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Resumo 

 

 A ainda expressiva sub-representação das mulheres em posições de liderança em 

órgãos de administração de grandes empresas, tem colocado o assunto das quotas para 

mulheres e diversidade de género no centro do debate político e a ser alvo de várias 

investigações, no decorrer dos anos. 

 Com a crescente atenção política que este assunto tem tido na Europa mas não só, 

este estudo propõe-se analisar a relação que a participação das mulheres nos Conselhos de 

Administração tem sobre o potencial de valorização da empresa – medido pelo Q de Tobin, 

o desempenho financeiro – medido por intermédio do ROA (Return on Assets) e do ROE 

(Return on Equity), os aspetos éticos – através da existência de um código de ética, e os 

aspetos sociais – através da existência de um comité vocacionado para Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE), que indica que a empresa tem uma participação ativa na 

comunidade no que diz respeito a responsabilidade social, preocupando-se em contribuir 

positivamente no meio onde está inserida. Esta análise é efetuada tendo por base um 

sistema de equações simultâneas para empresas europeias integrantes do STOXX 600 

Europe para o período de 2010 a 2018.   

 Os resultados encontrados sugerem que a presença de mulheres no Conselho de 

Administração tem uma associação positiva com o potencial de valorização da empresa e 

com o desempenho financeiro, apesar dos efeitos serem marginais. Mais concretamente, 

quando a participação de mulheres varia em 1 p.p. estima-se que o desempenho financeiro 

aumente cerca de 0,12 p.p. (usando o ROA como variável dependente) ou 0,48 p.p. (com o 

ROE), e que o potencial de valorização da empresa aumente cerca de 0,0010 pontos (com 

ROA estimado) ou 0,0006 pontos (com o ROE estimado). 

 Para os aspetos éticos e sociais, os resultados obtidos indicam que uma maior 

participação das mulheres nos Conselhos de Administração tem um impacto negativo nos 

aspetos éticos e não apresenta qualquer efeito nos aspetos sociais. Isto é, no que se refere 

aos aspetos éticos, por cada aumento de 1 p.p. das mulheres no Conselho de 

Administração, há um decréscimo na probabilidade de existência de código de ética de 0,15 

p.p.  

 Os principais contributos desta investigação encontram-se sobretudo na 

combinação de questões como o potencial de valorização, desempenho financeiro, aspetos 

éticos e aspetos sociais, visto que a literatura tem-se dedicado maioritariamente a estudar 
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cada um destes tópicos individualmente, particularmente no que respeita ao desempenho 

financeiro. Além disso, abrange um período significativo de anos e também um número 

elevado das principais empresas europeias, possibilitando a obtenção de resultados mais 

robustos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Diversidade; Mulheres; Género; Quotas; Conselho de Administração. 

Classificação JEL: G32, G34, G38, J16, J78, M12, M14, M51  



vi 
 

Abstract 

 

The still significant under-representation of women in leadership positions in large 

corporate boards has placed the issue of women's quotas and gender diversity at the center 

of the political debate and the subject of many research over the years. 

With the growing political attention that this issue has had in Europe, but not only, 

this study proposes to analyze the relationship that women’s participation the boards has 

on the firm valuation potential - measured by Tobin's Q, the financial performance - 

measured through ROA (Return on Assets) and ROE (Return on Equity), the ethical 

aspects - through the existence of a code of ethics, and the social aspects - through the 

existence of a CSR committee, that indicates that the firm has an active participation in the 

community with regard to social responsibility, being concerned with contributing 

positively in the environment where it operates. This analysis is based on a system of 

simultaneous equations for STOXX 600 Europe companies from 2010 to 2018. 

The results suggest that the presence of women on Board has a positive association 

with the firm valuation potential and financial performance, although the effects are 

marginal. More specifically, when women's participation varies by 1 p.p., it is estimated that 

financial performance will increase by 0.12 p.p. (using ROA as the dependent variable) or 

0.48 p.p. (with ROE), and the firm valuation potential increase by about 0.0010 points 

(with estimated ROA) or 0.0006 points (with estimated ROE). 

For ethical and social aspects, the results obtained indicate that greater participation 

of women on Board has a negative impact on ethical aspects and has no effect on social 

aspects. That is, as far as ethical aspects are concerned, for every 1 p.p. increase of women 

on Board, there is a decrease in the probability of having a code of ethics of 0.15 p.p.. 

The main contributions of this research are mainly in the combination of issues 

such as valuation potential, financial performance, ethical aspects and social aspects, since 

the literature has been mostly devoted to studying each of these topics individually, 

particularly with regard to financial performance. It also covers a significant period of years 

as well as a large number of leading European companies, enabling more robust results to 

be achieved. 

 

Keywords: Diversity; Women; Gender; Quotas; Board. 

JEL classification: G32, G34, G38, J16, J78, M12, M14, M51  
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1. Introdução 

 

O mundo empresarial é liderado maioritariamente pelo género masculino. No 

entanto, as mulheres têm conseguido ganhar mais notoriedade para assumir cargos de 

gestão e a legislação que regula as quotas mínimas de mulheres em Conselhos de 

Administração tem tido um contributo fundamental para acelerar a diversidade de género 

nos órgãos de gestão das empresas. 

A diversidade de género nos Conselhos de Administração tem recebido crescente 

atenção nos últimos anos, como um dos assuntos mais relevantes de governo da empresa. 

Dado o desequilíbrio de género ainda persistente nas empresas, e de modo a contrariar esta 

evidência, muitos países e uniões económicas têm adotado legislação, nomeadamente ao 

nível do estabelecimento de quotas mínimas para mulheres em órgãos de gestão, definindo 

um período razoável de adaptação.    

Como prova da crescente intensificação do tema na Europa, nos últimos anos, a 

Comissão Europeia tem elaborado relatórios regularmente de modo a prestar dados da 

situação atual e das principais medidas e iniciativas que estão a ser tomadas. Neste sentido, 

a conjuntura atual revela que tem havido uma evolução progressiva na percentagem de 

mulheres que ocupa cargos no Conselho de Administração, situando-se esse valor em 

26,7% em outubro de 2018 (European Commission, 2019a).  

Desta forma, de maneira a possuir novos argumentos que sejam a favor ou não de 

uma maior participação feminina em órgãos de gestão, é pertinente investigar os efeitos que 

a sua presença, efetivamente, surte na atividade da empresa.  

Assim sendo, o objetivo primordial desta investigação prende-se sobretudo em 

analisar o impacto que uma maior diversidade de género, consequente de uma maior 

presença de mulheres nos Conselhos de Administração, pode ter sobre a empresa ao nível 

do seu potencial de valorização, desempenho financeiro e aspetos éticos e sociais.  

Embora já existam alguns estudos inerentes aos resultados financeiros e 

características éticas e comportamentais decorrentes da presença de mulheres no Conselho 

de Administração, julga-se oportuno alargar a análise dos impactos ao nível do 

desempenho financeiro, incluindo outras variáveis explicativas, e dos aspetos éticos e 

sociais, acrescentando as questões relacionadas com Responsabilidade Social das Empresas. 

Nesta questão dos aspetos éticos e sociais, representados a partir de código de ética e 

comité de RSE, importa realçar que uma empresa ao defender a sua existência demonstra 
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uma preocupação com estas matérias e promove iniciativas que estejam de acordo com 

comportamentos etica e socialmente desejáveis.  

A contribuição deste estudo e o seu carácter inovador decorre do facto de existirem 

ainda algumas indefinições e respostas pouco claras quanto ao impacto sobre o 

desempenho financeiro e a reduzida literatura acerca dos aspetos éticos e sociais. Ao nível 

da amostra, o número de observações é relativamente elevado, uma vez que agrupa um 

relevante grupo de empresas da Europa e um período considerável de anos, 

nomeadamente o período de forte intensificação do tema, permitindo alargar os resultados. 

Também o método utilizado para a estimação dos modelos não é muito comum na 

literatura, uma vez que agrupa os quatro objetos de estudo através de equações simultâneas, 

o que permite obter resultados mais desenvolvidos e não só confinados a uma única 

questão. Além do mais, contribuirá para o contínuo debate público de um assunto cada vez 

mais abordado e alvo de atenção politica. Por isso, o contributo será no intuito de clarificar 

alguma literatura e obter novas respostas sobre as implicações económicas, éticas e sociais 

da existência de mulheres como membros do Conselho de Administração, tendo em conta 

o efeito que possuem no Q de Tobin, ROA e ROE da empresa e também na existência de 

código de ética e comité de RSE.   

A metodologia utilizada baseia-se na estimação de modelos segundo um sistema de 

equações simultâneas, utilizando dados em painel das empresas inseridas no índice 

acionista das maiores empresas europeias, STOXX 600 Europe. Estes dados foram obtidos 

na base de dados Datastream, para o período entre 2010 e 2018. 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. Numa primeira 

parte, é feito o enquadramento teórico geral do tema, onde se analisa a representação atual 

da percentagem de mulheres inseridas em Conselhos de Administração e a legislação e 

regulação no que respeita às quotas, o contexto europeu. Também nesta parte se explora os 

resultados da literatura quanto às características demográficas e socias que podem 

diferenciar os géneros e os possíveis fatores que podem determinar o aumento da 

participação feminina nos Conselhos de Administração. Ainda na revisão de literatura, dá-

se conta das principais teorias que fornecem considerações sobre o tema em estudo e 

finalmente expõe-se os principais resultados da literatura existente sobre as principais 

questões que serão tratadas empiricamente. Numa segunda parte, realiza-se então o estudo 

empírico, com a exposição do problema, a especificação da metodologia e variáveis, a 

análise dos principais resultados da estatística descritiva e finalmente, estima-se os modelos 

selecionados e faz-se a análise e discussão aos resultados obtidos.  
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2. Revisão de Literatura 

 

 Este capítulo refere-se à revisão da literatura do tema que será analisado, a 

participação das mulheres nos Conselhos de Administração. Primeiramente são abordados 

assuntos relativos à literatura existente sobre diversidade de género, a representação atual 

da presença de mulheres nas empresas, o contexto europeu neste âmbito, designadamente 

no que se refere à legislação presente na Europa, e ainda os fatores que podem estabelecer 

uma maior participação feminina nos Conselhos de Administração. De seguida, serão 

enunciadas e desenvolvidas algumas teorias que a literatura defende na relação entre a 

participação de mulheres nos Conselhos de Administração e o desempenho da respetiva 

empresa. E, em último, será feito uma compilação dos vários estudos que a literatura 

oferece e as principais conclusões no domínio da análise que será testada empiricamente, 

nomeadamente, do potencial de valorização, do desempenho financeiro, aspetos éticos e 

sociais da empresa. 

