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este book apresenta, pela primeira vez, os perfis de 80 
mulheres participantes das quatro edições do Programa 
de mentoria do Comitê diversidade em Conselho, ação 
conjunta da B3, do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC), da International Finance Corporation 
(IFC) e da WomenCorporateDirectors (WCD) para aumen-
tar a diversidade de gênero nos conselhos do Brasil.

o Programa de mentoria para Conselheiras, criado em 
2014, visa identificar, criar oportunidades e dar visibili-
dade a uma rede de mulheres preparadas para atuar em 
conselhos de administração, conselhos fiscais e comitês 
de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, 
que são mentoradas durante um ano por alguns dos con-
selheiros e conselheiras de maior renome do mercado. 
a seleção das mentoradas e mentores é realizada em 
conjunto com a consultoria Spencer Stuart, parceira do 
programa.

o Comitê diversidade em Conselho trabalha fortemente 
na conscientização sobre a importância e os benefícios da 
diversidade em conselhos, uma vez que estudos mostram 
que uma maior riqueza de opiniões e mescla de habilida-
des melhora significativamente o desempenho geral e os 
resultados obtidos nesses colegiados. eventos, encontros 
e entrevistas para a mídia também fazem parte das ações 
práticas para divulgar essa causa.

Segundo a pesquisa Board index Brasil 2019, realizada 
pela Spencer Stuart, houve um avanço no número de mu-
lheres em posições de conselhos em 2019 em comparação 
com o ano anterior, mas o índice ainda é extremamente 
baixo: elas ocupam apenas 10,5% dessas posições (9,4% 
no ano anterior). Quando consideradas apenas as titulares, 
as mulheres representam somente 8,2% do total.

as últimas edições do Programa de mentoria para 
Conselheiras receberam inscrições de quase 300 candi-
datas cada, o que comprova o sucesso dessa iniciativa. 
no total, passaram pelo programa cerca de 100 executi-
vas, empresárias e conselheiras já atuantes.

nas próximas páginas, você vai encontrar os nomes, fotos, 
uma breve descrição de suas posições em conselhos e co-
mitês e, ainda, o perfil do Linkedin das 80 mentoradas que 
participam deste book. Fique à vontade para entrar em 
contato com elas e indicá-las para posições em conselhos 
sempre que considerar adequado.

estamos à disposição para mais informações.

Um abraço e obrigada,

rosana Passos  
Coordenadora do Comitê diversidade em Conselho
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AdriAnA CAvAlCAnti
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Wtm Latin america/reed exhibitions 
alcântara machado; Comitê de inovação e tecnologia da Wtm Latin america/
reed exhibitions alcântara machado; Comitê de Sustentabilidade da Wtm Latin 
america/reed exhibitions alcântara machado; Comitê de diversidade da Wtm 
Latin america/reed exhibitions alcântara machado

AdriAnA KArAm KolesKi
Turma 1 (2015)

Cargo atUaL: diretora executiva do Centro Universitário Uniopet
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo do grupo educacional opet e da 
Quem Cuida

AdriAnA murAtore
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Sócia da actaVox Consultoria

AnA Bógus
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora geral da Kimberly Clark Professional

AnA CArolinA Freire gentil
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Sócia do Perlman Vidigal godoy advogados
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Women in Leadership in Latin ame-
rica - W.i.L.L.

AnA silviA mAtte
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora-Presidente da ana Silvia matte Consultoria em gestão Ltda.
ConSeLHoS/ComitÊS: Comitê de governança e de Pessoas da Vale S.a.; Comitê 
indicação e avaliação da Cia. Paranaense de energia S.a. - CoPeL

AnA siqueirA
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Ceo da artha educação
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da Br malls; Conselho Consultivo do instituto 
mediare

AndreA limA rolim
Turma 1 (2015)

