanto as encontradas no gênero masculi-
no, predominante na esfera da governança. 

Da Governança à Esperança!

Abraço da Coordenação do Comitê Mulheres da Governança!

Érika Lacet
Coordenadora do Comitê Mulheres na Governança da RGB

Viviane Obadowski
Coordenadora do Comitê Mulheres na Governança da RGB
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As mulheres na governança: o 
perfil das voluntárias da Rede de 
Governança Brasil 

Ana Paula Arbache
Pós-doutora em Educação
CEO Arbache Innovations
Voluntária do Comitê de Educação e Mulheres na Governança da RGB

A agenda da diversidade rompeu o ambiente acadêmico e ganhou diferentes espaços 
na sociedade. É certo que é uma pauta que ainda necessita de força e comprometimento 
para que se possa torná-la uma realidade efetiva e capaz de gerar um futuro promissor à 
sociedade e às organizações. 

Atualmente, essa pauta reside na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5), “Igualdade de Gênero”, e 
nas diretrizes environmental, social and corporate governance - ESG, ou seja, de responsabi-
lidade ambiental, social e de governança corporativa, chamando os diferentes stakeholders 
para a necessidade de inserir a diversidade em seus contextos e em diversos níveis hierár-
quicos. Por isso mesmo, as diretrizes ESG são forças motrizes para alavancar essa discussão 
e imprimir maior esforço e tração, a fim de que a diversidade nas organizações, públicas ou 
privadas, seja postulada em seus valores e concretizada em suas ações. 

Cabe ressaltar que entendemos a diversidade como “[...] um mix de pessoas com identi-
dades diferentes, interagindo no mesmo sistema social. Nesses sistemas coexistem grupos 
de maioria e minoria, onde se evidenciam posições de vantagem e desvantagem”, em con-
sonância com Fleury, 2000, p. 20 (apud ARBACHE; GUARANI, 2020). É certo que há variadas 
dimensões de diversidade, como racial, étnica, estética, etária, cognitiva, cultural, de orien-
tação sexual, de gênero, bem como presença de refugiados, imigrantes, expatriados.  Por 
sua vez, a dimensão de gênero  é objeto de análise neste texto, particularmente incidindo a 
respeito da presença e do perfil da mulher na governança. 

No Brasil a temática que envolve a representatividade das mulheres na governança de 
organizações públicas e privadas necessita ser tratada com notável coragem e compro-
metimento, pois a ausência delas nesses espaços é evidente e os números expõem esse 
desequilíbrio. A exemplo disso, vemos a sub-representação das mulheres em conselhos de 
administração, nos quais, apesar de o número de conselheiras em empresas listadas ter 
aumentado ao longo do último ano – de 11,5% para 14% –, o ritmo é considerado de “tartaru-
ga”, como diz Arbex (2022). Para Adriana Muratore, coordenadora do Programa Diversidade 
em Conselho (PDC), que é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
em conjunto com a B3, Internacional Finance Corporation (IFC), Women Corporate Directors 
(WCD) e SpencerStuart, é preciso criar uma onda positiva e um compromisso formal, com 
metas factíveis e realizáveis. Dessa forma, o PDC publicou uma carta aberta para encorajar 
empresas listadas a aumentarem o número de mulheres em seus boards (ARBEX, 2022).

É notável a Rede de Governança Brasil demarcar o seu compromisso com a temática 
e, por meio do Comitê Mulheres na Governança, procurar tracionar essa pauta. A RGB é um 



7

espaço de gestão de conhecimento, troca de experiências e legados, de apresentação de 
casos e de disseminação de conhecimentos e boas práticas para a sociedade interessada 
na temática. Desse modo, fomenta a criação de um ambiente de aprendizado e de redes 
de relacionamentos virtuosas que apoia e contribui para que as mulheres que atuam na 
governança ou possuem interesse nisso possam ingressar em funções voltadas ao processo 
de governança . 

Em recente pesquisa realizada no período de março a dezembro de 2022 pelo Comitê 
Mulheres da Governança da Rede de Governança Brasil, procurou-se trazer à tona, por meio 
do Projeto “Perfil Mulheres na Governança”, o perfil das mulheres que fazem parte da Rede e 
atuam como voluntárias em seus comitês. A intenção foi coletar dados para compreender o 
perfil das mulheres que atuam na governança e traçar um panorama sucinto das mulheres 
voluntárias. Adicional a esse objetivo, residiu intenção de, por intermédio dos resultados da 
pesquisa, apoiar as mulheres da RGB que atuam na governança pública e privada. 

