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Nesses encontros, também são
realizadas pesquisas interativas para auxiliar
na percepção de questões da atualidade,
com o objetivo de identificar os temas
mais importantes e incentivar também um
diálogo contínuo entre os participantes
sobre o processo de apresentação e
divulgação de relatórios financeiros.

“Dez anos atrás não tínhamos esse
nível de informação que temos hoje e não
tínhamos dados para analisar e entender
o que estava acontecendo no mercado.
Então, a primeira contribuição enorme do
ACI é a divulgação regular de pesquisas
periódicas. Em 2003, decidiu-se adotar
o conselho fiscal no lugar do comitê de
auditoria, e toda essa movimentação foi
testemunhada nas pesquisas do ACI, que
agora vê um retorno mais expressivo do
comitê de auditoria. Foi um local onde os
profissionais puderam trocar, aprender e
experimentar, trazendo um valor muito
grande para a governança à medida que
contribuiu muito para a evolução dos
comitês de auditoria. Acho que o ACI
trouxe muitos benefícios.”
Sandra Guerra, presidente do Conselho
de Administração do IBGC

Marcos Alves

Durante as reuniões, são ministradas,
ainda, palestras por especialistas de
mercado, convidados pela KPMG com
a finalidade de atualizar o público a
respeito de assuntos como regulação;
gestão de riscos, controles internos,
auditoria independente e auditoria
interna; demonstrações financeiras;
atualização de normas internacionais e
nacionais; e assuntos gerais relacionados
à governança corporativa.

Marcos Alves

posso dizer que contamos com um
público ativo de 350 a 400 participantes”,
comemora Sidney Ito. A mesa de debate
foi a primeira iniciativa do ACI para
promover a aprendizagem contínua.

“Na época do lançamento do ACI,
eram poucas as empresas brasileiras
que tinham comitês de auditoria.
Hoje notamos um desenvolvimento e
crescimento relevante de empresas
cujos conselhos contam com comitês de
auditoria. O ACI busca trazer assuntos
de ponta, e casos – positivos e negativos
– são apresentados também. É um
momento de importante networking,
em que os profissionais gostam de estar
presentes porque ganham conhecimento
e informação e interagem com os
pares que ali estão. A discussão fica
rica porque profissionais integrantes
de conselhos e comitês de auditoria
frequentam as reuniões e contribuem
com suas próprias informações e
experiências.”
Heloisa Bedicks,
Superintendente-geral do IBGC
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No topo
da pirâmide
Sandra Guerra e Heloisa Bedicks, Presidente do Conselho de Administração e
Superintendente-geral do IBGC, respectivamente, e Marienne Coutinho, Sócia
da KPMG e Co-Chair da WCD no Brasil, falam sobre os desafios da ascensão
feminina em cargos de liderança e sobre o polêmico projeto de lei que estabelece
cotas para mulheres em conselhos de administração

N

as últimas décadas,
principalmente a partir dos
anos 1970, a inserção das
mulheres no mercado de
trabalho aumentou significativamente.
Em 2013, pela primeira vez, os países da
América Latina e do Caribe registraram
taxa média de 50% de participação
feminina no mercado, segundo dados do
Panorama Laboral da América Latina e
do Caribe 2013, relatório da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) divulgado
em dezembro do ano passado.
Ainda de acordo com o estudo da
OIT, a taxa de participação de mulheres
no Brasil foi menor em relação à média
regional – 49,3%, resultado pouco
superior ao alcançado em 2012, de 49%.
Apesar da maior inserção feminina no
mercado de trabalho e da diminuição da
diferença salarial entre os dois gêneros, o
acesso a cargos de chefia ainda é muito
restrito para as mulheres. Mas o debate
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com relação à diversidade de gêneros na
alta administração começa a ganhar força
na pauta de discussões da governança
corporativa no Brasil, principalmente com
relação a uma possível adoção de regras
compulsórias para a presença feminina
em conselhos de administração.
De acordo com o último Relatório de
Mulheres na Administração das Empresas
Brasileiras Listadas, desenvolvido pelo
Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), o primeiro país
a estabelecer em lei um percentual
mínimo para a participação de mulheres
nos conselhos de administração de
empresas não controladas pelo poder
público foi a Noruega. Em 2003, o país
aprovou uma lei que exige a ocupação
de 40% dos assentos dos conselhos por
representantes do sexo feminino, a qual
entrou em vigor integralmente em 2008.
França, Espanha, Bélgica, Holanda e Itália
também adotaram regras semelhantes,
e alguns outros países, como Austrália,
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África do Sul, Islândia e Finlândia,
estipularam medidas menos rígidas,
também com o intuito de inserir
mais mulheres em posições de
destaque no mercado corporativo. No
Brasil, tramita no Senado Federal o
projeto de lei 112/10, que define um
percentual mínimo para a participação
feminina nos conselhos de
administração das empresas públicas
e sociedades de economia mista.
Se aprovado, os conselhos
deverão ter 40% de cotas para
mulheres até 2022.
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O tema é bastante polêmico e o
IBGC se posicionou contra a reserva
de vagas prevista no projeto de lei de
cotas e defende um caminho focado
no desenvolvimento e capacitação
profissional da mulher, para que ela
galgue posições até o topo por mérito.
A reportagem da KPMG Business
Magazine conversou com Sandra
Guerra, presidente do Conselho de
Administração do IBGC, Heloisa Bedicks,
superintendente-geral do Instituto e
Marienne Coutinho, sócia da KPMG e

