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Empresas com mais mulheres na
cúpula têm maior retorno, aponta
Credit Suisse
A participação de mulheres em conselhos e cargos mais altos de empresas abertas
cresce nos países e em quase todos os setores, mas em média, não passa de 13%,
segundo um estudo do Credit Suisse Research Institute.

A diversidade nos conselhos avançou de 9,6% em 2010 para 12,7% no final de 2013. A
presença feminina no topo da administração registrou 12,9% no final do ano passado,
mas varia muito conforme o país e a indústria.

"O progresso das mulheres na administração é mais difícil", diz Stefano Natella, chefe
da área de pesquisa do banco em Nova York e fundador do instituto.

"O maior percentual delas (18,9%) está em áreas como RH e jurídico, de menor
influência e que oferecem menos oportunidades de virar CEOs (3,9% são mulheres)."

No Brasil, 2,2% de mulheres são presidentes e 14,6% lideram áreas como RH. A média
nacional é de 8,9%.

"Uma das vantagens de ter maior diversidade de gênero é que as companhias exibem
maior retorno sobre o capital. Mas não se sabe se isso ocorre porque companhias
maiores e mais estruturadas têm mais mulheres."

Países que adotaram cotas têm a maior diferença entre o número de mulheres nos
conselhos e na gestão. A inclusão obrigatória em conselhos pouco aumentou a presença
na alta administração.

"As cotas geraram um debate positivo, mas devem ser temporárias. Melhor do que
estabelecê-las é desenvolver transparência. Empresas deveriam informar o número de
mulheres no comando. Algumas se sentiriam confortáveis, outras não, o que poderia
estimular mudanças", diz.

O levantamento foi feito com 3.100 empresas, 26 mil diretores em 44 países.

PONTE SOBRE RODAS

Com foco sobretudo na linha que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a Auto Viação 1001,
empresa fluminense de transporte, investirá cerca de R$ 35 milhões na renovação de
sua frota.

Serão 74 novos ônibus, dos quais 22 veículos de dois andares --na parte superior,
haverá mesas e tomadas para o carregamento de notebooks e celulares.

No piso inferior, pela primeira vez a empresa terá poltronas leito que reclinam até 180

Edição São Paulo Edição Nacional

EXPERIMENTE A VERSÃO DIGITAL
SÓ PARA ASSINANTES DA FOLHA

Fac-símile da capa

Poder

Mundo

Saúde + Ciência

Mercado

Cotidiano

Esporte

Ilustrada

Quadrinhos

 

Corrida

Ribeirão

Editoriais

Tendências/Debates

Painel do Leitor

Erramos

Semana do leitor

Tec

The New York Times

Equilíbrio

Comida

Turismo

Folhinha

Ilustríssima

CURSOS 
ON-LINE

Inglês

Alemão

Monteiro

Lobato: Conta

Outra Vez

Caixa reúne oito
livros, cada um
ilustrado por um
artista diferente

De: 149,90

Por: 74,00

 

Assine 0800 703 3000SAC Bate-papo E-mail BOL Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio TV UOL Shopping

+SEÇÕES

 
SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2014

TAMANHO DA LETRA    COMUNICAR ERROS   IMPRIMIR    LINK  COMPARTILHAR  

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

QUINTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2014 14H06

 Site  OK

SÃO PAULO 18.6°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/10/1525914-tony-bennett-e-o-artista-mais-velho-a-chegar-no-topo-da-billboard.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/#menu
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/187595-governo-fecha-porta-para-pj-assalariado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/187598-indice-de-desemprego-fica-em-5-e-procura-por-trabalho-diminui.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
mailto:cristina.frias@uol.com.br
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp26092014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cb26092014.shtml
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp26092014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cp26092014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saudeciencia/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ribeirao/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/index-20140926.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/tec/index-20140923.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/newyorktimes/index-20140923.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/index-20140923.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/comida/index-20140924.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/turismo/index-20140925.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/index-20140921.shtml
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_May13.aspx?ctr=br&lng=pt&etag=folhpc_308_can_ep_ee05
http://englishtown.folha.com.br/online/lp/EmailEnglish_apr11_pt_ee.aspx?ctr=br&etag=folhpc_cana_ccc_ep_ee01
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://www.dw-world.de/dw/0,1595,2199,00.html
http://livraria.folha.com.br/livros/literatura-brasileira/caixa-monteiro-lobato-conta-outra-vez-monteiro-1017457.html?tracking_number=771
http://livraria.folha.com.br/livros/literatura-brasileira/caixa-monteiro-lobato-conta-outra-vez-monteiro-1017457.html?tracking_number=711
http://livraria.folha.com.br/livros/literatura-brasileira/caixa-monteiro-lobato-conta-outra-vez-monteiro-1017457.html?tracking_number=771
http://folha.shopping.uol.com.br/
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://click.uol.com.br/?rf=barrageral&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://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.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://click.uol.com.br/?rf=home2011-cabecalho-pagina-inicial&u=http://www.uol.com.br/p15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/187596-empresas-com-mais-mulheres-na-cupula-tem-maior-retorno-aponta-credit-suisse.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/index-20140926.shtml
javascript:;
javascript:;
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer
http://tools.folha.com.br/print?site=fsp&url=referrer
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmercado%2F187596-empresas-com-mais-mulheres-na-cupula-tem-maior-retorno-aponta-credit-suisse.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


graus. O maior alvo são passageiros que viajam a trabalho.

"Com o momento da economia, em que empresas estão reduzindo gastos, a ideia é ter
um serviço para competir com as aéreas", diz Heinz Kumm Junior, principal executivo
da viação.

O trecho Rio-São Paulo representa 15% da receita da empresa. A 1001 faz parte do
grupo JCA, que também controla, entre outras, as viações Cometa, Catarinense,
Expresso do Sul e Rápido Ribeirão Preto.