Há, na RGB, 193 mulheres voluntárias no corrente ano, sendo que 70 delas responderam 
à pesquisa supracitada. Por meio das respostas, foi possível notar que a maioria delas está 
na fase de consolidação da carreira. O perfil etário evidencia que elas possuem entre 39 e 
46 anos e, por isso, há perspectiva de senioridade em suas jornadas profissionais. Também 
é possível constatar que a maioria é casada e tem filhos; assim, a maternidade é presença 
na agenda dessas mulheres, e isso mostra que elas equilibram as horas no trabalho com as 
horas dedicadas ao cuidado com os filhos e a vida privada. Maternidade e carreira compõem 
focos de atenção das voluntárias, e cerca de metade delas possui rede de apoio para a cria-
ção dos filhos e o trabalho doméstico; no entanto, a outra metade assume a jornada dupla 
para atender as demandas da vida profissional e pessoal com os filhos e os afazeres domésti-
cos. Mesmo assim, conseguem reservar tempo para acolher demandas e interesses pessoais. 

De acordo com as respostas, elas também reservam tempo para atuarem em grupos de 
trabalho, como nos comitês de capacitação, de governança na prática, de educação, de ino-
vação, governança e TI, de gestão de riscos, de estatais, de governança e gestão de pessoas, 
de sustentabilidade e ESG, da indústria, do sistema de justiça, de integridade e planejamento 
estratégico, no de anticorrupção e compliance. Também foram citados outros grupos de 
trabalho externos à Rede Governança Brasil - RGB, como Associação Nacional de Complian-
ce - ANACO, Associação Nacional da Advocacia Unida Contra a Corrupção - AUCC, Mulheres 
Empreendedoras do Brasil.

A discriminação de gênero atingiu 75% das voluntárias. Isso mostra que temos um gran-
de desafio a ser enfrentado, uma vez que que esse dilema ético está presente nas organi-
zações e pode interromper uma jornada de carreira virtuosa das mulheres e impedi-las de 
alcançarem funções de liderança e governança. 

Outro desafio que foi apontando por elas é a presença do assédio moral. 77% delas so-
freram esse tipo de assédio, o que representa um número alarmante, pois revela que elas 
não possuem ambientes seguros psicologicamente para atuarem e evoluírem nas carreiras. 
Desse modo, instala-se mais uma barreira para ser ultrapassada pela maioria das profissio-
nais. Esse é um tema altamente importante para ser tratado e acolhido quando se trata da 
carreira da mulher e de sua representatividade na governança das organizações. 

Vale destacar que 68,6% das mulheres entrevistadas atuam em organizações públicas, 
e 65,2%, na governança pública. Além disso, 89% recebem salário entre 5 e 20 mil reais, e 
grande parte dessas voluntárias é formada em Direito, Ciências Contábeis e Administração. 
No entanto, há também mulheres com formação em Ciência Política, Comunicação Social, 
Engenharia, Estatística, Farmácia, Ciências Humanas, Jornalismo, Sociologia Política, Micro-
biologia, Pedagogia, Saúde Pública. Esse registro é importante, pois essa multiplicidade de 
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formações adiciona valor às discussões e aos projetos que a RGB apresenta para a socieda-
de, bem como contribui para o alargamento da visão a respeito da presença da mulher na 
governança de diferentes áreas. 

As voluntárias indicam que fizeram mudanças na área profissional, e 90% delas já vive-
ram essa pivotagem em suas carreiras. Vale destacar que a área de compliance é a espe-
cialidade de governança da maioria das respondentes, seguida da gestão de risco, controle, 
auditoria, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e Accountability. As demais áreas foram 
indicadas, mas de modo granular.  

Em relação às experiências que as voluntárias  gostariam de  viver em suas carreiras na 
área da governança, estão as seguintes: auditoria, mentoria em governança para empresá-
rios de empreendimentos de pequeno e médios portes, gestão de riscos e LGPD,  assessoria 
especial em governança pública, governança em gestão de pessoas, gestão de projetos, 
gestão de riscos, assessorias para gestores municipais, compliance officer, controle interno, 
liderança de uma diretoria de governança, experiências internacionais, atuação em conse-
lho de administração, liderança de diretoria de integridade, docência, palestras, liderança de 
projetos estruturantes, compliance com mediação e ESG, LGPD, auditoria ambiental e certi-
ficação, desenvolvimento de pesquisas, desenvolvimento de cultura e atuação em diretoria. 