Sem dúvida, a participação das
mulheres no ambiente corporativo
aumentou significativamente, mas
ainda há pouca atuação feminina em
cargos de liderança. Por quê?

ele sai do trabalho e tem tempo de fazer
networking, enquanto a grande maioria
das mulheres, que é multifuncional, está
preocupada em ir para casa e realizar
outras tarefas com a família.

Heloisa Bedicks - Vários fatores estão
relacionados, e o primeiro é o cultural.
As nossas mães tiveram acesso restrito
a uma instrução universitária, poucas
trabalharam em posições de chefia, e
somente nas últimas décadas vimos
as mulheres ocupando esses cargos.
Outro fator é que no Brasil as tarefas
da maternidade e dos cuidados com a
casa são exercidas exclusivamente pelas
mulheres, ao contrário do que ocorre em
países como a Noruega ou a Alemanha.
Decorre disso que, ao longo da carreira, a
mulher pode passar por alguns momentos
de decisão, como no casamento, quando
opta por não continuar trabalhando,
e nas maternidades, quando muitas
decidem não voltar ao mercado de
trabalho. Essas decisões podem ser
empecilhos para que muitas mulheres
ascendam profissionalmente e ocupem
cargos de alta administração dentro
das empresas. E também existe certo
corporativismo, por exemplo, quando
em um processo seletivo uma mulher
acaba sendo preterida por um homem.
Percebemos, ainda, que o homem tem
maior exposição nos meios profissionais:

Marienne Coutinho - Chamo também
a atenção para o caso de mulheres que
decidem ter apenas um trabalho e não
uma carreira, por acreditarem que esse
caminho possibilita um maior equilíbrio
entre a vida profissional e pessoal. Mas,
é importante não atribuir apenas às
mulheres essa falta de representatividade
feminina nas lideranças. Para que haja, de
fato, um avanço relevante, é necessário
que o assunto seja abordado de uma
forma mais ampla, avaliando todos os
aspectos envolvidos e como cada parte
pode contribuir. Hoje, o caminho ainda
é extremamente difícil para as mulheres
chegarem ao topo, quer seja pela jornada
dupla, quer seja pelo preconceito invisível,
tema bastante discutido na atualidade.
Além desses fatores, há uma
presunção de que é impossível
encontrar uma solução que não onere
as empresas.
Sandra Guerra - O que os
empresários falam é que manter uma
creche, por exemplo, implica custo. Mas
esse custo tem de ser comparado por

co-chair da Women Corporate Directors
no Brasil (WCD) no Brasil, sobre as
dificuldades e os desafios da participação
de mulheres em cargos de diretoria,
presidência e vice-presidência, que seriam
a base para a formação de potenciais
conselheiras. As entrevistadas também
falaram sobre as ações do IBGC, da KPMG
e da WCD para incentivar uma maior
participação das mulheres em cargos de
liderança executiva e nos assentos dos
conselhos de administração, esses
últimos, ocupados por apenas 7%
delas nas empresas listadas em bolsa.