R$ 588 milhões
é o faturamento anual da empresa de transporte

1.300
são os ônibus que compõem a frota da viação

4.000
é o número de funcionários

RECEITA ESTRANGEIRA

O grupo Óticas Carol fechou uma parceria para produzir lentes de grau das marcas
Varilux e Zeiss em sua fábrica, em Barueri (SP).

Esse é o primeiro contrato de produção da rede com grandes companhias estrangeiras.
Hoje, a unidade fabrica somente lentes da marca própria, Globallux.

Com a expansão, será possível produzir lentes das companhias internacionais e usar a
tecnologia delas na confecção de produtos da marca própria brasileira.

"Nosso objetivo para o primeiro ano é produzir 30% de todo o consumo de óculos de
grau dentro da nossa rede", afirma Ronaldo Pereira Junior, CEO do grupo.

As novas linhas representam US$ 5 milhões (cerca de R$ 12 milhões) em aportes.

"As lentes da nossa marca, que serão produzidas com a tecnologia Zeiss e Varilux,
custarão 30% menos que as das grifes."

As lentes estrangeiras não terão o preço alterado, mas o grupo estima reduzir o tempo
de entrega em 20%.

A empresa investirá ainda neste ano R$ 7 milhões em campanhas para estimular a
venda de óculos de sol.

R$ 432 milhões
foi o faturamento em 2013

15%
é a projeção de crescimento em mesma base de lojas para 2014

240 mil
é a produção anual de pares de lentes na fábrica do grupo

TURISMO NOS TRILHOS

Micro e pequenas empresas que ficam perto de operações de 20 linhas de trens
turísticos e culturais em diferentes partes do país serão beneficiadas por um novo
programa do Sebrae.

A ideia é fortalecer os cerca de 600 negócios que têm esse perfil e, com isso, ampliar o
fluxo de turistas para que o faturamento das empresas seja ampliado.

Pousadas, restaurantes e lojas de artesanato serão os principais alvos da iniciativa, que
deverá durar dois anos.

Os empresários terão apoio técnico e participarão de encontros e feiras. As consultorias
também serão destinadas às operações dos trens.

Entre as regiões beneficiadas, estão as dos trens do Corcovado (RJ), do Forró (PE) e do
Vinho (RS), e os expressos turísticos que saem da estação da Luz, em São Paulo.

VAGAS NO NORDESTE

As regiões Norte e Nordeste e o interior de São Paulo tiveram o maior crescimento no
volume de contratações de executivos no primeiro semestre deste ano, segundo a
recrutadora Michael Page.

As admissões cresceram 13% e 11%, respectivamente, em comparação com o mesmo
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período de 2013.

"Os mercados do Norte e do Nordeste tiveram maior vigor do que o do Sudeste", diz
Leonardo de Souza, diretor-executivo da recrutadora.

Foram ouvidos mil profissionais para o estudo.

Venda... A Saraiva lançará na próxima segunda (29) um novo sistema de e-commerce,
com mais de 2 milhões de itens para comercialização. O valor investido na plataforma
não foi informado.

...on-line Hoje, o sistema de vendas on-line do grupo representa um terço do
faturamento do segmento de varejo. São cerca de 15 milhões de visitantes por mês, de
acordo com a companhia.

Empurrão A Aceleratech, aceleradora de start-ups digitais, abre nesta semana sua
quinta rodada de seleção de empresas. Ao entrar como apoiador, o grupo torna-se sócio
com uma fatia de até 15%.

com LUCIANA DYNIEWICZ, LEANDRO MARTINS e ISADORA SPADONI

ACESSE O APLICATIVO PARA TABLETS E SMARTPHONES

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de

comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br).

http://www1.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhaintegra/
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/121722/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/politicadeprivacidade/
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Fmercado%2F187596-empresas-com-mais-mulheres-na-cupula-tem-maior-retorno-aponta-credit-suisse.shtml
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/eleicoes/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/poderepolitica/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/ojulgamentodomensalao/
http://www1.folha.uol.com.br/tudosobre/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://www1.folha.uol.com.br/dw/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/loshermanos/
http://www1.folha.uol.com.br/rfi/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhainvest/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/mpme/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/excolunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/tendenciasdebates/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhaverao/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/escolhaaescola/
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2013/12/1387161-simulados.shtml
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/riodejaneiro/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www.folha.com/saopaulohoje
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/aeroportos/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/praias/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/folhanacopa/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/campeonatopaulista/seriea/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/01/78894-calendario-esportivo-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/selecaobrasileira/
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/velocidade/
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/omelhordesaopaulo/restauranteseleitosjuri/pt/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/moda/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://receitas.folha.com.br/buscar?q=&words=all&type_cuisine=&type_dish=&dietary_restriction=&search=Buscar
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/games/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/09/1513300-apple-anuncia-novos-iphones-com-telas-maiores-e-design-arrendondado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/10/1362379-saiba-a-distancia-ideal-entre-o-sofa-e-a-tv-de-acordo-com-o-tamanho-da-tela.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/quadrinhos/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www.folha.com.br/fg15769
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/fg14556
http://f5.folha.uol.com.br/factoides/
http://www.folha.com.br/fg12765
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/humanos/
http://f5.folha.uol.com.br/nascimentos/
http://f5.folha.uol.com.br/saiunonp/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2013/12/78871-calendario-2014.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/apps/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/minhahistoria/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/acidadeesua/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/agendafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/187595-governo-fecha-porta-para-pj-assalariado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/187598-indice-de-desemprego-fica-em-5-e-procura-por-trabalho-diminui.shtml
http://app.folha.com/
mailto:pesquisa@folhapress.com.br