Cargo atUaL: Presidente da glaxo Smithkline Consumer Healthcare
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https://www.linkedin.com/in/adriana-cavalcanti-818a0819
https://www.linkedin.com/in/adriana-cavalcanti-818a0819
https://www.linkedin.com/in/adrianamuratore
https://www.linkedin.com/in/adrianamuratore
https://www.linkedin.com/in/ana-paula-bogus-b787aa13
https://www.linkedin.com/in/ana-paula-bogus-b787aa13
https://www.linkedin.com/in/adriana-cavalcanti-818a0819
https://www.linkedin.com/in/adrianamuratore
https://www.linkedin.com/in/ana-paula-bogus-b787aa13
https://www.linkedin.com/in/acfreiregentil
https://www.linkedin.com/in/acfreiregentil
https://www.linkedin.com/in/ana-silvia-matte-3b094519
https://www.linkedin.com/in/ana-silvia-matte-3b094519
https://www.linkedin.com/in/ana-siqueira-cfa
https://www.linkedin.com/in/ana-siqueira-cfa
https://www.linkedin.com/in/andrea-rolim-6399a31b 
https://www.linkedin.com/in/andrea-rolim-6399a31b 
https://www.linkedin.com/in/acfreiregentil
https://www.linkedin.com/in/ana-silvia-matte-3b094519
https://www.linkedin.com/in/ana-siqueira-cfa
https://www.linkedin.com/in/andrea-rolim-6399a31b 
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AndreA menezes
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Presidente da associação dos amigos da Barra do Sahy - SaBS
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração do Banco Fibra

AngelA seixAs
Turma 3 (2018)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Prodesp; Conselho Fiscal da 
B3 e anauger; Comitê de auditoria da Prodesp; Comitê de Partes relacionadas 
da neoenergia

CAmilA tAFArello seCurAto
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora Comercial & marketing da Saint Paul e Lit

CArlA CAmArgo leAl
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Head de governança da numen
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Way Carbon

CArlA sChmitzBerger
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da natura; Comitê de gente/Pes-
soas da natura

CArlA tremAtore
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da Ânima educação, Via Varejo  S.a. e Com-
gás; Comitê de auditoria estatutário da Caixa econômica Federal

CArmen g t A rodrigues
Turma 1 (2015)

em transição

CátiA toKoro
Turma 3 (2018)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Sulamérica; Conselhos Con-
sultivos da imagem Sistemas e top2You

ChristiAne AChé
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração do instituto Brasileiro de execu-
tivos de Finanças - iBeF, Conseillere en Commerce exterieur de lá France - CCeF 
e aliance Française

CiBele CAstro
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Vice-Presidente de Pessoas e gestão da interCement
ConSeLHoS/ComitÊS: Comitê de remuneração e Pessoas da enel
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https://www.linkedin.com/in/andrea-menezes-2267b410
https://www.linkedin.com/in/andrea-menezes-2267b410
https://www.linkedin.com/in/angelaseixas60
https://www.linkedin.com/in/angelaseixas60
https://www.linkedin.com/in/camila-tafarello-securato
https://www.linkedin.com/in/camila-tafarello-securato
https://www.linkedin.com/in/caleal
https://www.linkedin.com/in/caleal
https://www.linkedin.com/in/carla-schmitzberger-b455b97
https://www.linkedin.com/in/carla-schmitzberger-b455b97
https://www.linkedin.com/in/andrea-menezes-2267b410
https://www.linkedin.com/in/angelaseixas60
https://www.linkedin.com/in/camila-tafarello-securato
https://www.linkedin.com/in/caleal
https://www.linkedin.com/in/carla-schmitzberger-b455b97
https://www.linkedin.com/in/carla-trematore-387323
https://www.linkedin.com/in/carla-trematore-387323
https://www.linkedin.com/in/carmen-rodrigues-coaching 
https://www.linkedin.com/in/carmen-rodrigues-coaching 
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1tiatokoro/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1tiatokoro/
https://www.linkedin.com/in/christiane-ach%C3%A9-232184
https://www.linkedin.com/in/christiane-ach%C3%A9-232184
https://www.linkedin.com/in/cibele-castro 
https://www.linkedin.com/in/cibele-castro 
https://www.linkedin.com/in/carla-trematore-387323
https://www.linkedin.com/in/carmen-rodrigues-coaching 
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1tiatokoro/
https://www.linkedin.com/in/christiane-ach%C3%A9-232184
https://www.linkedin.com/in/cibele-castro 
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ClAudiA BrAgA
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Segment industry general manager, dXC technology

ClAudiA PAgnAno
Turma 1 (2015)

Cargo atUaL: diretora geral da abrakidabra
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Condor  S.a. e grupo Pão de 
açúcar; Conselho Consultivo da inventação  S.a.; Comitê de estratégia e merca-
do da Condor  S.a.