meio de pesquisas correlacionadas; não
basta olhar quanto custa, mas sim o
resultado disso. Quanto, por exemplo,
havia de superávit ou qualquer outro
indicador de bom resultado antes e depois
de a empresa estender o benefício? Em
segundo lugar, há iniciativas mais flexíveis,
que não trazem custos. Hoje, com a
internet e tantos meios de comunicações,
basta criar um ambiente que permita a
flexibilidade no trabalho.
Heloisa - Estamos participando de um
projeto do Banco Mundial para implantar
o teletrabalho no IBGC, de modo que
os funcionários possam trabalhar
remotamente, alguns dias na semana.
Está em fase de discussão a melhor
forma de isso acontecer. O próprio IBGC
procura dar essa flexibilidade às
suas funcionárias.
Marienne - Definitivamente, a
flexibilidade contribui em muito para que
as mulheres consigam conciliar a vida
profissional e pessoal, principalmente
na fase da gestação e pós-maternidade.
E a prática demonstra que as mulheres
que passaram a ter mais flexibilidade
trabalham até mais do que antes, pois
se sentem numa posição devedora. Na
KPMG, criamos um grupo de mulheres
(KNOW – KPMG’s Network of Women) e
instituímos, dentre outros, um programa
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Em que as mulheres já evoluíram?
Heloisa - Hoje, o número de mulheres
formadas e que se preparam para o
mercado é muito maior. Temos ouvido das
empresas de auditoria, por exemplo, que,
em seus processos de recrutamento, as
mulheres costumam ter boa bagagem de
estudo acadêmico, vivência no exterior e
domínio de outros idiomas. Muitas vezes,
elas estão melhor preparadas que os
homens que ingressam na carreira. Houve
uma grande evolução nos últimos anos.
Sandra - Mas alguns estudos
internacionais mostram que a velocidade
na ocupação de áreas de liderança não
tem sido muito rápida. Então, apesar de
se ter presença relevante de mulheres
nos cursos de graduação, elas não
chegam ao topo na mesma proporção que
esse percentual de entrada no processo.
Marienne - O número de mulheres
em cursos de pós-graduação já ultrapassa
o número de homens e, mesmo no
ingresso no mercado de trabalho, temos
percebido uma proporcionalidade em
termos de gênero. O grande desafio
ainda é a retenção e a representatividade
nas lideranças.
Por quê?
Sandra - Há várias explicações para
isso. Como a Heloisa comentou, a própria
cultura de negócios não foi construída
de modo favorável à presença feminina e
não propicia que a mulher galgue essas
posições de liderança. Outro ponto parte
da própria perspectiva da mulher, sobre
esses momentos de escolha. Hoje é mais
raro vermos a mulher desistir do mercado
do trabalho em função do casamento,
mas, na maternidade, percebe-se uma
pausa do trabalho de um a três anos e
períodos até mais expandidos. Muitas

vezes vemos mulheres que tomaram tais
decisões com base nesses ambientes
pouco propícios ao trabalho feminino.
Se esse ambiente fosse mais acolhedor
e oferecesse maior flexibilidade, isso
mudaria. Tem outro elemento que é
a própria percepção da mulher. Talvez
por não vislumbrar como possível sua
continuidade no trabalho, ela não se
candidata a uma promoção.
Marienne - Isso também tem a ver
com o fato de termos poucos modelos
de liderança femininos que sirvam de
inspiração para as gerações mais novas
e com as pesquisas que indicam que
as mulheres são menos agressivas no
gerenciamento de suas carreiras. Ou seja,
os homens tendem a se candidatar mais
a novos postos, a pleitear mais aumentos
salariais, a negociar melhores propostas
de trabalho e a se posicionar mais
estrategicamente na evolução da carreira.
A maioria das mulheres ainda acredita
que o reconhecimento virá de forma
automática, após um trabalho intenso e
de qualidade. Falando sobre o preconceito
invisível, estudos também indicam
que os homens tendem a procurar nos
candidatos a posições de liderança
algumas características masculinas, pois
procuram alguém que se pareça consigo
ou com outros profissionais que admiram
- normalmente homens.
Além de todos esses fatores,
quais outros aspectos dificultam o
acesso das mulheres aos assentos em
conselhos de administração?
Sandra - Somente 8,8% dos
profissionais certificados pelo programa de
certificação de conselheiros do IBGC, um
caminho para facilitar o acesso ao conselho
de administração, é emitida a mulheres.
Quando alguém vai buscar no nosso
banco de dados (banco de conselheiros)
um conselheiro de administração, mesmo
sem acesso ao gênero do candidato,
possivelmente vai escolher um homem,
porque a oferta é muito maior. Então,
com tanta diferença entre a proporção de
homens e de mulheres apresentando-se ao
mercado como candidatos a conselheiros,
alguém que procure especificamente pelo
gênero feminino precisa fazer muito esforço
para encontrar a candidata adequada
ao perfil desejado.

