
Folha de S.Paulo - Mercado - - 30/03/2012

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/34186-mercado-aberto.shtml[30/03/2012 16:08:57]

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Shopping

 

 
São Paulo, sexta-feira, 30 de março de 2012
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Mercado Aberto

MARIA CRISTINA FRIAS - cristina.frias@uol.com.br

Presença feminina em conselhos está estagnada

A presença de mulheres nos conselhos de administração das
maiores empresas brasileiras, que já era considerada tímida,
não apresentou avanço nos últimos anos.

A conclusão aparece em dados preliminares de um estudo da
Escola de Direito de São Paulo da FGV, que será finalizado
em 2013, e cujo resultado pode ser usado no debate sobre o
desenvolvimento de legislação de incentivo à maior
participação feminina.

"Desde 2007 não houve grandes melhorias. Não só o Brasil
tem números baixos, como está estagnado. É preciso pensar
ações para inserir", diz Ligia Sica, da Direito GV.

O setor financeiro tem menor propensão a incluir mulheres
no grupo, onde o percentual médio de conselheiras é de
2,9%, ante 6,5% nos demais setores. Nenhuma empresa
financeira tem alta proporção de mulheres.

Nos conselhos de administração das cem empresas de maior
valor de mercado da BM&FBovespa, a presença feminina é
de 6%, enquanto o percentual de homens e mulheres em
cursos superiores é equivalente.

A Noruega, um dos países mais desenvolvidos na inclusão,
tem 44% de mulheres nos conselhos. "O país instituiu por
lei uma quota", diz.

No Brasil, a maior participação feminina tem relação com
controle familiar. Em 15,9% das empresas de controle
familiar há alta proporção de mulheres, segundo dados do
pesquisador Alexandre di Miceli, da FEA-USP.

Pacote para indústria do RS atrai empresas de energia eólica

O pacote de incentivo à indústria gaúcha, lançado nesta
semana pelo governo do Rio Grande do Sul, deve atrair duas
fabricantes de geradores de energia eólica ao Estado.

O diretor da regional Sul da Abeeólica (associação de
energia eólica), Afonso Aguilar, não revela quais são as
companhias, mas afirma que as políticas de incentivo, que já
vinham sendo discutidas, foram fatores atraentes.

http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde30032012.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20120330.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20120330.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/34182-principais-obras-do-pais-estao-paralisadas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/34180-cotacoesontem.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20120330.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
mailto:cristina.frias@uol.com.br

	www1.folha.uol.com.br
	Folha de S.Paulo - Mercado - - 30/03/2012


	1tZXJjYWRvLWFiZXJ0by5zaHRtbAA=: 
	formbbuol: 
	q: 
	input0: 