CristinA luCiA duArte Pinho
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Subsecretária de Óleo, gás e energia do estado do rio de Janeiro
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo do instituto Luísa Pinho Sartori

CristinA soBrAl sAriAn
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da associação Vaga Lume; Comitê de 
estratégia, Finanças, Pessoas, Sustentabilidade e inovação da raiadrogasil; Co-
mitê de Captação, estratégia, Pessoas da associação Vaga Lume

CynthiA hoBBs
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora administrativa e Financeira da Fundação renova

dAnielA CAChiCh
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Cmo da PepsiCo Foods Brasil
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo do instituto Free Free

dAnielle BiBAs
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Vice-Presidente de marketing, Comunicação e rH da avon 
Cosméticos
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da associação Brasileira de 
anunciantes - aBa e instituto avon; Comitê Fiscal da associação Brasileira de 
anunciantes - aBa

denise CAsAgrAnde
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Unique
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https://www.linkedin.com/in/claudia-braga999
https://www.linkedin.com/in/claudia-braga999
https://www.linkedin.com/in/claudiapagnano
https://www.linkedin.com/in/claudiapagnano
https://www.linkedin.com/in/cristinapinhoilps 
https://www.linkedin.com/in/cristinapinhoilps 
https://www.linkedin.com/in/cristina-sobral-sarian
https://www.linkedin.com/in/cristina-sobral-sarian
https://www.linkedin.com/in/claudia-braga999
https://www.linkedin.com/in/claudiapagnano
https://www.linkedin.com/in/cristinapinhoilps 
https://www.linkedin.com/in/cristina-sobral-sarian
https://www.linkedin.com/in/cynthiamayhobbs
https://www.linkedin.com/in/cynthiamayhobbs
https://www.linkedin.com/in/daniela-cachich-8aaa4bb
https://www.linkedin.com/in/daniela-cachich-8aaa4bb
https://www.linkedin.com/in/denise-casagrande-36911521
https://www.linkedin.com/in/denise-casagrande-36911521
https://www.linkedin.com/in/cynthiamayhobbs
https://www.linkedin.com/in/daniela-cachich-8aaa4bb
https://www.linkedin.com/in/denise-casagrande-36911521
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edith Bertoletti
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora executiva da goodman
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo do Projeto arrastão

elAine sChulze
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Senior Financial advisor da aqua Capital
ConSeLHo: Conselho de administração da Kidscetera

elise romeu
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora do Banco Credit agricole Brasil S.a.
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da associação Vida Jovem; Comi-
tê de auditoria do Banco Credit agricole Brasil  S.a.

elvirA BArACuhy  
CAvAlCAnti PrestA
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora Financeira e de relações com investidores da eletrobras
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da eletrosul Chesf e da Cgtee

FlAviA CAmAnho CAmPArini
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora do Family office itaúsa
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Beacon School; Comissão de 
Pessoas e nomeação na itaúsa; Comitê de Pessoas, governança e nomeação da 
duratex; Comissão de Pessoas e nomeação da itaúsa

FlAviA K. issA CevAsCo
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora administrativa (SP) da alliar
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da alliar; Comitê médico da alliar

gABrielA BAumgArt
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Sociedade Brasileira de Con-
sumo e Varejo - SBVC; Conselho Consultivo da Piccadilly e Viação ouro e Prata; 
Comitê de inovação e estratégia da Center norte S.a. - grupo Baumgart; Comitê 
de Pessoas e Varejo da Piccadilly and Co. - Calçados

gABrielA onoFre
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Cmo da acesso digital
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https://www.linkedin.com/in/mbertoletti
https://www.linkedin.com/in/mbertoletti
https://www.linkedin.com/in/elaine-schulze
https://www.linkedin.com/in/elaine-schulze
https://www.linkedin.com/in/elise-romeu-2591461b
https://www.linkedin.com/in/elise-romeu-2591461b
https://www.linkedin.com/in/elvirapresta
https://www.linkedin.com/in/elvirapresta
https://www.linkedin.com/in/elvirapresta
https://www.linkedin.com/in/mbertoletti
https://www.linkedin.com/in/elaine-schulze
https://www.linkedin.com/in/elise-romeu-2591461b
https://www.linkedin.com/in/elvirapresta
https://www.linkedin.com/in/flavia-cevasco-818474b7
https://www.linkedin.com/in/flavia-cevasco-818474b7
https://www.linkedin.com/in/gabrielabaumgart
https://www.linkedin.com/in/gabrielabaumgart
https://www.linkedin.com/in/gabriela-onofre 
https://www.linkedin.com/in/gabriela-onofre 
https://www.linkedin.com/in/flavia-cevasco-818474b7
https://www.linkedin.com/in/gabrielabaumgart
https://www.linkedin.com/in/gabriela-onofre 
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gAl BArrAdAs
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Ceo da gal Barradas Brand&Venture e CSo da Viva10 adm Cartões
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo do instituto Verdescola e PremiaPão 
gestão de Franquias; Comitê de marca e Pessoas do Banco original