Marcos Alves

de acompanhamento às gestantes, que
inclui a revisão de sua programação
durante esse período. À profissional é
dada a oportunidade de avaliar se sua
programação, que muitas vezes inclui
várias viagens, por exemplo, é compatível
com o momento. Como cada caso é um
caso, o processo envolve diálogo com o
gestor e nada é imposto.

“Embora o caminho da
capacitação seja mais
lento, é mais sustentável
do que uma lei de cotas”
Sandra Guerra

Marienne - A KPMG é parceira global
da WCD (vide quadro), entidade global
que promove mulheres em posições
de conselho e atua há quatro anos no
Brasil. Nos encontros e debates da WCD,
percebemos também que os assentos
em conselho tendem a ser ocupados
por altos executivos aposentados. Como
temos ainda poucas altas executivas
aposentadas, proporcionalmente aos
homens, temos menos candidatas
mulheres às posições. No entanto, o
trabalho que realizamos com a WCD é
exatamente no sentido de conscientizar
o mercado sobre os benefícios da
diversidade nos conselhos, reunir
conselheiras e candidatas, facilitar o
networking entre elas e delas com o
mercado, incentivar o desenvolvimento
constante e criar o desejo de ocupar
esses assentos nas que ainda não
pensaram sobre o assunto.
23
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pautada valorizando outras experiências,
não necessariamente em conselhos,
que possam agregar pontos de vista
diferentes às discussões. Assim, o
repositório de gente com experiência
em conselho passa a contar com maior
diversidade, inclusive de gênero.

Marcos Alves

Marienne - A Sandra tocou em um
ponto muito importante. Vários estudos
indicam que empresas com conselhos
e lideranças mais diversos, possuem
melhores resultados. Exemplificando, é
o conceito de trazer olhares diferentes
na tomada de decisões e na definição de
estratégia. O mesmo se aplica quando
pensamos em não ter apenas executivos
aposentados, mas também profissionais
ainda na ativa para os conselhos,
falando também em diversidade de
idade e gerações.
Na prática, há um movimento para
que esse quadro se reverta?

“As mulheres costumam
ter boa bagagem de
estudo acadêmico,
viagens para o exterior
e domínio de outros
idiomas”
Heloisa Bedicks

Pelo estudo do IBGC, 67% dos
conselhos das empresas listadas
no Brasil não têm mulheres. Como
facilitar seu acesso aos conselhos?
Sandra - Um dos requisitos
comumente adotados para a seleção
dos conselheiros é a vivência anterior
em conselhos ou outros cargos da
alta administração. Ora, o interesse
de repensar esses critérios poderia
partir das próprias empresas. Claro
que, se eu tenho um conselho de
nove pessoas, é natural esperar que
a maioria deles tenha experiências
anteriores em cargos semelhantes,
porém pode ser igualmente desejável
que a escolha de uma parte deles seja
24
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Sandra - Nunca tivemos antes uma
sensibilização e um alerta tão grandes.
Acreditamos que, com isso, cria-se um
ambiente mais favorável. O próprio IBGC
tem um grupo de discussão sobre o
tema e um curso de governança voltado
só para mulheres executivas. Estamos
pensando em promover projetos de
mentoring para mulheres. Em nossa base
de dados, vamos procurar presidentes
de conselhos e conselheiros que se
tornem nossos parceiros, tornando-se
mentores de mulheres com interesse em
receber orientações desses profissionais.
Buscamos também parcerias com
delegações para implantar
programas de desenvolvimento.
O projeto de lei que estipula a
reserva de assentos femininos nos
conselhos de administração não seria
um caminho para facilitar esse acesso
também? Por que o IBGC é contra?
Heloisa - O Código das Melhores
Práticas de Governança Corporativa
(2009) do IBGC recomenda a diversidade
na composição do conselho, mas essa
obrigatoriedade através de cotas na
diversidade de gênero não é apoiada pelo
Instituto. Trabalhamos estimulando essa