2.1 A diversidade nos Conselhos de Administração  

 

A definição de diversidade não é equivalente para todas as empresas, podendo 

umas serem mais extensas que outras e com características mais diferenciadoras. Desta 

forma, a diversidade no seu sentido mais restrito refere-se às diferenças de género, etnia e 

idade. Definições mais extensas podem dar atenção também a competências físicas, 

orientação sexual, níveis e funções hierárquicas, heterogeneidade de atitudes e 

antecedentes, entre outros. No entanto, a maior parte dos estudos atribui a definição geral 

de diversidade como “…the representation of both ethnic and gender diferences on boards 

of directors.”(Erhardt et al., 2003). 

Há estudos que se dedicam a tentar encontrar resultados acerca do impacto que 

uma maior diversidade no Conselho de Administração das empresas pode ter. E de facto, 

vão surgindo evidências que atestam o impacto positivo da presença de mulheres no 

governo e desempenho da empresa. Porém, a diversidade tem surgido como matéria com 

diferentes pontos de vista. Pode melhorar os processos de grupo em algumas tarefas, assim 

como também a criatividade, mas como ponto negativo, pode levar à diminuição da coesão 

de grupo, devido à constante interrupção dos processos de trabalho (Milliken e Martins, 

1996).     

Por outro lado, argumenta-se que a existência de maior diversidade nos Conselhos 

de Administração amplifica a vantagem competitiva, comparativamente a empresas com 
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menor nível de diversidade (Campbell e Minguez-Vera, 2008). No mesmo sentido, a 

diversidade de género tem mais probabilidade de melhorar o controlo da empresa e por 

isso, as mulheres são muitas vezes inseridas também em comités de auditoria (Adams e 

Ferreira, 2009). Além disso, essa diversidade concentra-se também muito na proteção dos 

interesses dos acionistas, melhorando a experiência, as perspetivas e criatividade de todo o 

Conselho de Administração. Ainda neste estudo mas com outra perspetiva, as suas 

conclusões indicam que a diversidade de género é menos benéfica para a empresa, quando 

existe um forte governo de empresa, que se traduz numa maior preocupação e qualidade 

neste âmbito e está aliado ao demasiado controlo existente, e por essa razão a aplicação de 

quotas de género nestas empresas poderia, por exemplo, conduzir à diminuição do valor 

para os acionistas.      

 

2.2 Representação Atual de Mulheres em Conselhos de Administração 

 

Como seria expectável, a discussão sobre a imposição de quotas mínimas nos 

órgãos de gestão das empresas decorre da histórica sub-representação de mulheres nesses 

órgãos. Contudo, esta realidade varia de país para país. 

A nível mundial, em 2016, nos EUA, tendo em conta as empresas pertencentes ao 

índice S&P 500, as mulheres detinham uma percentagem de cerca de 21% em cargos de 

Administração (Catalyst, 2017). Em países como Austrália, Canadá, Índia e Japão até 2017, 

as quotas ainda não tinham sido introduzidas, constatando-se também baixas percentagens 

de mulheres em cargos de Administração, à exceção da Austrália e Canadá que já 

apresentam mais de um quarto de mulheres diretoras (Tabela 1).  
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Tabela 1. Representação Global de Mulheres em Conselhos de Administração, 2010-2017 

 

 
Fonte: Catalyst – Mulheres no Conselho de Administração1 

 

Quanto à União Europeia (UE), em abril de 2016, 23,3% dos membros dos órgãos 

de gestão eram mulheres (European Commission, 2017), sendo que em outubro de 2018 

(dados do último relatório publicado - março de 2019), a percentagem se situava nos 26,7% 

(Gráfico 1) (European Commission, 2019a), revelando já um considerável acréscimo em 

poucos anos.  Além disso, este valor representa também um aumento significativo desde 

2010, em que a percentagem se fixava nos 11,9%, ano em que a Comissão Europeia 

começou a colocar esta questão de ter mulheres em cargos de liderança de topo na agenda 

política, pronunciando, contudo, que há ainda um longo trajeto a percorrer para se atingir 

um equilibrio de género (European Commission, 2016). 

A França com 44% dos membros do Conselho de Administração a serem 

mulheres, assume-se como o único país da UE a ultrapassar a barreira dos 40%. Seguem-se 

                                                           
1 https://www.catalyst.org/knowledge/women-corporate-boards 

País % de Cargos 

de 

Mulheres, 

2017 

% de 

Cargos de 

Mulheres, 

2010 

% com 3 ou 

mais 

Mulheres 

no CA, 2017 

% com 1 ou 

mais 

Mulheres 

no CA, 2017 

% com 0 

Mulheres 

no CA, 2017 

Quota e Ano 

de 

Introdução 

Alemanha 20,9 10,7 80,0 94,5 5,5 Sim, 2015 

Austrália 28,7 10,2 48,5 95,6 4,4 Não 

Canadá 25,8 12,9 57,9 95,8 4,2 Pendente 

EUA 21,7 12,3 39,2 97,4 2,6 Não 

Finlândia 33,7 24,2 75,0 100,0 0,0 Sim, 2008 

França 40,8 12,7 100,0 100,0 0,0 Sim, 2010 

Holanda 22,1 13,9 57,1 96,4 3,6 Sim, 2013 

Índia 13,8 4,5 13,2 93,4 6,6 Sim, 2013 

Itália 35,8 3,6 100,0 100,0 0,0 Sim, 2011 

Japão 5,3 0,9 0,6 47,7 52,3 Não 

Reino 

Unido 
26,8 8,9 64,3 100,0 0,0 Não 

Suíça 21,3 9,2 35,0 97,5 2,5 Sim 



 

 
6 

países como a Itália, Suécia, Finlândia e Alemanha com uma representação de mulheres 

acima de um terço dos membros do Conselho. No lado contrário, Malta, Grécia e Estónia 

são os países com menor presença de mulheres nos órgaos de Administração, exibindo um 

desequilibrio mais acentuado, com valores inferiores a 10%. Em geral, na maioria dos 

estados membros da UE, os homens continuam a exercer uma sobre-representação face às 

mulheres, de cerca de 4 para 1, isto é, à volta de apenas de 20% de mulheres. Portugal 

encontra-se ainda um pouco abaixo da média da UE e do objetivo legislativo de quotas, 

com 21,6%, apontando, por isso, um considerável desequilíbrio de género nas empresas 

(Gráfico 1) (European Commission, 2019a).  

Assim, a discrepância entre homens e mulheres é visível ainda em muitos países, 

estando os valores abaixo da zona de equilíbrio de género sugerida (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Representação de Mulheres e Homens nos Conselhos de Administração das Maiores 
Empresas da UE, outubro de 2018 

Alvo legislativo das quotas de género: FR (40 %), BE, IT, PT (33 %), DE, AT (30 %). 

 

Fonte: European Institute for Gender Equality, Gender Statistics Database 

 

De acordo com a Comissão Europeia, as causas possíveis para esta pequena 

percentagem de representação de mulheres, são variáveis e de alguma complexidade, 

designadamente os estereótipos tradicionais de género, a falta de apoio a ambos os géneros 

para existir um equilíbrio de responsabilidades e as culturas políticas e corporativas 

existentes (European Commission, 2017). Tudo isto culminou na legislação proposta pela 

mesma entidade, no sentido de aumentar o número de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas cotadas em bolsa para 40%. 
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2.3 Contexto Europeu 

 

Como já referido, a inclusão deste assunto na agenda política da Comissão 

Europeia aconteceu em 2010, todavia foi em 2012, que se procedeu à tomada de medidas 

legislativas que pudessem acelerar os resultados, que até então eram muito modestos. E foi 

aí que se estabeleceu a quota de 40% para mulheres entre diretores não executivos das 

empresas cotadas em bolsa, com um horizonte temporal até 2020 (European Commission, 

2016).  

A discussão em volta da legislação que visa aumentar a representação das mulheres 

em órgãos de gestão não tem sido linear. Porém, são muitos os países que seguiram o 

exemplo da Noruega que determinou uma quota de 40% em 2003, entrando em vigor em 

2008 sendo, por isso, este país pioneiro na introdução de quotas para mulheres nos órgãos 

de Administração. A nível europeu, os estados membros da UE, desde 2011, têm vindo a 

estabelecer medidas legislativas relacionadas com quotas e metas com o intuito de 

aumentar a representação feminina nos Conselhos de Administração das empresas. E neste 

seguimento, as modalidades de introdução de quotas são variáveis de país para país, 

particularmente no que respeita a sanções. Quanto a legislação com sanções, a França, Itália 

e Bélgica apresentam este tipo de legislação em caso de não cumprimento, havendo 

variabilidade entre eles no que se refere à quota alvo, prazos e outras modalidades. Em 

contrapartida, com quotas sem sanções, são exemplos os estados membros Holanda e 

Espanha, que não têm associadas quaisquer sanções relativamente à não conformidade de 

quotas. Neste sentido, há ainda estados membros que possuem legislação própria para as 

empresas estatais, nomeadamente, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Áustria e Eslovénia 

(European Commission, 2012). De notar ainda que os países com um evidente nível de ação 

no que respeita a introdução de quotas vinculativas, são os mesmos que expõem uma 

representação de mulheres mais significativa nos Conselhos de Administração das 

empresas. Ao invés, países que apresentam uma aparente estagnação são aqueles em que 

não existem medidas substanciais para haver uma evolução neste domínio (European 

Commission, 2019a). 

Para os antecedentes da regulação que levaram à materialização da presença de 

mulheres em cargos de Administração de empresas, as investigações têm referido que 

fatores institucionais e atores chave tiveram um papel categórico no processo. Com efeito, 

os países que possuam códigos de bom governo de empresa e apoios sociais, acordos 
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políticos, provisão de bem-estar de género e iniciativas de igualdade de género obtêm maior 

probabilidade de estabelecer legislação efetiva de quotas (Terjesen et al., 2015). Assim como 

também, a pressão procedida pela proposta de Diretiva da UE teve um papel 

impulsionador da mudança.  

De facto, a existência de legislação e quotas que fomentem o equilíbrio entre 

homens e mulheres é crucial para que se consigam observar resultados tangíveis. Por isso, 

esta legislação está associada a um aumento da representação de mulheres nos Conselhos 

de Administração das empresas. Consequentemente concluiu-se que os países, empresas e 

partidos políticos que procuraram estabelecer um equilíbrio entre géneros, aumentando a 

representação de mulheres nos órgãos de gestão foram os que introduziram 

regulamentação própria e debateram fortemente esta questão (Sojo et al., 2016). 

Assim, em síntese, a legislação respeitante às quotas de género é consideravelmente 

variável, contendo sanções em alguns países e recomendações noutros. Além disso, a 

regulação começou por ser voluntária, alargou-se para quotas de género estabelecidas por 

lei e com o passar do tempo, tornaram-se mais abrangentes no que respeita a equilíbrio de 

género e sanções, culminando num efeito de contágio entre países, e explicando a 

propagação das quotas nos diferentes tipos de órgãos decisórios (Meier, 2013). 