geovAnA donellA
Turma 3 (2018)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da one engenharia, Centro oncológico 
niterói - Con e Verbo Comunicação; Conselho Familiar da CBm - agropecuaria

giséliA silvA
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Sócia-fundadora da evolure Consultoria
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da eletronorte e amazonas gt; 
Comitê de auditoria da Companhia Brasileira de distribuição (grupo Pão de açú-
car); Comitê gestor do rating integra do atletas pelo Brasil, CBC, CoB, Comitê 
Paralímpico Brasileiro, instituto ethos e Pacto pelo esporte

grAzielle PArenti
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora global de relações institucionais e governamentais da BrF
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da associação Brasileira da indús-
tria de alimentos - aBia e Câmara Britânica; Conselho Consultivo da associação 
Brasileira de Bebidas - abrabe e associação Brasileira de Proteína animal - aBPa; 
Comitê de relações governamentais da associação Brasileira da indústria de ali-
mentos - aBia

helenA Kerr do AmArAl
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Sócia diretora da Consultoria Lidiversas

heloisA rios 
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: Ceo e Co-Fundadora da inConnection.  
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho deliberativo do WWF (World Wildlife Foundation); 
Conselho Consultivo de Way Carbon, instituto Ser mais e Capim Santo (grupo 
Sagrado).

iêdA APAreCidA PAtriCio novAis
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Cia. de desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano - CdHU e instituto Brasileiro de governança Corporativa - 
iBgC; Comitê de auditoria estatutário da Cia. de desenvolvimento Habitacional 
e Urbano - CdHU; Comitê de auditoria do instituto Brasileiro de governança 
Corporativa - iBgC

isABellA mACiel de sá
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora Jurídica da abbott Laboratórios do Brasil Ltda
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultiva da FieSP
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https://www.linkedin.com/in/galbarradas
https://www.linkedin.com/in/galbarradas
https://www.linkedin.com/in/geovana-donella-3b256113
https://www.linkedin.com/in/geovana-donella-3b256113
https://www.linkedin.com/in/gis%C3%A9lia-silva/
https://www.linkedin.com/in/gis%C3%A9lia-silva/
https://www.linkedin.com/in/grazielle-parenti-6285962
https://www.linkedin.com/in/grazielle-parenti-6285962
https://www.linkedin.com/in/galbarradas
https://www.linkedin.com/in/geovana-donella-3b256113
https://www.linkedin.com/in/gis%C3%A9lia-silva/
https://www.linkedin.com/in/grazielle-parenti-6285962
https://www.linkedin.com/in/helena-kerr-do-amaral-7959a013
https://www.linkedin.com/in/helena-kerr-do-amaral-7959a013
https://www.linkedin.com/in/heloisarios/
https://www.linkedin.com/in/heloisarios/
https://www.linkedin.com/in/ieda-aparecida-patricio-novais-4b88a587
https://www.linkedin.com/in/ieda-aparecida-patricio-novais-4b88a587
https://www.linkedin.com/in/isabellamacieldesa
https://www.linkedin.com/in/isabellamacieldesa
https://www.linkedin.com/in/helena-kerr-do-amaral-7959a013
https://www.linkedin.com/in/heloisarios/
https://www.linkedin.com/in/ieda-aparecida-patricio-novais-4b88a587
https://www.linkedin.com/in/isabellamacieldesa
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ivAnyrA CorreiA
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração do Serpro; Conselho Fiscal exter-
na do Bradesco

JuliAnA BuChAim CorrêA  
dA FonseCA
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: responsável no Brasil pelos investimentos do Blu Fund
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da alexandria.ai e +60 saúde

JuniA nogueirA de sA
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Ceo da oito, Com Consultores
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da rede mulher empreendedo-
ra; Conselho Consultivo da Sitawi Finanças, da rme aceleradora e do grupo 
talenses

