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Diversidade de gênero é
chave para maior
resultado nas empresas
Empresas com equipes de gestão com diversidade de gênero geraram resultado 4% superior, se
analisado o preço das ações, e também desempenho superior no EBITDA
07/11/2019 - 08h00min
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Por Gabriela Ferreira, líder de Impacto Social no Tecnopuc e diretora técnica
da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec)

O relatório 2019 da CS Gender 3000 analisa a
relação entre diversidade de gênero e
desempenho nas empresas. A pesquisa,
realizada desde 2014 pelo Credit Suisse
Research Institute, fornece um panorama sobre
Regionalmente, a América do Norte (21%) e a
Ásia (19%) possuem maior diversidade de gênero
na gestão do que a Europa (17%)

o tema a partir da realidade de mais de 3 mil
empresas em 56 países. Os dados mostram que
a participação de mulheres nos conselhos

administrativos de empresas em nível global chegou a 20,6% em 2019, um ponto
positivo para a governança. Além disso, a proporção de mulheres em cargos de
gestão aumentou de 14% para 17% desde 2016. Regionalmente, a América do Norte
(21%) e a Ásia (19%) possuem maior diversidade de gênero na gestão do que a
Europa (17%). Considerando a política de cotas na governança que existe em muitos
países europeus, esse resultado surpreende. A possível explicação do estudo é que
essas regiões comprovaram na prática as vantagens da diversidade de gênero e, por
isso, o percentual de mulheres na administração aumentou de forma orgânica. No
Brasil, como na América Latina, não se veriﬁca essa tendência de evolução e a
realidade é ainda pior: a participação das mulheres não ultrapassa os 8% nos
conselhos de administração e chega a 12% na gestão em geral.

Mas a edição 2019 do relatório traz informações
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dos cargos de CEOs (gestores) e menos de 15% são
CFOs (gestores de ﬁnanças). Ou seja, as mulheres
permanecem afastadas da tomada de decisões

importantes, e isso parece não ser muito inteligente. A pesquisa analisou a relação
entre diversidade de gênero e desempenho e descobriu que empresas com equipes
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de gestão com maior participação feminina tiveram um resultado 4% superior, se
analisado preço das ações, e também um EBITDA superior.
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Os pesquisadores alertam que, ainda, não é possível estabelecer uma relação causal.
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superior (e consequentemente maiores resultados) ou se um modelo de negócios de
qualidade superior é que leva a uma maior diversidade. Mas, se eles estão
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No GaúchaZH, você encontra as últimas notícias de Porto
Alegre e do RS, colunistas exclusivos, esportes, Grêmio,
Inter, economia, política, cultura e mais.
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