2.4 Fatores que Determinam uma Maior Participação de Mulheres nos 

Conselhos de Administração 

 

Ao considerar os fatores que podem ser distintivos na composição de género das 

empresas, faz sentido dispor os diferentes fatores em níveis, particularmente, o nível 

macro, meso e micro. 

Começando pelo nível macro, em que se consideram as instituições e 

protagonistas da macro envolvente, constata-se que as diferenças de género estão 

estreitamente associadas às especificidades das instituições dos países. Nesse sentido, os 

resultados indicam que as instituições de educação e sólidas estruturas familiares 

influenciam as taxas de participação de mulheres na gestão, ao referir que quanto maior é o 

nível de participação no ensino superior, maior a taxa de participação em cargos de 

administração, ao passo que, em países onde há uma elevada participação da mulher na 

força de trabalho, também uma maior presença de mulheres em altas posições (Grosvold et 

al., 2016). Em países onde há mais mulheres a atingirem altos cargos, são aqueles onde há 

menores desigualdades salariais e maior representação em contexto político, no parlamento 

(Terjesen e Singh, 2008).  
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Igualmente, em países onde existe uma legislação consistente que permite às 

mulheres compatibilizar a carreira profissional com a vida familiar, com políticas de bem-

estar vantajosas (licença de paternidade, licença de maternidade, serviços de assistência 

infantil), e onde há um grande nível de igualdade de género atinge-se um maior número de 

mulheres nos Conselhos (Iannotta et al., 2016).    

Respeitante aos principais atores que podem influenciar o acesso de mulheres aos 

órgãos de gestão, os acionistas que detêm uma participação ativa na dinâmica da empresa, 

contribuem para aumentar a representação feminina e independência do conselho, em que 

as suas propostas são persuasivas para aumentar a diversidade de género, demonstrando 

que embora não confinados a nenhuma instituição, estes atores são fortes influenciadores 

da procura de um maior equilíbrio de género por parte das empresas (Marquardt e 

Wiedman, 2016). 

Relativamente ao nível meso, em que se averiguam as características dos órgãos de 

Administração, das empresas e indústrias e o seu respetivo vínculo, verifica-se que as 

indústrias dependentes de funcionárias do género feminino, as empresas que têm ligações a 

outras com elevado número de mulheres em cargos de gestão, e o tamanho da empresa são 

fatores determinantes de uma maior representação feminina nos Conselhos de 

Administração, de acordo com o argumento da teoria da dependência de recursos (Hillman 

et al., 2007). Além disso, as mulheres são apontadas para cargos de gestão se com isso, se 

verificarem benefícios para a empresa onde serão inseridas.   

Por fim, no nível micro, avaliam-se os processos de seleção pelos quais os 

candidatos a cargos de Administração estão sujeitos, e que se regem segundo uma ótica 

social (Withers et al., 2012). Deste modo, uma conclusão nesta matéria é o facto de uma 

mulher poder ser mais facilmente selecionada se já existir outra mulher num Conselho de 

Administração (Farrell e Hersch, 2005). Outros estudos indicam que a visibilidade que as 

mulheres demonstram em altos cargos de empresas, a importância das redes de contactos e 

recomendações são aspetos igualmente importantes para serem recrutadas (Sheridan e 

Milgate, 2005). 

 

2.5 Teorias na Relação entre a Presença de Mulheres no Conselho de 

Administração e o Desempenho da Empresa 

 

 A forma como a composição do Conselho de Administração está definida tem 

repercussões de como o mesmo desempenha as funções que lhe estão inerentes. E isso 
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pode ser indicador do desempenho da empresa. Nesse sentido, são várias as perspetivas 

teóricas presentes na literatura que fornecem noções e fundamentos sobre como a 

diversidade de género pode estar interligada com o desempenho da empresa. 

 

2.5.1 Teoria da Agência  

    

 A teoria da agência está assente na separação entre propriedade e controlo dentro 

da denominada empresa moderna, remontando a estudos de Berle e Means (1932) e é 

comumente definida como uma relação contratual entre o agente e o principal, existindo 

uma transferência de poder por parte deste para o agente representante, ou seja, a sua 

definição teórica baseia-se “as a contract under which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 

which involves delegating some decision making authority to the agent” (Jensen e 

Meckling, 1976, p. 308). Neste entendimento, o autor afirma também que o agente pode 

nem sempre atuar de forma a proteger os interesses do principal, de acordo com a 

respetiva maximização de utilidade de ambos, e por isso, poderá incorrer em custos de 

monitorização de modo a controlar as suas ações, limitar as suas atividades e o seu poder, e 

em último recurso, pagar para garantir que as decisões tomadas por parte do agente sejam 

as desejavelmente ótimas para a empresa. Por conseguinte, são identificados os referentes 

custos de agência, que segundo o autor dizem respeito ao conjunto de “(1) the monitoring 

expenditures by the principal, (2) the bonding expenditures by the agent, (3) the residual 

loss” (Jensen e Meckling, 1976, p. 308). Estes problemas de agência ocorrem devido à 

incompletude dos contratos que não conseguem ser escritos e aplicados sem provocarem 

custos. Por esse motivo, o controlo desses problemas assume-se como um elemento 

meritório para garantir o normal funcionamento da organização e os respetivos padrões 

que defendem (Fama e Jensen, 1983a). Deste modo, assegura-se que uma das principais 

funções do principal, que será o Conselho de Administração é controlar e monitorizar os 

agentes, perspetiva ancorada pela teoria da agência. 

 Assim sendo, a existência de um Conselho de Administração que corrobore e 

monitorize as decisões da empresa e demita ou recompense agentes de decisão, promove 

sistemas de controlo fundamentais para impedir o conluio entre os agentes de gestão e os 

agentes de controlo, conduzindo a um mecanismo que está na base da teoria da agência 

que se prende na separação entre a gestão e o controlo das decisões da organização (Fama 

e Jensen, 1983b). Ao passo que, a inclusão de uma pluralidade de características que dizem 
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respeito ao Conselho de Administração, como as competências, a informação e a 

experiência permitirá o alinhamento entre os incentivos do Conselho de Administração e 

dos acionistas e promoverá a efetividade de monitorização do corpo de gestão, sendo esse 

o ponto-chave para a superação dos problemas de agência (Hillman e Dalziel, 2003).  

 Francoeur et al. (2008) defendem que a maior participação das mulheres origina 

uma nova perspetiva sobre matérias mais complexas e afirmam que é difícil perceber se 

uma maior participação feminina poderá ou não surtir efeitos positivos a nível de governo 

da empresa, e como resultado um melhor desempenho financeiro, tendo em conta a teoria 

da agência. Por isso, estes autores sustentam que uma maior presença de mulheres pode ter 

um impacto neutro quanto a resultados de desempenho financeiro.  

 Por outro lado, um Conselho de Administração mais diversificado pode traduzir-se 

numa maior independência, que por sua vez, acarreta um maior nível de controlo da gestão. 

Ou seja, uma maior diversidade de género, etnia ou com outros antecedentes culturais pode 

tornar um Conselho de Administração mais proativo, uma vez que podem surgir questões 

às decisões tomadas por gestores mais tradicionais. Porém, a teoria da agência não permite 

obter conclusões claras da relação entre a diversidade do Conselho de Administração e o 

desempenho da empresa (Carter et al., 2003). 

Com a mesma ideia, Adams e Ferreira (2009) defendem que as mulheres estão mais 

próximas da característica de independência, isto é, têm um desempenho mais meticuloso e 

de maior controlo e, por isso, não fazem parte do denominado “old boys club”.  

   

2.5.2 Teoria dos Stakeholders 

  

A teoria dos stakeholders é vista como um acordo contratual entre a empresa e as 

partes interessadas à mesma, em que estas possuem um papel significativo na gestão 

financeira e intermedeiam a estratégia empresarial e o respetivo desempenho financeiro, 

isto é, os stakeholderes detêm influência sobre algumas decisões da gestão e por sua vez, no 

valor da empresa (Cornell e Shapiro, 1987).  

De acordo com esta teoria, Francoeur et al. (2008) sugerem que uma gestão mais 

cuidada dos stakeholders, nomeadamente dando maior protagonismo às mulheres, pode 

conduzir a benefícios para a organização. Contudo, em concordância com a teoria dos 

stakeholders, é afirmado que mesmo que uma diversidade de género não produza, 

necessariamente, impacto positivo no desempenho financeiro, esta política é vista como 
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uma mais-valia, na medida em que grupos mais heterogéneos originam vantagens 

relacionadas com a comunicação, novas perspetivas, criatividade e tomadas de decisão.   

Além disso, é de valorizar que haja um equilíbrio entre os interesses da empresa e 

dos seus stakeholders, e para isso, uma gestão e controlo ativo dos mesmos é fundamental 

para a empresa obter êxito. Assim sendo, nesta perspetiva, o Conselho de Administração 

como representante dos acionistas e defensor de boas práticas empresariais, tem uma 

função relevante de promover esse equilíbrio entre os interesses dos vários stakeholders 

(Harjoto et al., 2015).  

Na relação com a diversidade de género, esta teoria demonstra que o desempenho 

dos membros que constituem o Conselho de Administração e as suas respetivas decisões 

tornam-se mais favoráveis aquando de um grupo mais diversificado, designadamente no 

que concerne ao conhecimento, experiência e diferentes pontos de vista. Em virtude disto, 

essa diversidade permite ao Conselho de Administração perceber melhor as necessidades 

dos stakeholders da empresa e responder em conformidade, refletindo-se consequentemente 

no desempenho da mesma (Harjoto et al., 2015). 

 

2.5.3 Teoria da Dependência de Recursos 

 

 A teoria da dependência de recursos tem por base a noção de que as empresas 

necessitam de recursos de meios externos para perdurar e alcançar os seus objetivos, e por 

isso, cabe ao Conselho de Administração assegurar o acesso a esses recursos. Como a 

empresa está dependente, isso evidencia riscos para a mesma, e com o intuito de atenuar 

essa dependência e incerteza, geralmente, as empresas criam ligações com as entidades 

externas que detêm o controlo dos recursos (Pfeffer e Salancik,1978). Estes autores 

apresentam ainda alguns benefícios quando se procede a este tipo de relação, 

particularmente recomendações e conselhos, legitimidade e promoção de canais de 

comunicação. No entanto, para além destes benefícios, Hillman et al. (2000) estenderam o 

seu estudo a uma denominada taxonomia com vários tipos de membros do Conselho de 

Administração e que contribuem para acrescentar recursos para a empresa e aumentar a sua 

diversidade, assentando em “insiders; business experts; support specialists; influential 

community members” (Hillman et al., 2000, p. 240). De forma simplista, estes autores 

defendem que um Conselho mais diversificado conduzirá a mais e melhores recursos, 

permitindo obter um melhor desempenho no valor da empresa. 
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Em geral, a literatura relacionada com diversidade de género tem estado de acordo 

com esta teoria, ao aferir que potencia o vínculo entre a organização e os ambientes 

externos, o que facilita a proteção dos recursos necessários e melhora a avaliação de 

mercado (Ntim, 2015). 