Apesar do maior número de homens
certificados, muitas mulheres já se
mostram dispostas a assumir uma
posição em conselho

diversidade de outra forma, por meio da
capacitação para as mulheres. Criamos
um grupo de trabalho, esse programa
de mentoring, para ajudar as mulheres a
atingir esses postos sem a necessidade
de uma determinação legal. Além disso,
é importante promover medidas que
estimulem as empresas a adotar políticas
baseadas na meritocracia em todos os
seus órgãos, a começar pelos órgãos de
gestão, de modo que eventuais barreiras
enfrentadas pelas mulheres para a
promoção recebam especial atenção.
Sandra - Nós tememos os efeitos
colaterais dessa medida que reserva
assentos em conselhos para mulheres.
Nos países que adotaram as cotas,
vemos que a elevada disparidade entre
a presença de homens e de mulheres
nos conselhos é rapidamente corrigida.
Contudo, como a oferta de mulheres com
o perfil procurado para esse cargo ainda é
pequena, verificam-se alguns problemas.
Dentre eles, o acúmulo de cargos de

KPMG Business Magazine 31

Divulgação KPMG

CAPA

conselheiros de várias empresas pelas
mesmas profissionais, contrariando as
recomendações das melhores práticas
de governança corporativa. Ao mesmo
tempo, a nomeação de mulheres que não
atendem aos requisitos estabelecidos
pode cristalizar ainda mais o preconceito
existente. Nos casos em que as leis não
especificam cotas para cargos efetivos,
há mulheres indicadas somente para
cargos de suplência nos conselhos,
sem exercer o cargo.
Marienne - No mercado, a maioria
das mulheres é a favor das cotas como
uma medida transitória de aceleramento
da desigualdade. O fato é que, sem as
cotas, a situação atual ainda persistiria
por muitos anos, por mais de um
século, mesmo com todo o trabalho
que o mercado está desenvolvendo.
E embora existam menos mulheres
do que homens certificados, por
exemplo, há um grande número de
mulheres qualificadas e já dispostas

a assumir uma posição em conselho.
A WCD trabalha também para dar
maior visibilidade a essas mulheres.
Em um círculo virtuoso, teríamos mais
mulheres como modelos positivos
e mais mulheres com experiência
em conselhos, requisito mencionado
pela Sandra para muitas posições. Os
debates realizados pelo governo com
representantes do setor privado para
discutir esse tema toma o cuidado de
prever cotas progressivas, para que
não se exija de imediato um percentual
demasiadamente elevado de mulheres
nos conselhos.
De que forma as práticas de
governança podem possibilitar a maior
participação de mulheres no mundo
corporativo? E nos cargos de liderança,
especificamente?
Sandra - Várias empresas reportam
em seus relatórios aspectos sociais,
e é possível observar o quadro de

“A flexibilidade
contribui em muito
para que as mulheres
consigam conciliar
a vida profissional
e pessoal,
principalmente na
fase da gestação e
pós-maternidade”
Marienne Coutinho

homens e mulheres e quem tem o
maior salário. Essa transparência das
informações relatadas pelas empresas
também favorece a busca por um
posicionamento mais equilibrado.
Então, os relatórios sociais ou de
sustentabilidade, ou que englobam
isso, hoje são uma realidade e uma boa
prática. Além disso, há indicadores de
companhias que querem fazer parte das
melhores empresas para trabalhar,
ou do índice de sustentabilidade
empresarial. Todos esses índices
requisitam práticas sólidas relacionadas
à diversidade de gênero.
25
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Sandra Guerra
Presidente do Conselho de Administração do IBGC e
uma das fundadoras do Instituto. Sócia-diretora da Better
Governance, consultoria para entendimento e melhoria de
Governança Corporativa em empresas. Como conselheira atuou
em conselho de administração e consultivo, com vivência em
empresas listadas e fechadas. Foi membro por duas vezes
do Conselho de Administração do International Corporate
Governance Network (ICGN) e coordenadora do Companies
Circle da Latin American Corporate Governance Roundtable. É
mestre em Administração de Empresas pela FEA/USP, e seu
foco de pesquisa é o conselho. Certificada como Conselheira
de Administração pelo IBGC e como Mediadora pelo CEDRCentre for Effective Dispute Resolution, do Reino Unido.

Heloisa Bedicks
Superintendente-geral do IBGC desde 2001, Heloisa Bedicks
é conselheira da International Corporate Governance Network
(ICGN) e atuou como presidente da Rede de Institutos de
Governança Corporativa da América Latina (IGCLA). Mestre
em Administração Financeira pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, graduada em Economia pela Unicamp e em
Ciências Contábeis pela PUC-Campinas. Especialização
em Governança Corporativa pela Yale University e pelo
Global Corporate Governance Forum e em Conselhos de
Administração pela University of Chicago. Heloisa ainda é
autora do livro Governança Corporativa e Dispersão de Capital –
Múltiplos Casos no Brasil.