JuremA AguiAr de ArAuJo
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora de marketing e inovação da Hypera Pharma
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Fundação otacílio Coser 
(Foco) - Coimex

lAviniA hollAndA
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora executiva da escopo energia
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da eneva; Comitê de acompa-
nhamento de investimentos da eneva

leilA ABrAhAm loriA
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração do instituto Brasileiro governan-
ça Corporativa - iBgC, Copel e madeira energia; Conselho Consultivo da Casas 
Pernambucanas e grupo marcondes; Comitê de auditoria da Copel; Comitê de 
Conformidade da madeira energia, Comitê de Pessoas da madeira energia; Co-
mitê de governança da Casas Pernambucanas; Comitê de investigação da Copel

letíCiA reiChert vieirA
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: gestora de family office
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da indústria e Comércio Ltda. (grupo 
FCC); Comitê de talentos da indústria e Comercio Ltda - FCC; Comitê de riscos 
da indústria e Comércio Ltda - FCC

liliAn guimArães
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Propay  S.a., eXeC e instituto Ser+; 
Comitê de remuneração do Suzano  S.a.; Comitê de nomeações da Suzano  
S.a.; Comitê de Pessoas da Centro de Liderança Pública - CLP
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https://www.linkedin.com/in/ivanyra-correia-80869014
https://www.linkedin.com/in/ivanyra-correia-80869014
https://www.linkedin.com/in/juliana-buchaim-864223
https://www.linkedin.com/in/juliana-buchaim-864223
https://www.linkedin.com/in/juliana-buchaim-864223
https://www.linkedin.com/in/junia-nogueira-de-sa-1b180259/
https://www.linkedin.com/in/junia-nogueira-de-sa-1b180259
https://www.linkedin.com/in/juremaaguiardearaujo
https://www.linkedin.com/in/juremaaguiardearaujo
https://www.linkedin.com/in/ivanyra-correia-80869014
https://www.linkedin.com/in/juliana-buchaim-864223
https://www.linkedin.com/in/junia-nogueira-de-sa-1b180259
https://www.linkedin.com/in/juremaaguiardearaujo
https://www.linkedin.com/in/lavinia-hollanda-cfa-b57a4a92
https://www.linkedin.com/in/lavinia-hollanda-cfa-b57a4a92
https://www.linkedin.com/in/leilaloria
https://www.linkedin.com/in/leilaloria
https://www.linkedin.com/in/leticia-reichert-vieira-19875614
https://www.linkedin.com/in/leticia-reichert-vieira-19875614
https://www.linkedin.com/in/lilian-guimaraes-28ba227
https://www.linkedin.com/in/lilian-guimaraes-28ba227
https://www.linkedin.com/in/lavinia-hollanda-cfa-b57a4a92
https://www.linkedin.com/in/leilaloria
https://www.linkedin.com/in/leticia-reichert-vieira-19875614
https://www.linkedin.com/in/lilian-guimaraes-28ba227
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lires BiliBio
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: Vice-Presidente do grupo medabil
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da medabil; Comitê de Compliance e 
rH da medabil

luCiAnA Antonini riBeiro
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: managing director da eB Capital
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Br Supply e Sumicity; Conse-
lho Consultivo da the nature Conservacy

luCiAnA BACCi CostA
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora Latam de gestão de riscos da Serasa experian; Comitê de 
gestão de riscos da Serasa experian

luCiAnA doriA Wilson
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Sócia da managrow
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal no grupo Fleury  S.a. e ezetec  S.a.

mAgAli leite
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: CFo da a Beneficência Portuguesa de São Paulo
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Furnas e iBeF; Conselho Fiscal 
na a Beneficência Portuguesa de São Paulo; Comitê de Finanças e estratégia da 
a Beneficência Portuguesa de São Paulo; Comitê de obras e Patrimônio da a 
Beneficência Portuguesa de São Paulo

mArgAret mussoi luChettA groFF
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da PreViPar, Fundação Pti e 
abrapp; Conselho Consultivo da Universidade itaipu e rede de mulheres Líderes 
pela Sustentabilidade

mAriA CeCiliA rossi
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: diretora da interlink Consultoria de mercado de Capitais
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da CCr S.a.