Um Conselho com membros mais diversificados facilita o acesso a grupos de 

interesse externos, possibilitando alcançar informações exclusivas que levem a uma melhor 

gestão e melhores tomadas de decisão. Ou seja, é confirmado que esta teoria é uma das que 

mais apoia a relação positiva entre a diversidade de género e o desempenho da empresa 

(Carter et al., 2010). Com efeito, não só o facto de possuir vantagens de informações e 

parcerias externas, uma maior participação de mulheres contribui para a legitimidade 

externa da empresa, uma vez que manifesta o interesse da mesma em promover um 

equilíbrio de género e valorização da mulher em mercados de trabalho, repercutindo-se 

depois no seu valor (Isidro e Sobral, 2015). 

Hillman et al. (2007) analisando uma amostra de empresas norte-americanas e com 

base na teoria da dependência de recursos, comprovaram a existência dos benefícios acima 

enunciados quando há vínculos entre a empresa e ambientes externos, descobrindo 

também que quando uma empresa está interligada com outras com considerável 

representação feminina, é mais provável que essa empresa também possua relevante 

participação de mulheres no seu próprio Conselho. 

Esta teoria ao permitir investigar como o capital do Conselho pode levar à provisão 

de recursos e tendo em conta a definição de Hillman e Dalziel (2003) para o Conselho de 

Administração como capital, em que “This capital consists of both human capital 

(experience, expertise, reputation) and relational capital (network of ties to other firms and 

exter nal contingencies) (Hillman e Dalziel, 2003, p. 383), assegura que a diversidade de 

membros proporciona o acesso a uma maior variedade de recursos, favorecendo a redução 

da dependência externa e a diminuição da incerteza. 

Noutra perspetiva, notadamente no que diz respeito a RSE, tendo em conta que o 

êxito das empresas depende muito da agilidade dos membros do Conselho, segundo a 

teoria da dependência de recursos, foi demonstrado que a diversidade de género permite à 

empresa melhorar o seu desempenho ambiental e social, que deriva numa melhoria do 

desempenho unido, visto que possibilita a extensão das discussões e de diferentes 

perspetivas (Kyaw et al., 2017). 
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2.5.4 Teoria do Capital Humano 

 

 Tal como Hillman e Dalziel (2003) admitem, o capital presente no Conselho de 

Administração subdivide-se em capital humano e capital relacional, como já aludido supra. 

Nesse sentido, visto que o capital humano se assume como um elemento essencial, torna-se 

pertinente a sua referência e as respetivas abordagens da literatura à sua teoria. 

 A teoria do capital humano retratada por Becker (1964), ajuda a perceber de que 

forma o capital humano de uma empresa, nomeadamente, a educação, o conhecimento, as 

competências e a experiência dos seus colaboradores pode contribuir para aumentar as 

capacidades cognitivas e produtivas dos mesmos, e por seu turno, as da empresa em geral. 

Além disso, esta teoria está assente na ideia de que o capital humano está na base das 

nomeações de membros para um Conselho de Administração de qualquer empresa. 

 Um dos estudos com mais destaque na literatura acerca deste assunto, de Hillman et 

al. (2002), ao investigar as características de capital humano de membros femininos e 

masculinos do Conselho de Administração, de acordo com a taxonomia de papéis descrita 

acima na teoria da dependência de recursos, chega às principais conclusões de que as 

mulheres, na sua maioria, são provenientes de carreiras profissionais não comerciais. E no 

que se refere à educação, também as mulheres possuem graus académicos mais elevados 

em comparação com os homens. Também com conclusões idênticas, Singh et al. (2008), 

para uma amostra de empresas do Reino Unido, contradizem alguma literatura que 

afirmava que as mulheres não detinham experiência suficiente para assumir cargos mais 

elevados. Ora, estes autores divergem destas afirmações e defendem que no período em 

análise do estudo (2001-2004), quase um quarto das mulheres já possuíam experiência num 

Conselho de Administração. Ou seja, confirmam que as mulheres fornecem à empresa um 

capital humano muito semelhante e, em parte, adicional comparativamente ao dos homens. 

Da mesma forma, também chegaram à conclusão de que as mulheres têm uma tendência 

maior de levar diversidade internacional para a empresa e de ter um alto grau académico, 

particularmente um MBA. 

 Em síntese, o cerne desta teoria consiste no resultado que a diversidade de género, 

efeito também do incremento de capital humano diversificado, pode causar no 

desempenho da empresa (Carter et al., 2010). Genericamente, as mulheres dispõem de 

qualificações e competências idênticas à dos homens, não se podendo afirmar qualquer 

discrepância acentuada, aliás, muitas vezes, as mulheres podem até proporcionar um capital 

humano mais influente (Isidro e Sobral, 2015). Por isso, todas estas características de um 
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capital humano diversificado e singular que cada membro exibe, conduzem à melhoria da 

atividade do Conselho de Administração, podendo mais provavelmente resultar em efeitos 

positivos para o valor da empresa.  

 

2.5.5 Teoria da Psicologia Social  

 

 Um importante estudo a respeito desta questão é divulgado por Westphal e Milton 

(2000), que debatem se a influência minoritária é excessivamente pessimista ou se, de facto, 

essas minorias demográficas podem dificultar a existência de barreiras sociais. Essa 

influência minoritária é muitas vezes assumida como pessimista na literatura, pois discute-

se até que ponto podem assolar com o sucesso da gestão e tomada de decisão de um grupo. 

E um dos argumentos que defendem prende-se com a capacidade das diferenças 

demográficas conduzirem à redução da coesão social entre os elementos do Conselho e 

fazer emergir barreiras socias, diminuindo a possibilidade das convicções das minorias 

serem levadas em consideração dentro do grupo. No entanto, a participação de minorias 

demográficas no Conselho de Administração é geralmente bem recebida pelos stakeholders 

(Westphal e Milton, 2000). Desta forma, os autores concluíram que os membros 

minoritários do Conselho podem aumentar a sua influência nas decisões de todo o grupo, 

mas com a ressalva de possuírem experiência anterior noutros Conselhos ou então se 

tiverem ligações sociais diretas ou indiretas com a maioria dos membros.  

 Em oposição à literatura que apresenta desvantagens de diversidade no Conselho 

de Administração, Forbes e Milliken (1999) defendem que a demografia é um aspeto muito 

indicativo do comportamento do Conselho, revelando ter diferentes efeitos para a análise 

da complexidade do mesmo. Além disso, sustentam que o desempenho das tarefas, 

baseado por fatores psicológico-sociais, e a coesão do grupo são os pontos fundamentais 

para que se proceda à avaliação da eficácia dos Conselhos de Administração como 

elementos de tomada de decisão. 

 Assim, a diversidade dos Conselhos pode ter efeitos positivos ou negativos sobre a 

atividade da empresa, segundo a teoria da psicologia social que se conecta com a dinâmica 

de grupo (Carter et al., 2010). 
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2.6 Impacto da Presença de Mulheres nos Conselhos de Administração 

 

 Nesta secção serão analisados com mais detalhe os contributos e resultados da 

literatura nas matérias que serão testadas empiricamente. A partir de diversas investigações 

será feita uma revisão mais exaustiva no que diz respeito à relação da participação de 

mulheres nos Conselhos de Administração com o desempenho financeiro, aspetos éticos e 

aspetos sociais, de modo a ter bases para os resultados que serão obtidos posteriormente. 

 

2.6.1 Desempenho Financeiro da Empresa  

 

A literatura é inconclusiva ao tentar apurar os efeitos sobre o desempenho 

financeiro das empresas com a inserção de mulheres nos Conselhos de Administração. 

Alguns estudos concluem em efeitos positivos, outros negativos e alguns não observam 

mesmo efeitos. Apesar disso, revelam-se maioritariamente efeitos positivos decorrentes da 

presença de mulheres. 

Há um imenso número de estudos realizados em diversos países, tanto europeus, 

como no resto do mundo que contribuem para aumentar a diversidade e consistência dos 

resultados obtidos. 

A maioria da literatura respeitante ao desempenho financeiro nem sempre utiliza 

medidas similares, isto é, a escolha de medidas varia de autores para autores. Nesse sentido, 

(Haslam et al., 2010)2 estabeleceram uma distinção entre medidas baseadas na contabilidade 

e medidas baseadas no preço de mercado das ações e como estas últimas, sendo baseadas 

em perceções dos investidores, podem ser influenciadas por preconceito ou crenças 

estereotipadas em relação às mulheres em cargos de liderança. Por isso, os resultados destes 

autores evidenciaram que a presença de mulheres em Conselhos de Administração não tem 

relação com o desempenho da empresa, quando medido através de medidas contabilísticas, 

baseadas na rentabilidade da empresa dada, por exemplo, pelo ROA e ROE, e manifesta 

uma relação negativa, quando o desempenho da empresa é medido através do valor de 

mercado das suas ações, por exemplo, pelo Q de Tobin que evidencia o potencial de 

apreciação/depreciação do preço das ações da empresa.     

De facto, grande parte das investigações neste domínio, para definir o desempenho 

financeiro serve-se de medidas como o Q de Tobin (Carter et al., 2010; Carter et al., 2003; 

Garcia-Meca et al., 2015; Nguyen et al., 2015; Ntim, 2015; Rose, 2007), o ROA (Carter et al., 

                                                           
2 Pesquisa abrange as empresas de FTSE 100, entre 2001 e 2005. 
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2010; Erhardt et al., 2003; Garcia-Meca et al., 2015; Liu et al., 2014) e o ROE (Ararat et al., 

2015; Francoeur et al., 2008; Low et al., 2015), no entanto, indicadores como o ROI (Return 

on Investment) (Erhardt et al., 2003), ROS (Return on Sales) (Liu et al., 2014) e MTB (Market to 

Book) (Ararat et al., 2015) também surgem como alternativas, embora com menor 

frequência.  

Ararat et al. (2015)3, por exemplo, encontraram para o caso da Turquia, uma relação 

positiva entre o BDI (Board Diversity Index) e o desempenho da empresa (medido pelo ROE 

e MTB) direcionado através da supervisão, isto é, estudaram o efeito da diversidade 

demográfica de um conselho ao desenvolverem um índice de diversidade de género do 

Conselho de Administração de modo a perceberem o efeito que essa diversidade tem sobre 

o desempenho financeiro e a intensidade de monitorização. Outra pesquisa mais 

abrangente e com resultado semelhante refere que a diversidade do Conselho de 

Administração conduz a um melhor resultado financeiro da empresa, porém, no conceito 

de diversidade, além do peso de mulheres, inclui também as chamadas outras minorias, 

designadamente, afro-americanos, asiáticos e hispânicos. Ou seja, são encontradas relações 

estatisticamente positivas entre a presença de mulheres e minorias e o valor da empresa, 

resultante da medida de Q de Tobin (Carter et al., 2003)4. Do mesmo modo, Erhardt et al. 