Marienne Coutinho
Uma das primeiras mulheres a se tornar sócia da KPMG no
Brasil, Marienne Coutinho é sócia-líder da área de International
Tax da KPMG no Brasil e co-chair da WCD (Women Corporate
Directors), entidade global que promove mulheres em posições
de conselhos. Marienne é advogada e uma das líderes do
KNOW – KPMG’s Network of Women.
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Heloisa - No relatório anual do
Instituto, nós usamos o padrão do GRI
(Global Reporting Initiative) e, pela
primeira vez, adotamos alguns critérios
do relato integrado, do IIRC (International
Integrated Reporting Council). E quando
mostramos o número de mulheres e
essa variação salarial, também queremos
sinalizar para o mercado, principalmente
para entidades do terceiro setor, a
necessidade de adotar esse modelo
de transparência na hora de se fazer a
prestação de contas anual ao mercado
e aos demais stakeholders. Seria muito
importante que as empresas utilizassem
seus relatórios e demais ferramentas
de transparência para comunicar seus
indicadores em relação à presença de
mulheres nos níveis de gestão e de
governança e, na ausência ou pouca
participação feminina, informar quais
perfis não estão sendo encontrados
entre as mulheres. Esse é um exemplo
de iniciativa que não apenas ajuda a
transformar a cultura das empresas, na
medida em que pauta a preocupação
com a igualdade de oportunidades,
mas também fornece às profissionais
mulheres valiosas informações.
Que outras contribuições vocês
acreditam que possam trazer, como
mulheres, no exercício de funções de
comando no IBGC?
Sandra - Quando o Instituto tem
uma mulher na presidência do Conselho
e um terço dele formado por mulheres,
criamos uma referência que o mercado
pode seguir. E há vários marcos que
estão vindo juntos e tendem a acelerar
esse aumento de participação feminina
em cargos de liderança. A Comissão
de Valores Mobiliários, por exemplo, foi
liderada pela primeira vez por uma mulher,
Maria Helena Santana, que terminou o
seu mandato recentemente. A Ambima,
que é uma associação no mercado de
capitais, pela primeira vez é presidida por
uma mulher. A Petrobras é presidida por
uma mulher...
Heloisa - A Associação dos Dirigentes
de Vendas e Marketing do Brasil, em 50
anos, atribuiu em 2012, pela primeira vez,
o prêmio de Personalidade de Vendas do
ano a uma mulher, Sônia Hess, presidente
da camisaria Dudalina.
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O relatório anual, o perfil sobre
as mulheres na administração
de empresas brasileiras e o
posicionamento formal do IBGC
sobre a lei de cotas podem ser
acessados no site do Instituto, em
www.ibgc.org.br.

IBGC
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) é a principal referência do Brasil para o
desenvolvimento das melhores práticas em Governança Corporativa. O IBGC promove palestras, fóruns,
programa de certificação, treinamentos e networking entre profissionais, além de produzir publicações e
pesquisas. Desde 1995, o Instituto contribui para o desempenho sustentável e influencia os agentes da
sociedade no sentido de mais transparência, justiça e responsabilidade. Para mais informações, consulte
o site www.ibgc.org.br

A WCD
A KPMG é uma parceira global da Women Corporate Directors (WCD), que é a única organização e
comunidade global de mulheres conselheiras. No Brasil, também reúne executivas que aspiram à
posição de conselheiras. Suas associadas compartilham informações e ideias com o objetivo de fomentar
melhores práticas de governança corporativa ao redor do mundo. A WCD possui mais de 2.500 associadas
que servem em 3.500 conselhos em 60 capítulos em seis continentes e serve como um ponto central
para networking, novos relacionamentos e pensamentos inovadores.

Talento feminino
O KPMG’s Network of Women (KNOW) é uma iniciativa global da KPMG que visa ao empoderamento das
mulheres pela maior diversidade de gêneros nas empresas. O KNOW foi formado por sócias e diretoras da
KPMG no Brasil há cerca de cinco anos, com o objetivo de disseminar e valorizar o papel da mulher no mundo
corporativo. Seus pilares são a atração, desenvolvimento e retenção de talentos femininos na própria organização,
bem como o estímulo à participação e a facilitação de iniciativas de networking feminino no mercado.
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