mAriA CeCiliA sArAivA mendes 
gonçAlves
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Saraiva Livreiros S.a.
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https://www.linkedin.com/in/lires-bilibio-2b17a05b
https://www.linkedin.com/in/lires-bilibio-2b17a05b
https://www.linkedin.com/in/luciana-antonini-ribeiro
https://www.linkedin.com/in/luciana-antonini-ribeiro
https://www.linkedin.com/in/luciana-bacci-683014a
https://www.linkedin.com/in/luciana-bacci-683014a
https://www.linkedin.com/in/luciana-bacci-683014a
https://www.linkedin.com/in/luciana-doria-wilson-7b31b94
https://www.linkedin.com/in/lires-bilibio-2b17a05b
https://www.linkedin.com/in/luciana-antonini-ribeiro
https://www.linkedin.com/in/luciana-bacci-683014a
https://www.linkedin.com/in/luciana-doria-wilson-7b31b94
https://www.linkedin.com/in/magali-leite-b70261
https://www.linkedin.com/in/magali-leite-b70261
https://www.linkedin.com/in/margaret-mussoi-luchetta-groff-12b3ba2b
https://www.linkedin.com/in/margaret-mussoi-luchetta-groff-12b3ba2b
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-rossi-b384b51
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-rossi-b384b51
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-sissi-saraiva-m-gon%C3%A7alves-9b131759/
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-sissi-saraiva-m-gon%C3%A7alves-9b131759/
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-sissi-saraiva-m-gon%C3%A7alves-9b131759/
https://www.linkedin.com/in/magali-leite-b70261
https://www.linkedin.com/in/margaret-mussoi-luchetta-groff-12b3ba2b
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-rossi-b384b51
https://www.linkedin.com/in/maria-cecilia-sissi-saraiva-m-gon%C3%A7alves-9b131759/
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mAriA CristinA (KiKA) CAPoCChi 
riCCiArdi
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da top2You e Spark:off; Comitê de Pes-
soas e Cultura da Pointer Cielo do Brasil

mAriA elenA CArdoso FigueirA
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: membro independente do Comitê de auditoria do Banco Santander
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da CCr  S.a.; Comitê de auditoria do Banco 
Santander Brasil

mAriA mAzzArello veloso
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Ceo da JVe Consultoria
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da aBriSCo; Conselho Consultivo do institu-
to toposofia e ieSe alumni Brazil

mAriAnA tolovi
Turma 1 (2015)

Cargo atUaL: diretora geral da abbott medical devices
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Pérola terminais Portuário; 
Conselho Consultivo da gPtW; Comitê de Pessoas da gPtW; Comitê de investi-
mento e estruturas de Capital da gPtW internacional

mArielvA AndrAde silvA diAs
Turma 1 (2015)

Cargo atUaL: Vice-Presidente do governo e Corporativo grandes Contas / Posi-
tivo tecnologia S.a.
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da accept; Comitê executivo da 
Positivo tecnologia

mArise BArroso
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Presidente da mrB Consultoria
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Prática Klimaquip, grupo ma-
relli e instituto akatu; Conselho Consultivo da amata e artecola Química; Comitê 
de marketing da Prática Klimaquip; Comitê de marketing e Vendas da grupo 
marelli; Comitê de marketing e inovação da artecola Química; Comitê estratégi-
co e de Sustentabilidade da amata

mAry mizuno
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: Ceo da emagnet e mentora de Start-Ups  em tecnologia e inovação 
com foco em  Fintechs, digital  e inteligência artificial

môniCA orCioli
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: Latam general manager da Swarowski

DIVERSIDADE EM CONSELHO  |   Programa de mentoria

https://www.linkedin.com/in/kikaricciardi
https://www.linkedin.com/in/kikaricciardi
https://www.linkedin.com/in/kikaricciardi
https://www.linkedin.com/in/figueirame
https://www.linkedin.com/in/figueirame
https://www.linkedin.com/in/mariamazzarelloveloso
https://www.linkedin.com/in/mariamazzarelloveloso
https://www.linkedin.com/in/mtolovi
https://www.linkedin.com/in/mtolovi
https://www.linkedin.com/in/kikaricciardi
https://www.linkedin.com/in/figueirame
https://www.linkedin.com/in/mariamazzarelloveloso
https://www.linkedin.com/in/mtolovi
https://www.linkedin.com/in/marisebarroso
https://www.linkedin.com/in/marisebarroso
https://www.linkedin.com/in/mary-mizuno-13571a/
https://www.linkedin.com/in/mary-mizuno-13571a/
https://www.linkedin.com/in/mary-mizuno-13571a/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B4nica-orcioli-22066910/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B4nica-orcioli-22066910/
https://www.linkedin.com/in/marisebarroso
https://www.linkedin.com/in/mary-mizuno-13571a/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B4nica-orcioli-22066910/
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môniCA Pires
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: CFo da &amp; Coo da iBm research Lab