(2003)5 obtiveram resultados positivos aquando da análise de hipóteses de que a 

diversidade no Conselho de Administração estaria positivamente associada a variáveis 

como o ROI e ROA, demonstrando que esta diversidade parece ter um impacto do 

desempenho organizacional. 

Francoeur et al. (2008)6, utilizando uma amostra de 500 empresas, as maiores do 

Canadá, reiteraram, primeiramente, que as mulheres são frequentemente nomeadas para 

cargos de liderança quando existem problemas organizacionais, ou seja, períodos de crise e 

recessão, o fenómeno chamado de glass cliff. E, por isso, nesta perspetiva, quando existe 

uma grande proporção de mulheres nestes ambientes complexos, concluíram que existem 

retornos positivos. Por outro lado, estes retornos não se mostraram muito significativos 

devido à ideia defendida pela teoria de glass cliff, uma vez que as condições em que as 

mulheres se encontram são menos promissoras para a obtenção de bons resultados 

financeiros. 

                                                           
3 Amostra constituída pelas 95 maiores empresas e com mais liquidez do Bourse Istanbul (BIST-100 index) com 
dados relativos à diversidade do CA e intensidade de monitorização, para o ano de 2006.  
4 Análise das empresas pertencentes à Fortune 1000, relativos ao ano de 1999. 
5 Foram utilizados dados referentes à performance financeira e percentagem de mulheres e minorias das 127 
maiores empresas dos EUA presentes no artigo Fortune, entre 1993 e 1998. 
6 Amostra obtida a partir da 500 maiores empresas canadianas, FP500 – Financial Post 500, no período de 2001 
a 2003. 
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Como já verificado, os estudos podem divergir do seu objeto de análise, isto é, 

alguns averiguam o real impacto apenas da presença de mulheres no desempenho 

financeiro, porém muitos baseiam-se no conceito de diversidade que por vezes pode estar 

associado também a etnias ou minorias e não exclusivamente à diversidade de género, 

como é o caso da análise de Ntim (2015). Nesse sentido, ao ser estabelecido a diversidade 

não somente como de género, isso pode não transparecer a verdadeira influência das 

mulheres num Conselho de Administração, tornando-se uma lacuna nesse aspeto. Ntim 

(2015)7 descobriu uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a diversidade de 

género dentro de um Conselho de Administração e a avaliação do respetivo mercado de 

ações, mas que a diversidade étnica é mais valorizada neste contexto. Além disso, os 

resultados desta pesquisa demonstram que a diversidade de género e também a diversidade 

étnica melhoram a independência do órgão de gestão, a monitorização executiva e a 

tomada de decisões, levando a um melhor vínculo entre a organização e o ambiente 

externo e consequentemente, aumentando a valorização do mercado de ações.     

Na relação entre a presença de mulheres em cargos de CEO e do Conselho de 

Administração e o desempenho financeiro da empresa, Smith et. al. (2006)8 verificaram 

resultados positivos, com a análise de 2500 empresas dinamarquesas. Esta relação é mais 

evidente e significativa quando essas mulheres possuem um grau universitário, sendo que 

quando esta condição não se verifica, o impacto no desempenho da empresa é muito 

menor. Igualmente para uma análise a empresas dinamarquesas, mas com resultados 

díspares, Rose (2007)9 revelou que a diversidade de género, na composição do Conselho de 

Administração, não afeta o desempenho da empresa, medido pelo Q de Tobin. E uma razão 

que o autor argumenta, baseia-se num processo de socialização em que os membros não 

convencionais adotam os mesmos processos e normas dos membros convencionais, os que 

já lá estavam e por isso, o efeito potencial no desempenho financeiro não se concretiza. 

Com um contributo de análise específica para os bancos, diferenciando-se dos 

demais estudos, Garcia-Meca et al. (2015)10, chegaram a resultados que confirmam que a 

diversidade de género representa um papel positivo no desempenho dos bancos, na medida 

em que a presença de mulheres detém características singulares inerentes que criam valor e 

melhora o governo da instituição, tornando-a lucrativa. Esta análise demonstrou também 

                                                           
7 Amostra do estudo constituída por 291 organizações listadas no Johannesburg Stock Exchange, no período de 
2002-2007. 
8 Estudo baseado com recurso às 2500 maiores empresas da Dinamarca, entre 1993 e 2001. 
9 Análise a partir das empresas dinamarquesas pertencentes ao Copenhagen Stock Exchange, entre 1998 e 2001. 
10 A amostra usada consiste em 877 observações de uma lista de 159 bancos de 9 países (Alemanha, Canadá, 

Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Itália, Reino Unido e Suécia), entre 2004 e 2010. 
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que fatores institucionais como a fraca regulação e a menor proteção ao investidor, fazem 

com que a diversidade do Conselho de Administração tenha menos influência no 

desempenho dos bancos.  

Na mesma linha de resultados, Low et al. (2015)11 ao analisarem uma amostra de 

empresas asiáticas, afirmaram que um crescente número de mulheres em Conselhos de 

Administração têm um efeito positivo no desempenho da empresa (medido pelo ROE). 

No entanto e curiosamente, estas repercussões no desempenho financeiro da empresa 

tendem a diminuir em países com maior participação económica e emancipação feminina. 

Isso pode ser devido à forte resistência cultural, mais notória nos países asiáticos, onde 

forçar a nomeação de uma mulher ou implementar quotas de género pode levar à redução 

do desempenho da empresa, como defendem os autores. 

Também Miller e Triana (2009)12 encontraram evidências de que a diversidade de 

género tem uma relação positiva com o desempenho da empresa, porém como os autores 

defendem que essa relação opera por meio de dois indicadores, a reputação e a inovação, 

os resultados não são iguais para ambos. Enquanto existe claramente uma relação favorável 

para a inovação, a mesma já não se verifica com a reputação e para isso, os mesmos autores 

justificam esse efeito com o facto de as mulheres muitas vezes não estarem associadas a 

causas que melhorem a reputação da empresa e ainda que a diversidade de género é mais 

frequentemente desvalorizada do que, por exemplo, a diversidade racial aos olhos da 

globalização empresarial. Desta forma, a diversidade de género pode não estar 

positivamente relacionada com a reputação que por sua vez é um meio para atingir um 

melhor desempenho financeiro. 

Com o uso de uma variável menos utilizada para performance financeira, ROS (Return 

on Sales) e também com ROA, para empresas da China, constatou-se que a presença de 

mulheres tem um impacto positivo e significativo no desempenho da empresa, indo de 

encontro à maioria dos estudos mencionados até aqui (Liu et al., 2014)13. 

No âmbito do designado sistema de governo da empresa subdesenvolvido, uma 

pesquisa no Vietname revelou que também nesta realidade, a diversidade de género parece 

estar associada a um melhor desempenho financeiro. Esta relação aparece percetível logo 

quando há pelo menos uma mulher dentro do Conselho de Administração, sendo que esse 

                                                           
11 A amostra é constituída por 5503 observações de empresas asiáticas dos países de Hong Kong, Coreia do 
Sul, Malásia e Singapura, nos anos de 2012 e 2013, obtidas da ORBIS e que fazem parte dos índices bolsitas 
respetivos de cada país. 
12 Os dados utilizados foram retirados do Fortune 500, para uma análise ao ano de 2003. 
13 Pesquisa com recurso a 16964 observações de mais de 2000 empresas na China elencadas na organização 
Chinese Securities Market and Accounting Research (CSMAR), para o período 1999-2011. 
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efeito se amplia ao mesmo tempo que esse número de mulheres também aumenta (Nguyen 

et al., 2015)14. 

Ainda nesta perspetiva, como já referenciado, acredita-se que a diversidade pode, 

ter efeitos no valor financeiro da empresa no curto e longo-prazo. E para isso, Robinson e 

Dechant (1997) elencaram algumas razões que comprovam essa realidade. Assim acredita-

se que a diversidade no Conselho de Administração promove uma melhor compreensão do 

mercado, aumentando a capacidade de empresas se penetrarem nos mercados; aumenta a 

criatividade e inovação, uma vez que passa a existir a presença de diferentes perspetivas 

para o desempenho das funções; promove soluções de problemas mais eficazes, 

permitindo que haja uma variedade maior de alternativas para certas tomadas de decisões e 

a sua respetiva avaliação das consequências; aumenta a eficácia da liderança no Conselho de 

Administração, como resultado de uma visão mais ampla da complexidade do ambiente 

empresarial e tomada de decisões mais ponderadas e discutidas; e finalmente, devido à 

maior sensibilidade cultural, torna as relações globais mais eficazes.    

Comprova-se até aqui, que mesmo havendo flexibilidade da variável aplicada ao 

desempenho financeiro, encontram-se resultados positivos na relação com a participação 

de mulheres ou diversidade de género no Conselho de Administração em todas elas. 

Contudo, é importante clarificar que algumas investigações utilizam um pequeno horizonte 

temporal nos seus dados, nomeadamente de apenas 1 ou 2 anos (Ararat et al., 2015; Carter 

et al., 2003; Low et al., 2015; Miller e Triana, 2009),que se pode traduzir em conclusões 

pouco robustas, deixando em aberto esta questão para outros estudos futuros.   

Ainda na perspetiva positiva, com resultados similares, Campbell e Minguez-Vera 

(2008)15 revelam que a presença de mulheres em Conselhos de Administração, por si só, 

não afeta o valor da empresa, porém mostrou que a diversidade de género tem um impacto 

positivo no valor da empresa, indicando que o essencial não é apenas e somente a presença 

de mulheres, mas sim um equilíbrio entre ambos os géneros. Assim como em outro estudo 

(Isidro e Sobral, 2015)16, verifica-se que uma maior representação feminina nos Conselhos 

de Administração aumenta o valor da empresa, mas de acordo com um efeito indireto que 

compreende as dimensões não financeiras da empresa, designadamente no que se refere às 

políticas socias e éticas. 

                                                           
14 Estudo tendo como medida de performance financeira, o Q de Tobin, usando uma amostra 122 empresas que 
estão incluídas em Ho-Chi-Minh Stock Exchange (HOSE) e Hanoi Stock Exchange (HNX), para um período de 4 
anos, entre 2008 e 2011. 
15 Amostra compreende empresas não financeiras listadas no mercado contínuo de Madrid durante o período 
de janeiro de 1995 a dezembro de 2000. 
16 A amostra consiste nas 500 maiores empresas europeias incluídas no Financial Times 2011 
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De maneira oposta, (Carter et al., 2010)17 não encontram uma relação positiva entre 

a diversidade de género e o desempenho financeiro. Nesta análise, foi detetada uma relação 

positiva entre o número de mulheres presentes em cargos de administração e o ROA 

quando usadas equações de regressões de efeito fixo, no entanto, quando utilizado o Q de 

Tobin como medida de performance financeira, não se verificam nenhuns efeitos com a 

diversidade de género, nem positivos, nem negativos. Por isso, os resultados revelam que a 

interação entre o equilíbrio de género não tem influência no desempenho financeiro. 