As voluntárias também indicaram temáticas da governança pública que gostariam de 
abordar em suas carreiras:  gestão de risco, mentoria para liderança, levantamento, gestão 
de pessoas, processos e contratos, gestão na captação e execução de recursos públicos, 
compliance, estratégia, otimização de recursos, ética, ESG, integridade, gênero, diversidade 
e inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social, LGPD, melhoria regulatória estabelecida 
com a realidade do setor, centro de governo, implantação da governança pública. 

Por meio das análises acima, é possível concluir que os resultados permitem à RBG co-
nhecer o perfil das voluntárias respondentes e proceder esforços e iniciativas para apoiar 
as mulheres que atuam na governança pública e privada. Permitem também conhecer as 
etapas de carreira, as áreas de interesse e atuação, as condições de dedicação de tempo e 
os recursos para isso, bem como ajudam no enfrentamento de situações discriminatórias e 
de assédios que podem impedir as mulheres de percorrerem uma jornada bem-sucedida 
em suas carreiras. Há ainda possibilidade de gerar conhecimento e ações à sociedade em 
torno das temáticas de interesse dessas mulheres e de apoio efetivo junto às organizações 
e à sociedade a fim de educar para a convivência justa e psicologicamente segura para as 
profissionais nos ambientes de trabalho, bem como de coibir e punir situações de discrimina-
ção e assédio que imprimem efeitos colaterais danosos e fazem com que a sub-representa-
tividade delas em funções de governança fique ainda mais evidente.  

Com os resultados dessa pesquisa, a RBG pode acelerar a sua agenda a favor da di-
versidade de gênero na governança das organizações públicas e privadas, assumindo uma 
postura proativa e comprometida com as voluntárias que têm esse foco de interesse, bem 
como com a sociedade brasileira.

Ana Paula Arbache
Voluntária do Comitê de Educação e Mulheres na Governança da RGB
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O perfil das mulheres na Rede 
de Governança Brasil: o que os 
números mostram

Conforme mencionado anteriormente, o Comitê Mulheres na Governança, da Rede de 
Governança Brasil, realizou, no período de março a setembro de 2022, o projeto “Perfil Mu-
lheres na Governança” com o intuito de traçar um panorama sucinto do perfil das mulheres 
voluntárias que compõem a RGB. Adicional a esse objetivo, está a intenção de, por meio dos 
resultados do projeto, apoiar as mulheres da RGB que atuam na governança pública e privada. 

O projeto foi composto por etapas, as quais estão listadas abaixo.

1. Definição do objetivo e do escopo do projeto;

2. Elaboração do projeto;

3. Composição de ferramenta de coleta de dados contendo formulário de pesquisa com 
23 questões quantitativas e qualitativas; 

4. Disponibilização de link para acesso ao formulário de pesquisa a todas as mulheres da 
RBG: https://docs.google.com/forms/d/12Xmv0qdm1uSFFlXcdTFwieXGYWfLnUo5f-CDuCyMJqc/viewfor-
m?ts=633b0ca8&edit_requested=true#responses. 

5. Coleta e análise do material advindo do relatório e dos resultados obtidos;

6. Elaboração de documento com as análises provenientes dos resultados da pesquisa;

7. Revisão, validação e aprovação do documento;

8. Publicação do documento Paper 1: Mulheres na governança: o perfil das voluntárias da 
Rede de Governança Brasil;

9. Apresentação do documento Paper 1: Mulheres na governança: o perfil das voluntárias 
da Rede de Governança Brasil, em evento da RBG em dezembro de 2022.

Abaixo, é sinalizado o nome e a função dos integrantes da comissão técnica responsável 
pelo projeto.

• Viviane Obadwisk e Erika Lacet: Coordenação do Projeto “Perfil Mulheres na Governan-
ça”; elaboração da pesquisa; revisão do presente relatório.

• Pedro Barbosa: tratamento dos dados da pesquisa. 

• Ana Paula Arbache: análise e escritura do documento Paper 1: Mulheres na gover-
nança: o perfil das voluntárias da Rede de Governança Brasil, em evento da RBG em 
dezembro de 2022. 

• Roberta Castro: Revisão do documento Paper 1: Mulheres na governança: o perfil das 
voluntárias da Rede de Governança Brasil.
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IMAGEM 1 - ORIENTAÇÕES DO FORMULÁRIO “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”

FONTE: FORMULÁRIO “MULHERES NA GOVERNANÇA”. COMITÊ MULHERES NA GOVERNANÇA, 2022. 

