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A diversidade de gênero compensa 

Seja você, ou não, um fã de John Gray (autor 

do livro homens são de Marte as mulheres 

são de Vénus), você provavelmente sabe 

que dispondo de diversas perspectivas em 

uma equipe, isto se traduz em maior 

criatividade e inovação e, um melhor 

processo de tomada de decisão.  

 

Disto se depreende que a diversidade de 

gênero é vantajosa nas empresas e, para 

seus investidores também.  

Agora é oficial 

Um novo relatório da Morgan Stanley, 

empresa global de serviços financeiros, 

considera que empresas com grande 

diversidade superam em desempenho 

aquelas equivalentes do ponto de vista 

financeiro.  

Seu estudo constata que “as empresas que 

dispõem de uma força de trabalho 

equilibrada de homens e mulheres, pagam 

de forma equivalente e, oferecem programas 

que visam um bom equilíbrio entre a vida 

profissional e pessoal, tais como cuidados 

específicos para a futuras mães e licencias 

maternidade, tendem a ter uma melhor 

rentabilidade sobre o capital próprio".  

Além disso, elas são consideradas como 

empresas de "qualidade superior" pelos seus 

empregados bem como os investidores. 

Empresas com equilíbrio na diversidade 

de gênero, superam a suas concorrentes. 

Depois de analisar 1.600 empresas em 

mercados desenvolvidos com base na 

diversidade de género, Morgan 

Stanley realizou um ranking, baseado em 

métricas financeiras, tais como a 

rentabilidade e desempenho das 

ações. Durante os últimos dez anos, as 

empresas classificadas com um nível mais 

elevado de diversidade de género, superam 

aquelas de baixa diversidade em 2,3%, na 

América do Norte e 1,3% na Europa. 

Outras características das empresas de 

alta performance  

Considerando as empresas de maior escore, 

o relatório constata também, que são 

caracterizadas por "uma grande 

representação de funcionários do sexo 

feminino, mais mulheres em posições chaves 

e de direção, justa e equilibrada 

remuneração, claras políticas de 

diversidade e programas que ajudam as 

mulheres equilibrar sua vida pessoal e 

profissional".  

Além disso, estes empregadores, 

identificados como de qualidade superior, 

apresentam menores passivos e menor 

volatilidade, quando considerados o retorno 

sobre o patrimônio líquido, do que os 

seus colegas do sector com menor 

diversidade de género. 

As empresas de melhor qualidade 

Em uma nota a clientes, um grupo de 

analistas do Morgan Stanley liderada por 

Adam Parker afirmou que "Em essência, 

empresas que demostrem melhores métricas 

na diversidade de gênero, são consideradas 

como empresas de qualidade superior (leia-

se, com melhor potencial 

de  "investimentos").  

Focando o longo prazo 

Outra razão para que estas empresas sejam 

mais lucrativas é que elas tendem a ter um 

foco de mais longo prazo, normalmente, o 

que influi positivamente nas decisões 

estratégicas.   

Obtendo maiores lucros, têm mais dinheiro 

para investir em melhores planos de 

benefícios. E sabemos que os benefícios são 
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importantes em matéria de seleção e 

retenção de talentos.  

Nossa previsão 

Cada vez um maior número de empresas 

compreende e sabe utilizar o valor da 

diversidade de gênero, colhendo as 

recompensas que lhe acompanha.  

Aquelas que se aferram ao passado serão 

incapazes de recrutar o talento feminino que 

quer e precisa, a consequência será uma 

diminuição na rentabilidade. 
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