Identicamente, Chapple e Humphrey (2014)18 não verificaram diferenças de desempenho 

na presença de uma diversidade de género e encontraram mesmo evidências de que o 

acréscimo de uma mulher está associado a retornos mais baixos. 

Em síntese, outros autores (Post e Byron, 2015) defendem que o efeito financeiro 

da diversidade de género no Conselho de Administração depende do contexto, que não é 

totalmente benéfica nem prejudicial para o desempenho financeiro, mas que pode 

promover atividades relacionadas às principais responsabilidades da Administração.    

Seguindo esta discussão, são formuladas as seguintes hipóteses, neste âmbito, de 

modo a perceber o efeito da participação das mulheres no Conselho de Administração tem, 

em geral, sobre o potencial de valorização da empresa (medido pelo Q de Tobin) e incluindo 

na equação os valores estimados do ROA ou ROE, aspetos éticos e aspetos sociais. No 

caso do desempenho financeiro em concreto, este vai ser medido tendo por base 

indicadores contabilísticos como variáveis dependentes.  

 

H1: A participação de mulheres no Conselho de Administração tem um efeito positivo no 

potencial de valorização da empresa, quando medido através de um indicador baseado no valor de mercado 

das suas ações (Q de Tobin).  

H2: A participação de mulheres no Conselho de Administração está positivamente associada ao 

desempenho financeiro, quando medido através do indicador contabilístico ROA. 

H3: A participação de mulheres no Conselho de Administração está positivamente associada ao 

desempenho financeiro, quando medido através do indicador contabilístico ROE. 

 

                                                           
17 Este estudo considerou apenas as grandes empresas norte-americanas que compõe o índice S&P 500 para o 
período de 1998-2002, ressalvando que outros países têm diferentes leis, ambientes culturais, históricos e 
outros fatores que podem alterar a diversidade do conselho de administração e consequentemente, os 
resultados quanto à performance financeira.   
18 Amostra compreende as 300 maiores empresas australianas contidas no S&P 500 / AXS 300, no período 
entre janeiro de 2004 e setembro de 2011. 



 

 
22 

2.6.2 Aspetos Éticos e Sociais do Comportamento da Empresa 

 

Os estudos que se debruçam sobre os aspetos éticos e sociais do comportamento 

da empresa quando há presença do género feminino, afirmam que os Conselhos 

constituídos com mulheres são mais eficazes quanto à confiabilidade da contabilidade, isto 

é, há menor probabilidade de ocorrerem erros contabilísticos, quando comparados com 

outros com elevada presença masculina, no entanto, estes resultados são mais visíveis 

quando há um equilíbrio de género (Clatworthy e Peel, 2013)19.     

Também no que diz respeito à sensibilidade ética e grau de aversão ao risco, 

existem diferenças entre géneros, sendo as mulheres mais éticas e mais avessas ao risco, em 

comparação com os homens, estando igualmente associadas a menos fraudes dentro das 

empresas onde estão inseridas (Cumming et al., 2015)20. 

A maior participação feminina está também associada a uma maior qualidade dos 

resultados/ganhos, efeito importante de bom governo da empresa exigido pelos 

investidores e que é consequência de um maior nível de controlo, característica que as 

mulheres transportam para os Conselhos de Administração (Srinidhi et al., 2011)21. 

Outro aspeto marcante é que a diversidade de género de um Conselho promove 

uma maior transparência de informações, que se torna num papel significativo no bom 

funcionamento dos sistemas internos de governo da empresa (Upadhyay e Zeng, 2014)22.     

Neste seguimento, grande parte dos estudos deste tópico são fundamentados no 

argumento de que existem diferenças de género na ética e que, por conseguinte, as 

mulheres no Conselho de Administração têm a característica de serem mais éticas. 

Comprovando, Garcia-Sanchez et al. (2015)23 encontraram resultados de que as empresas 

ao desejarem ter um comportamento mais ético, têm maior probabilidade de o atingir se 

incorporarem um crescente número de mulheres e independentes nos seus órgãos de 

Administração. De modo semelhante, outro estudo estabelece uma relação entre a 

composição do Conselho de Administração e a filantropia empresarial, que se entende por 

ações de responsabilidade social por parte das empresas, colaborando em causas 

                                                           
19

 Fazem parte desta análise os dados mais recentes disponíveis no FAME de 6579 empresas do Reino 
Unido. 
20

 Dados retirados da China Securities Regulatory Commission (CSRC), no período entre 2001 e 2010. 
21

 Os dados da amostra foram retirados de S&P COMPUSTAT, Corporate Library’s Board Analyst e IRRC, para 
o ano de 2001. 
22

 Os dados referentes a este estudo são das empresas pertencentes S&P 1500, entre 2000 e 2003. 
23 Amostra delimitada por 5380 observações de cerca de 760 empresas de 12 países (Alemanha, Canadá, 
Dinamarca, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Holanda, Itália, Noruega, Reino Unido 
e Suécia) para o período de análise de 2003-2009. 
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humanitárias, ecológicas, entre outras. Neste sentido, Wang e Coffey (1992)24 sustentam a 

hipótese que a proporção de mulheres e minorias está positivamente relacionada com a 

filantropia empresarial, com o argumento de que estas são mais sensíveis e voltadas para 

questões de responsabilidade social. Identicamente, Williams (2003)25 realça também que 

empresas com uma maior proporção de mulheres nos seus Conselhos de Administração 

estão mais envolvidas em ações de filantropia e doações de caridade, principalmente em 

áreas como serviço comunitário e artes. Ainda assim, não foram encontrados resultados 

reveladores da relação de mulheres com questões de educação e instituições públicas, 

possivelmente porque estas áreas têm um maior número de fontes de financiamento e por 

isso, não têm uma necessidade imediata de fundos.    

Para esta questão dos aspetos éticos, a hipótese formulada está relacionada com a 

existência ou não de códigos de ética dentro da empresa, que evidencia a preocupação da 

empresa em transmitir valores e comportamentos eticamente responsáveis aos seus 

membros: 

 

H4: A maior presença de membros do género feminino no Conselho de Administração está 

positivamente associada com a existência de códigos de ética na empresa. 

 

2.6.3 Responsabilidade Social das Empresas 

 

Um amplo número de estudos tem-se preocupado também em investigar o efeito 

que as mulheres presentes num Conselho de Administração têm sobre classificações de 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE). Apesar das dimensões estudadas diferirem de 

estudo para estudo, a generalidade tem constatado que há efetivamente um efeito positivo 

da presença de mulheres em Conselhos de Administração no que se refere a RSE. 

Ao longo dos anos, a definição de RSE tem-se discutido e têm existido perspetivas 

com algumas diferenças. Friedman (1970) começou por definir RSE como “… to conduct 

the business in accordance with their desires, which generally will be make as much money 

as possible while conforming to their basic rules of the society, both those embodied in law 

and those embodied in ethical custom”.  Carroll (1979) admitiu que a RSE incluía quatro 

tipos de responsabilidades que deveriam existir simultaneamente nas organizações 

empresariais, a responsabilidade económica, que era a mais importante e o meio para a 

                                                           
24

 A amostra era constituída por 78 empresas do Fortune 500 no ano de 1984, em que dominavam empresas 
de indústria alimentar, saúde e cuidados pessoais, petróleo, companhias aéreas e automóveis. 
25 Amostra com 185 empresas do Fortune 500 para os anos de 1991 a 1994. 
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empresa ser lucrativa; a responsabilidade legal, ao serem cumpridas as leis e regulamentos 

dentro da estrutura dos requisitos legais; a responsabilidade ética, ao fazer o que é certo e 

justo; e a responsabilidade discricionária, em que as empresas assumem uma função 

voluntária e fornecem recursos com intenções socias, culturais ou educacionais. E 

atualmente, a European Commission (2019b) define RSE como “…the responsibility of 

enterprises for their impact on society and, therefore, it should be company led”, em que 

devem ter preocupações a nível social, ambiental e ético e de acordo com a lei e os direitos 

humanos. 

A RSE, fundamentalmente, está associada a algumas dimensões, como dimensão 

respeitante à dos stakeholders, dimensão social, económica, de voluntariado e ambiental, que 

podem ajudar a ter uma noção mais concreta da sua definição. No entanto, esta 

ambiguidade de possíveis definições conduz à alegação de que o importante não é obter 

uma definição de RSE objetiva, mas sim perceber como é construída socialmente num 

determinado contexto específico (Dahlsrud, 2008). 

Partindo do estudo de Bear et al. (2010)26, estes autores confirmam a relação 

positiva entre um maior número de mulheres nos Conselhos de Administração e as 

classificações de RSE, que foram construídas com base em pontos fortes e preocupações 

em várias valências, designadamente a comunidade envolvente, relações com os 

colaboradores, ambiente e produto final. Demonstrando que as mulheres ao possuírem 

pontos fortes para a empresa, ou seja, uma maior sensibilidade de RSE e tomada de decisão 

participativa, isso pode ser vantajoso para uma melhoria das classificações a este nível.  

Noutra ótica, Webb (2004)27 através de uma comparação entre empresas 

denominadas socialmente responsáveis e empresas não socialmente responsáveis, 

comprovaram que, geralmente, há mais mulheres no Conselho de Administração de 

empresas socialmente responsáveis, indicando que a diversidade de género é maior nestas 

empresas em contraposição aos Conselhos de Administração de empresas não socialmente 

responsáveis. Noutras palavras, quanto maior o número de mulheres existentes no 

Conselho de Administração, maior a probabilidade de essa empresa ser socialmente 

responsável. Para a definição de empresas socialmente responsáveis, o autor serviu-se de 

um índice que agrupa as mesmas apoiado em requisitos como um histórico positivo de 

                                                           
26

 A amostra consiste numa seleção de 689 empresas contidas Fortune’s 2009 Most Admired List, para o ano de 
2009. 
27 A análise utiliza uma amostra de 394 empresas socialmente responsáveis comparando-as com uma amostra 
de empresas correspondentes de não socialmente responsáveis, para o ano de 2001. 
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acionistas ativos, investimento comunitário, preocupações ambientais, direitos humanos, 

nível de emprego e o tipo de produtos ou serviços. 

Nesta questão de responsabilidade social das empresas, grande parte das 

investigações dedicam-se a encontrar repercussões da participação de mulheres naquilo que 

denominam como o desempenho social da empresa, sendo que em todos elas se verifica 

uma relação positiva entre as duas variáveis, por exemplo, (Boulouta, 2013; Hafsi e Turgut, 

2013; Mallin e Michelon, 2011). Para definir desempenho social da empresa, apresentam 

um ponto em comum que é servir-se dos indicadores KLD (Kinder, Lydenberg, Domini & Co) 

que incluem dimensões de responsabilidade social como comunidade, governo da empresa, 

diversidade, relações com os colaboradores, meio ambiente, direitos humanos e questões 

sociais relacionadas com os produtos.    