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da United Way; Conselho Consultivo da Ver-

bo Comunicação e instituto techmail

PAulA nAder
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: Co-fundadora da grow mobility

reginA nAvArro
Turma 1 (2015)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da great Place to Work; Conselho Cura-

dor da Fundação robert Wood Johnson

rosAnA PAssos de PáduA
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: diretora de rH, riscos, Compliance e auditoria da Cia. Siderúrgica 

nacional - CSn

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da CBS - Fundo de Pensão, Bioe-

nergética Vale do Paracatu, CBSi, itaú  S.a. e arvedi; Comitê de auditoria da CBS 

- Fundo de Pensão; Comitê Financeiro da mrS Logística

rosAngelA dos sAntos
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da Fundação Stickel; Comissão de instituições 
Financeiras do instituto Brasileiro dos executivos de Finanças

rossAnA sAdir
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: Presidente da amway

rosemArie setuBAl
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Fundação FtaS; Conselho de-
liberativo da associação Cairuçu; Conselho do instituto Criança é Vida

sheynnA hAKim
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora geral da Chama the app
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da ascend

silviA tyrolA
Turma 2 (2016)

Cargo atUaL: Sócia da gerppass
ConSeLHoS/ComitÊS: Comitê de marketing e Vendas da associação dos dirigentes 
de Vendas e marketing do Brasil - adVB; Comitê de empoderamento de mu-
lheres da aliança; Comitê de Pessoas com deficiência da rede empresarial de 
inclusão - reiS; Comitê de Pessoas do Conarh
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https://www.linkedin.com/in/monicapiressilva
https://www.linkedin.com/in/monicapiressilva
https://www.linkedin.com/in/paula-nader-57b7ab9
https://www.linkedin.com/in/paula-nader-57b7ab9
https://www.linkedin.com/in/regina-navarro-a7a97b12
https://www.linkedin.com/in/regina-navarro-a7a97b12
https://www.linkedin.com/in/rosana-passos-de-padua-43639a1b
https://www.linkedin.com/in/rosana-passos-de-padua-43639a1b
https://www.linkedin.com/in/monicapiressilva
https://www.linkedin.com/in/paula-nader-57b7ab9
https://www.linkedin.com/in/regina-navarro-a7a97b12
https://www.linkedin.com/in/rosana-passos-de-padua-43639a1b
https://www.linkedin.com/in/rosangela-santos-21b00aa
https://www.linkedin.com/in/rosangela-santos-21b00aa
https://www.linkedin.com/in/rossanasadir
https://www.linkedin.com/in/rossanasadir
https://www.linkedin.com/in/rose-s-4aba97161
https://www.linkedin.com/in/rose-s-4aba97161
https://www.linkedin.com/in/sheynna-hakim-rossignol-10507a8
https://www.linkedin.com/in/sheynna-hakim-rossignol-10507a8
https://www.linkedin.com/in/silvia-tyrola-4bb574112
https://www.linkedin.com/in/silvia-tyrola-4bb574112
https://www.linkedin.com/in/rosangela-santos-21b00aa
https://www.linkedin.com/in/rossanasadir
https://www.linkedin.com/in/rose-s-4aba97161
https://www.linkedin.com/in/sheynna-hakim-rossignol-10507a8
https://www.linkedin.com/in/silvia-tyrola-4bb574112
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sylviA leAo
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração de totVS, Sodimac Brasil, men-
delics, grupo Baumgart e grupo tV1; Comitê de Pessoas e Comitê de estratégia 
da raia drogasil

simone AgrA
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora geral da américa Latina da edwards Lifesciences
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da associação Brasileira da indús-
tria de alta tecnologia de Produtos para Saúde - aBimed; Conselho Consultivo 
da edwards Foundation

soniA Consiglio FAvAretto
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora da B3
ConSeLHoS/ComitÊS: Presidente do Conselho de administração da rede Brasil do 
Pacto global; Conselho Consultivo da disclosure insight action - CdP; Conselho 
deliberativo do Índice de Sustentabilidade empresarial - iSe; Comitê de Seguran-
ça, meio ambiente e Saúde da Petrobras

tArCilA CArvAlho
Turma 4 (2019)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Yaman

tArCilA reis ursini
Turma 2 (2016)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Consultivo da Way Carbon; Conselho deliberativo 
do instituto Center norte; Comitê de Sustentabilidade da duratex  S.a., Banco 
Santander Brasil  S.a., grupo Baumgart e grupo JSL / movida