Análise qualitativa dos dados advindos da pesquisa

Dadas as considerações acima, seguem abaixo as exposições das questões presentes 
no formulário, com os respectivos gráficos advindos dos resultados das questões quantitati-
vas e as análises decorrentes das questões qualitativas. 

Perguntas presentes na pesquisa
Pergunta 1: Se não for um problema, qual a sua idade?

Considerações: A maior parte das mulheres integrantes da Rede de Governança Brasil está na 
faixa etária entre 39 e 46 anos. Há somente uma respondente com 29 anos e uma com 61.

GRÁFICO 1 - IDADE

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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Pergunta 2: Informe seu estado civil.

Considerações:  A maioria delas é casada (39); há 13 divorciadas, 13 solteiras, 1 viúva e 1 em união 
estável.

GRÁFICO 2 - ESTADO CIVIL

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 3: Tem filhos? 

Considerações: A maternidade é realidade para 70% das voluntárias respondentes. 

GRÁFICO 3 - FILHOS

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 4: Deseja ter filhos? 

Considerações: Os resultados mostram que 37,1% delas ainda deseja ter filhos. 

GRÁFICO 4 - DESEJA TER FILHOS

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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Pergunta 5: Você tem rede de apoio na educação dos filhos? 

Considerações: Em relação a ter uma rede de apoio, pouco mais da metade das respondentes 
não possui uma rede de apoio na educação dos filhos. 

GRÁFICO 5 - REDE DE APOIO

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 6:  Você tem rede de apoio com as atividades da casa? 

Considerações: O apoio em relação às atividades da casa também dividiu as respostas, sendo 
que 54,3% indicaram que possuem essa rede de apoio. 

GRÁFICO 6 - ATIVIDADES DA CASA

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 7: Qual o número médio diário de horas nos afazeres da casa? 

Considerações: As atividades domésticas somam entre 1 e 2 horas para 30% das mulheres, se-
guidos de 28,6% entre 2 e 3 horas e 27,1% entre 3 e 4 horas; por sua vez, 14,3% destinam mais de 
4 horas na realização dessas atividades. 

GRÁFICO 7 - HORAS NOS AFAZERES DOMÉSTICOS

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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Pergunta 8: Qual o número de horas combinadas no trabalho remunerado e no tra-
balho doméstico? 

Considerações: majoritariamente as mulheres responderam que o número de horas combina-
das no trabalho remunerado e no trabalho doméstico ocupam mais de cinco horas. 

GRÁFICO 8 - HORAS COMBINADAS

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 9: Costuma reservar um momento para você? 

Considerações:  Os números mostram que 71,4% delas reservam um momento para elas pró-
prias; em contrapartida, 28,6% não fazem isso. 

GRÁFICO 9 –  RESERVA MOMENTOS PARA VOCÊ

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 10: Já sofreu alguma discriminação pelo fato de ser mulher? 

Considerações: A discriminação de gênero atingiu 74,3% das mulheres respondentes, e 25,7% não 
indicaram ter sofrido discriminação pelo fato de serem mulheres. 

GRÁFICO 10 - DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”. 
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Pergunta 11: Já sofreu assédio moral?

Considerações: O assédio moral se fez presente em 77,1% das voluntárias; a minoria delas (22,9%) 
não sofreu esse tipo de assédio. 

GRÁFICO 11 - ASSÉDIO MORAL

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 12: Qual a sua área de formação? 

Considerações: Quando os números trazem as áreas de formação das voluntárias, o destaque 
está nas áreas de Direito, Ciências Contábeis e Administração. Estão presentes também Ciência 
Política, Comunicação Social, Engenharia, Estatística, Farmácia, Humanas (não especificou o cur-
so), Jornalismo, Sociologia Política, Microbiologia, Pedagogia, Saúde Pública.

GRÁFICO 12 - ÁREA DE FORMAÇÃO

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 13: Atua no setor privado ou público? 

Considerações: 68,6 % das respondentes atuam na área pública; com isso, 31,4% têm a área pri-
vada como foco de atuação. 
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GRÁFICO 13 - ÁREA DE ATUAÇÃO

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 14: Qual a sua faixa salarial? 

Considerações: Em relação à faixa salarial, 57,1% das mulheres possuem salários entre R$ 5 mil 
e R$ 15 mil; 17,1%, entre R$ 15 mil e R$ 20 mil; 15,7%, acima de 20 mil reais. As respondentes indi-
caram que 10% delas recebem menos de 5 mil reais. Cerca de 89% recebem entre R$ 5 mil e R$ 
20 mil.