Mallin e Michelon (2011)28 concluíram numa relação expressiva e positiva entre a 

proporção de mulheres num Conselho de Administração e o desempenho social, relação 

com colaboradores e direitos humanos. Segundo estes autores, como as mulheres tendem a 

aumentar a sensibilidade em relação aos outros, isso conduz a uma maior legitimidade no 

papel de serviço e desempenho social. Também com esta similaridade de resultados, 

Boulouta (2013)29 assegurou que a diversidade de género de um Conselho de 

Administração afeta significativamente a performance social da empresa, sugerindo que para a 

obtenção de relevantes resultados neste âmbito, a presença de mulheres é importante. Do 

mesmo modo, Hafsi e Turgut (2013)30 encontraram evidências de que a diversidade nos 

Conselhos de Administração afeta o desempenho social da empresa, sendo o género e a 

idade as variáveis que mais contribuem para esse efeito, ao invés de, por exemplo, 

identidades externas que não apresentam nenhum contributo positivo.  

Ainda outra análise que utiliza as dimensões dos indicadores KLD e conduz aos 

mesmos resultados, aponta que a diversidade dos Conselhos de Administração está 

positivamente associada a componentes de RSE nas áreas da comunidade, ambiente, 

produto e governo da empresa, isto é, a diversidade de género aumenta os pontos fortes e 

reduz as preocupações de RSE, levando, por isso, a um melhor desempenho neste domínio 

(Harjoto et al., 2015)31. 
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 A amostra inicial era de 100 empresas incluídas no Business Ethics 100 Best Corporate Citizens para os anos de 
2005 a 2007. 
29 As empresas da amostra pertencem ao Standard and Poor’s (S&P500), cujo desempenho social foi 
classificado pelo KLD, no período de 1999 a 2003. 
30 Amostra do estudo constituída por 95 empresas pertencentes ao índice S&P500, para o ano de 2005. 
31 Amostra final é composta por 9001 observações de 1489 empresas entre os anos de 1999 a 2011. 
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Numa perspetiva semelhante, uma pesquisa que investigou as alianças feitas por 

empresas americanas de petróleo e gás, verificou que quanto maior for a representação 

feminina no Conselho de Administração destas empresas, maior a probabilidade de se 

formarem alianças baseadas na sustentabilidade ambiental, que por sua vez, orientam para 

um melhor desempenho ambiental das mesmas (Post et al., 2015)32. Ainda neste ponto de 

vista ambiental, Glass et al. (2016)33 encontraram resultados que comprovam que as 

mulheres que integram os Conselhos de Administração estão fortemente relacionadas a 

políticas e ações ambientais mais desenvolvidas, tentando procurar constantemente 

estratégias ecologicamente mais corretas. Por outro lado, segundo esta análise, o facto de o 

CEO da empresa ser mulher, por si só, não tem impacto significativo para questões 

ambientais, isto é, apenas a diversidade de género no conselho produz efetivamente 

resultados positivos. 

Com efeito, confirma-se que a maioria das análises nesta questão ainda se baseiam 

muito em amostras de empresas americanas que têm a vantagem de possuir um banco de 

dados que discrimina as empresas tendo em conta os indicadores KLD, podendo ser 

interessante tratar este assunto de responsabilidade social também em empresas europeias, 

por exemplo. 

A RSE está também muito interligada com a reputação que a empresa detém e 

nesse sentido, Byron e Post (2016)34 sugerem que empresas com uma quantidade superior 

de mulheres nos seus Conselhos de Administração têm um maior envolvimento em ações 

de RSE e, por conseguinte, beneficiam de uma maior reputação social. Contudo, 

argumentam que o contexto nacional, social e intercultural (ou seja, países onde 

oportunidades educacionais e de emprego são iguais entre géneros), no qual a empresa está 

inserida, ajuda a determinar até que ponto essa representação feminina é mais vantajosa. 

Por fim, para estas matérias de RSE, a hipótese formulada tem inerente a existência 

de um comité de RSE próprio dentro da empresa para tratar destas questões, que 

demonstra que a empresa assume uma posição diligente nesta matéria: 

 

H5: A participação de mulheres no Conselho de Administração está positivamente relacionada à 

existência de um comité de RSE (que consequentemente, demonstra uma preocupação nesta questão por 

parte da empresa).  

                                                           
32

 A amostra inclui todas as empresas de petróleo e gás natural com sede nos EUA listadas em 2009 Forbes.com 
Special Report, The Global 2000. 
33 Análise feita a partir das empresas pertencentes ao Fortune 500 e para os anos de 2001 a 2010. 
34 Estudo evidencia os principais resultados de 87 amostras independentes acerca do desempenho social, 
publicados até 2015. 
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3. Estudo Empírico 

 

3.1 Exposição do Problema 

 

Este estudo procura analisar o desempenho financeiro e os aspetos sociais e éticos 

que resultam de uma maior participação das mulheres nos Conselhos de Administração das 

empresas. Tal como referido na Secção 2.6, ainda subsiste alguma indefinição sobre o tema. 

No que concerne ao desempenho financeiro, os efeitos subsequentes de uma maior 

presença feminina não são muito conclusivos e variam de artigo para artigo, podendo ser 

favorável a introdução de novas variáveis de modo a obter resultados mais categóricos. 

Relativamente aos aspetos sociais e éticos, a literatura enfatiza que as mulheres demonstram 

ser mais éticas e conduzem a um melhor desempenho social, porém denota-se que este 

assunto ainda está muito pouco explorado, e que pode ser alargado a outras vertentes e 

incluindo outro tipo de variáveis. 

Para estudar o impacto a nível do desempenho financeiro, serão utilizadas variáveis 

de cariz financeiro, o Q de Tobin, o ROA e o ROE. Quanto aos aspetos éticos, a variável 

representada será a existência de códigos de ética. Os códigos de ética constituem uma 

importante fonte de preocupação ética por parte de uma organização, permitindo 

transmitir os valores éticos defendidos pela empresa aos seus membros e induzir o 

comportamento ético desses membros, ao mesmo tempo que criam um sentido de 

responsabilidade que permite responder a pressões exteriores. Assim, a literatura relata que 

de facto, os códigos de ética podem afetar as tomadas de decisão e os julgamentos dos 

gestores, quando afeitos do seu conteúdo e desígnios (Wotruba et al., 2001). Na relação 

com a presença de mulheres, por um lado, Rodriguez-Dominguez et al. (2009) não 

encontraram qualquer evidência de que mulheres no Conselho de Administração tenham 

influência sobre a existência de um código de ética. Por outro lado, Garcia-Sanchez et al. 

(2015) revelaram que a existência de códigos de ética está positivamente relacionada com 

uma maior proporção de mulheres no Conselho de Administração. Neste sentido, os 

aspetos éticos serão estudados com base na existência de códigos de ética. No que respeita 

aos aspetos sociais alargado ao RSE, para demonstrar as preocupações das empresas a este 

nível, a variável em análise será a existência de um comité de RSE e a sua relação com a 

participação de mulheres no Conselho de Administração. A presença de um comité de RSE 

é um indicador de que a empresa assume uma posição ativa na relação com os stakeholders 

em questões de responsabilidade social. Por isso, essa existência efetiva de um sistema com 
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esse propósito, demonstra o compromisso e envolvimento da organização (Lam e Li, 

2007). Mallin e Michelon (2011) também incluíram a relação entre a existência de um 

comité de RSE e a proporção de mulheres e encontraram resultados positivos e 

significativos desta associação. Neste seguimento, o comité de RSE ao ter como funções a 

promoção de atividades e estratégias relacionadas a aspetos ambientais, éticos e sociais, tem 

maior probabilidade de amplificar a credibilidade da empresa junto da comunidade. 

 O valor acrescentado deste trabalho é que agrega conjuntamente o desempenho 

financeiro, os aspetos éticos e os aspetos sociais de modo a alcançar os efeitos agregados 

no resultado final do potencial de valorização da empresa. Além disso, ao invés da literatura 

que já é massiva em termos de resultados de desempenho financeiro, no que toca aos 

aspetos éticos e sociais, nomeadamente aos efeitos das mulheres sobre a existência de 

códigos e ética e conduta e comités de RSE, a investigação ainda escasseia, podendo por 

isso ser um contributo nesse sentido. 

 

3.2 Especificação do Sistema de Equações Simultâneas 

  

O objetivo desta análise prende-se em averiguar o impacto que a participação das 

mulheres, e por conseguinte, uma maior diversidade de género no Conselho de 

Administração, pode ter sobre o potencial de valorização da empresa, estudando os efeitos 

do desempenho financeiro, aspetos éticos e sociais, através da conciliação entre várias 

equações. 

 A metodologia que Isidro e Sobral (2015) implementaram na sua investigação é a 

adotada neste trabalho. Mais concretamente, um sistema de equações simultâneas (SES) 

que agrupam um conjunto de variáveis que podem ser determinadas simultaneamente por 

um outro conjunto de variáveis. Porém, as variáveis dependentes, designadamente das 

equações dos aspetos éticos e dos aspetos sociais irão diferir em pequenos detalhes, assim 

como também o número. De referir também que o conteúdo das variáveis pode 

diferenciar-se e ainda que serão acrescentadas variáveis que podem tornar-se relevantes e 

que são suportadas por outros estudos. 

 Portanto, considere-se o sistema caracterizado pelas seguintes equações 

simultâneas: 
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em que POTVAL corresponde ao potencial de valorização da empresa e é medido com 

base no Q de Tobin que se estabelece como a razão entre o valor de mercado da empresa e o 

valor de reposição dos ativos (Ross et al.,2003), que se pode traduzir numa medida 

aproximada dada pelo valor de mercado do património líquido mais o valor contabilístico 

da dívida, dividindo tudo pelo valor contabilístico dos ativos (Himmelberg et al., 1999; 

Isidro e Sobral, 2015; Rose, 2007). O Q de Tobin assenta numa medida baseada no valor das 

ações que além de espelhar a posição atual da empresa, reflete também as suas expetativas 

de evolução futura (Haslam et al., 2010). Para uma empresa ser competitiva, o valor do Q de 

Tobin terá de ser próximo de 1 (Lindenberg e Ross, 1981). Se esse valor for maior que 1, o 

valor de mercado da empresa é superior seu custo de reposição, as ações da empresa estão 

sobrevalorizadas, pelo que a empresa tem tomado boas decisões de investimento. 

Empresas com significativos rácios de Q de Tobin são mais prováveis de terem 

oportunidades de investimento atrativas ou uma vantagem competitiva mais aparente (Ross 

et al., 2003). Caso o Q de Tobin seja menor que 1, as ações estão subvalorizadas, o que está 

associado à má utilização dos recursos disponíveis (Campbell e Minguez-Vera, 2008). 