WilsA Figueiredo
Turma 3 (2018)

ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho Fiscal da embraer S.a.

vAleriA CAmACho mArtins 
sChmitKe
Turma 3 (2018)

Cargo atUaL: diretora Jurídica regional da Zurich Latin america Seguros
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Zurich ecuador Seguros  S.a.; 
Comitê de auditoria e Compliance da Zurich ecuador Seguros  S.a.

viviAnne CunhA vAlente
Turma 4 (2019)

Cargo atUaL: diretora executiva de Finanças, tecnologia e Serviços Corporativos 
do grupo tigre
ConSeLHoS/ComitÊS: Conselho de administração da Fabrimar, Juntos Somos + Fi-
delidade e adS tigre
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https://www.linkedin.com/in/sylvia-leao-0b64703/
https://www.linkedin.com/in/sylvia-leao-0b64703/
https://www.linkedin.com/in/silvia-tyrola-4bb574112
https://www.linkedin.com/in/simoneagra
https://www.linkedin.com/in/simoneagra
https://www.linkedin.com/in/sonia-consiglio-favaretto-00a22a
https://www.linkedin.com/in/sonia-consiglio-favaretto-00a22a
https://www.linkedin.com/in/tarsilacarvalho
https://www.linkedin.com/in/tarsilacarvalho
https://www.linkedin.com/in/sylvia-leao-0b64703/
https://www.linkedin.com/in/simoneagra
https://www.linkedin.com/in/sonia-consiglio-favaretto-00a22a
https://www.linkedin.com/in/tarsilacarvalho
https://www.linkedin.com/in/tarcila-reis-ursini-892b4716
https://www.linkedin.com/in/tarcila-reis-ursini-892b4716
https://www.linkedin.com/in/wilsa-figueiredo
https://www.linkedin.com/in/wilsa-figueiredo
https://www.linkedin.com/in/val�ria-schmitke-53081613
https://www.linkedin.com/in/val�ria-schmitke-53081613
https://www.linkedin.com/in/val�ria-schmitke-53081613
https://www.linkedin.com/in/vivianne-valente-94b359
https://www.linkedin.com/in/vivianne-valente-94b359
https://www.linkedin.com/in/tarcila-reis-ursini-892b4716
https://www.linkedin.com/in/wilsa-figueiredo
https://www.linkedin.com/in/val�ria-schmitke-53081613
https://www.linkedin.com/in/vivianne-valente-94b359


Sobre a b3

a B3 S.a. (B3Sa3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de 
mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza os mercados financeiro e de capitais e, junto com 
os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil. atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e 
serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Londres e Xangai, desempenha funções importantes 
no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

Sobre o IbGC

Fundado em 27 de novembro de 1995, o instituto Brasileiro de governança Corporativa (iBgC), organização da sociedade civil, é 
referência nacional e uma das principais no mundo em governança corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar conhecimento a 
respeito das melhores práticas em governança corporativa e influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o 
desempenho sustentável das organizações e, consequentemente, para uma sociedade melhor.

Sobre a IFC

a iFC, instituição irmã do Banco mundial e membro do grupo Banco mundial, é a maior instituição de desenvolvimento do mundo 
voltada para o setor privado em mercados emergentes. trabalhando com mais de 2.000 empresas em todo o mundo, usamos nosso 
capital, expertise e influência para criar mercados e oportunidades nas áreas mais difíceis do mundo. no exercício fiscal de 2018, nossos 
investimentos de longo prazo nos países em desenvolvimento alcançaram mais de US$ 23 bilhões, alavancando a força do setor privado 
para erradicar a pobreza extrema e estimular a prosperidade compartilhada. Para mais informações, visite www.ifc.org.

Sobre a WCD

a WomenCorporatedirectors (WCd) é uma fundação norte-americana sem fins lucrativos que tem como missão aumentar a diversi-
dade de gênero em conselhos de administração e promover melhores práticas de governança corporativa. a entidade é globalmente 
patrocinada pela KPmg e está presente há 10 anos no Brasil, onde conta com cerca de 190 associadas e é liderada pelas co-chairs 
marienne Coutinho, sócia da KPmg no Brasil, e Leila Loria, conselheira em diversas empresas.

este documento foi elaborado com base nas informações coletadas na pesquisa realizada entre setembro e outubro de 2019. Publicação em fevereiro/2020.
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