GRÁFICO 14 - FAIXA SALARIAL

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 15: Já enfrentou mudança de área profissional? 

Considerações: A maioria já enfrentou mudanças na área profissional. Fica evidente que 90% 
delas indicaram esse fato. 

GRÁFICO 15 - MUDANÇA PROFISSIONAL

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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Pergunta 16:  Participa de qual comitê ou grupo de trabalho? 

Considerações: As mulheres participam de diversos grupos de trabalho na rede, sendo alguns 
deles: comitê de capacitação, de governança na prática, de educação, de inovação, governança 
e TI, de gestão de riscos, de estatais, de governança e gestão de pessoas, de sustentabilidade e 
ESG, da indústria, do sistema de justiça, de integridade e planejamento estratégico, comitê anticor-
rupção e compliance, entre outros. Também foram citados outros grupos de trabalho externos à 
RGB, como ANACO, AUCC, Mulheres Empreendedoras do Brasil.

IMAGEM 2 - COMITÊ OU GRUPO DE TRABALHO

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 17: Você vem de qual área da governança? 

Considerações: A governança pública é a área da qual vem a maioria das mulheres, ou seja, 
65,2% delas. Enquanto isso, 34,8% vêm da governança privada. 

GRÁFICO 16 - ÁREA DA GOVERNANÇA

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 18: Você vem de qual especialidade dentro da área de governança? 

Comentário: A área de compliance é a especialidade de governança da maioria das mulheres, 
seguida da gestão de risco, do controle, da auditoria, da Lei Geral de Proteção de Dados e da Ac-
countability. As demais áreas foram indicadas, mas de modo granular.  
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GRÁFICO 17 - ESPECIALIDADE NA GOVERNANÇA

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 19: Quais experiências ainda gostaria de viver em sua carreira na área da 
governança? 

Comentário: Em relação às experiências que as mulheres gostariam de  viver em suas carreiras 
na área da governança, foram citadas as seguintes: auditoria, mentoria em governança para em-
presários de empreendimentos de pequeno e médios portes, gestão de riscos e LGPD,  assessoria 
especial em governança pública, governança em gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão 
de riscos, assessorias para gestores municipais, compliance officer, controle interno, liderança de 
uma diretoria de governança, experiências internacionais, atuação em conselho de administra-
ção, liderança de diretoria de integridade, docência, palestras, liderança de projetos estruturantes, 
compliance com mediação e ESG, LGPD, auditoria ambiental e certificação, desenvolvimento de 
pesquisas, desenvolvimento de cultura e atuação em diretoria. 

IMAGEM 3 - EXPERIÊNCIAS FUTURAS

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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Pergunta 20: Quais temáticas da governança corporativa gostaria de abordar em sua 
carreira (não responder caso governança pública não seja área de atuação). 

Comentário: A área de compliance, como a de governança corporativa, recebeu a maior indi-
cação das respondentes acerca do que gostariam de abordar em suas carreiras. Outras áreas 
também foram citadas, mas com indicações fragmentadas como: atuação em governança of-
ficer, accountability, auditoria, controle, gestão de riscos, custo de transação, normatizações ISO, 
formação em conselheira de administração,  diversidade e inclusão e ESG, programas de in-
tegridade, Lei anticorrupção, LGPD, liderança humanizada, implantação e avaliação de políticas 
públicas, governança e compliance em organizações privadas, liderança, planejamento, controle, 
integridade e liderança, planejamento estratégico, responsabilidade social corporativa e sustenta-
bilidade,  saúde, transparência e equidade.  

GRÁFICO 18 - TEMÁTICAS DA GOVERNANÇA

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.

Pergunta 21: Quais temáticas de governança pública gostaria de abordar em sua car-
reira? (não responder caso governança pública não seja área de atuação) 

Considerações: As voluntarias apontaram como temáticas da governança pública gostariam de 
abordar em suas carreiras, com sendo as que seguem: gestão de risco, mentoria para liderança, 
levantamento, gestão de pessoas, processos e de contrato, gestão na captação e execução de 
recursos públicos, compliance, estratégia, otimização de recursos, ética, ESG, integridade, gênero, 
diversidade inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social, LGPD, melhoria regulatória estabe-
lecida com a realidade do setor, centro de governo, implantação da governança pública. 

IMAGEM 4 - TEMÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

FONTE: PESQUISA “PERFIL MULHERES NA GOVERNANÇA”.
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