DESFIN refere-se ao desempenho financeiro medido por dois indicadores: (1) ROA – 

                                                           
35 Neste modelo, os setores foram controlados dependendo do ajustamento a que se referia.  



 

 
30 

rentabilidade do ativo, que é o resultado líquido antes de itens extraordinários e operações 

descontinuadas dividido pelo valor contabilístico dos ativos, e permite avaliar a eficiência 

da empresa na gestão dos seus ativos, ou seja, quanto maior o valor do ROA, maior é o seu 

desempenho na utilização dos ativos; (2) ROE – rentabilidade dos capitais próprios, 

definido como o rácio entre o resultado líquido e o valor contabilístico do capital próprio, 

permitindo também avaliar a eficiência da empresa, mas quanto à gestão do capital próprio, 

significando que quanto maior este rácio, maior a utilização correta do capital próprio para 

gerar rentabilidades mais elevadas. Estes rácios estabelecem-se como medidas 

contabilísticas, expressas em percentagem, relativamente retrospetivas, em que está patente 

a avaliação da atividade da empresa num passado recente (Haslam et al., 2010). Para estas 

medidas, os estudos mais relevantes são Adams e Ferreira (2009), Carter et al. (2003) e 

(Erhardt et al., 2003). ASPETI é a variável dummy relativa aos aspetos éticos que assume o 

valor de 1 para o caso da empresa ter um código de conduta e ética e com valor igual a 0, 

caso contrário. Os códigos de ética possuem recomendações quanto à composição do 

Conselho de Administração, funções e compromisso com a ética, sendo, por isso, uma 

mais-valia para se tentar impedir comportamentos antiéticos (Garcia-Sanchez et al., 2015). 

ASPSOC corresponde à variável dummy para os aspetos sociais com valor igual a 1 se a 

empresa possuir um comité ou equipa responsáveis por questões de RSE, e com valor igual 

a 0, caso contrário. A presença de um comité de RSE pode indicar que a empresa adota um 

comportamento ativo em questões de responsabilidade social e sustentabilidade e que se 

importa com os interesses dos stakeholders, no sentido em que melhora o papel do Conselho 

de Administração, levando a uma maior legitimidade e desempenho social (Mallin e 

Michelon, 2011). 

Como variáveis independentes surge a FEMCA correspondendo à percentagem de 

mulheres que estão presentes no CA. Esta variável é a utilizada mais repetidamente pela 

literatura, (Adams e Ferreira, 2009; Campbell e Minguez-Vera, 2008; Liu et al., 2014). A 

COMITEGE que representa uma variável dummy em que se atribui o valor de 1 se a 

empresa tem um comité de governo da empresa, e o valor de 0, caso contrário. A existência 

de um comité de governo da empresa pode revelar as preocupações que a empresa tem a 

este nível e indicar indiretamente a qualidade das suas funções (Garcia-Sanchez et al., 2015). 

   E por fim, tem-se também as variáveis de controlo, que são outras variáveis que 

têm impacto na variável dependente e que devem ser levadas em consideração. Das quais, a 

DIMEMP para estabelecer a dimensão da empresa, definida como o logaritmo natural do 

total de ativos da empresa. Esta variável torna-se pertinente, uma vez que maiores 
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empresas são mais complexas e podem ter custos de monitorização mais elevados, 

assumindo-se esta variável com representativa do potencial de valorização e do 

desempenho financeiro da empresa. (Carter et al., 2003; Isidro e Sobral, 2015; Low et al., 

2015). A DIMCA para a dimensão do Conselho de Administração, correspondendo ao 

logaritmo natural do seu número de membros. É também uma outra variável muito 

comum na literatura (Low et al., 2015; Mallin e Michelon, 2011). A ALAV representativa 

da alavancagem, que se assume como o rácio entre os passivos totais e os ativos totais. Esta 

variável também é oportuna, uma vez que contribui para perceber o impacto no risco de 

falência da empresa, através da dívida, e da monitorização dos credores, matérias estas que 

podem afetar o desempenho da empresa (Ararat et al., 2015; Campbell e Minguez-Vera, 

2008). A CRESC para definir o crescimento da empresa, nomeadamente do crescimento 

dos seus ativos totais nos últimos 5 anos. Identicamente, esta variável é utilizada 

regularmente na literatura (Garcia-Sanchez et al., 2015; Rose, 2007). A IDADE, medida 

como o logaritmo natural do número de anos da empresa. A idade de uma empresa pode 

oferecer uma maior experiência, o que poderia levar a um melhor desempenho da mesma, 

mas por outro lado, esse desempenho pode diminuir com o número de anos, uma vez que 

empresas mais antigas têm associado a rigidez organizacional e a solidificação burocrática, 

levando por isso a uma relação negativa entre a idade e o valor da empresa (Loderer e 

Waelchli, 2009). Esta variável está presente em muitos estudos e nem sempre os seus 

resultados são inequívocos, por exemplo, (Adams e Ferreira, 2009; Erhardt et al., 2003; Low 

et al., 2015). A variável LEGSANC que se refere à variável dummy que assume o valor de 1 

quando a empresa pertence a um país em que vigora legislação com sanções. 

Primeiramente toda a amostra foi discriminada em três categorias de países, com base no 

tipo de legislação que existe em cada país acerca da diversidade de género no Conselho de 

Administração, como se resume na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 Síntese dos Países e Respetiva Legislação 

 

(1) Legislação com Sanções Bélgica; Dinamarca; França; Grécia; Itália; Noruega. 

(2) Legislação sem Sanções 
Alemanha (a partir de 2016); Áustria; Espanha; 

Finlândia; Holanda; Portugal. 

(3) Iniciativas Voluntárias 
Alemanha (até 2016); Irlanda; Luxemburgo; Reino 

Unido; Suécia; Suiça. 
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Na tabela 10, nos anexos, estão desenvolvidos com mais detalhe os vários níveis de 

legislação referentes aos países da amostra, que se podem resumir em: (1) países com 

legislação com sanções; (2) países com legislação sem sanções; (3) países sem legislação em 

vigor, só com iniciativas voluntárias ou autorregulação. Apenas se optou por incluir nos 

modelos a variável que diz respeito à legislação com sanções para tentar perceber, de facto, 

o efeito que esta estratégia possui. Este tipo de variável e este procedimento de divisão de 

países são usados por Isidro e Sobral (2015). A variável SETOR diz respeito ao setor de 

indústria a que cada empresa pertence, a partir da discriminação em 19 variáveis dummies. 

Esta variável pode ser relevante pois os resultados podem diferir de área de negócio, 

havendo uns com mais relevância do que outros, e por esse motivo, interessa perceber 

quais são os que estão com maior destaque. As empresas foram divididas em 19 categorias 

de setores, dos quais, Automóveis e Peças; Bancos; Bens Alimentares e Bebidas; Bens e 

Serviços Industriais; Bens Pessoais e Domésticos; Construção e Materiais; Gás e Petróleo; 

Imobiliária; Media; Produtos Químicos; Recursos Naturais; Retalho; Saúde; Seguros; 

Serviços de Utilidade Pública; Serviços Financeiros; Tecnologia; Telecomunicações; 

Viagem e Lazer. Esta também é uma variável que tem alguma ênfase na literatura e os 

resultados sugerem que em setores de serviços ao consumidor, financeiros e 

telecomunicações e saúde têm uma maior representação de mulheres no Conselho de 

Administração (Chapple e Humphrey, 2014; Joecks et al., 2013). E finalmente, ainda a 

variável dummy, DUALCEOCH, igual a 1 se o CEO é simultaneamente Chairman do 

Conselho de Administração ou se este já ocupou o cargo de CEO também, e igual a 0, caso 

contrário. Esta variável caracteriza-se como a presença única de um indivíduo que ocupa as 

posições de CEO e Chairman. Esta existência de dualidade dos dois cargos pode ter 

influência na monitorização do Conselho de Administração e, nesse sentido, é também 

incluída como variável de controlo (Bear et al., 2010; Mallin e Michelon, 2011). 

 

3.3 Amostra e Estatísticas Descritivas 

 

Os dados utilizados compreendem as empresas constituintes do índice STOXX 

Europe 600 em que se incluem pequenas, médias e grandes empresas capitalizadas 

respeitantes a 17 países da Europa, entre eles, a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 

Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. A utilização deste índice representativo permite a 
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obtenção de dados de empresas economicamente relevantes na Europa, delimitação 

geográfica para esta análise.  

Em relação ao horizonte temporal, considera-se um período de 9 anos entre 2010 e 

2018, período que engloba um intervalo de tempo relevante aquando da introdução de 

legislação e intensificação do debate público acerca desta matéria. 

Todos os dados foram retirados da base de dados Datastream. A amostra final 

possui 2227 observações de um total de 17 países e 9 anos. De referir, no entanto, que para 

a estimação das equações (2), (3) e (4), em que o valor estimado da variável dependente irá 

ser utilizado como variável independente na equação (1), o número de observações usado 

corresponde ao maior número possível para obter a maior amostra exequível. Também nas 

estatísticas descritivas se optou por uniformizar para 2227 observações.   

 

A Tabela 3 exibe as principais estatísticas descritivas das variáveis que retratam as 

características das empresas que fazem parte da amostra. Deste modo, as empresas da 

amostra apresentam um crescimento médio de 6,495% e um valor de alavancagem de 

0,610, que corresponde ao rácio entre os passivos totais e os ativos totais das empresas. O 

logaritmo natural médio da idade das empresas situa-se em 4,007, correspondendo a uma 

idade média de cerca de 55 anos. Quanto ao desempenho operacional, as empresas da 

amostra manifestam um Q de Tobin médio de 0,239, indicando que, em média, as ações das 

empresas estão subvalorizadas; um ROA de 7,375% e um ROE de 21,414%. Isto permite 

afirmar que, em média, as empresas da amostra apresentam uma melhor eficiência na 

gestão do capital próprio do que na gestão dos ativos, uma vez que o ROE é 

consideravelmente mais elevado do que o ROA. Ainda dentro das características das 

empresas, o logaritmo natural médio da dimensão da empresa e da dimensão do CA 

assume o valor de 16,725 e 2,427, respetivamente, que se traduz numa dimensão média da 

empresa de 18347428,75€ de ativos e numa média de cerca de 11 elementos no Conselho 

de Administração por empresa.  
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Tabela 3 Estatísticas Descritivas das Variáveis que Caracterizam as Empresas da Amostra 
 

 

Por forma a retirar ilações da presença de mulheres nos Conselhos de 

Administração das empresas de cada setor, foi construída uma tabela em que está patente a 

agregação das variáveis relativas ao setor e percentagem de mulheres, isto é, a Tabela 4. 

Assim, é possível constatar que os setores em que a participação de mulheres é mais 

notada, nomeadamente, naqueles em que a sua percentagem ultrapassa o valor de 1/3 – 

limite maioritariamente utilizado na legislação em vigor -, são os setores de bancos (34,6%), 

bens pessoais e domésticos (34,5%), imobiliária (33,7%), media (35,2%), retalho (41,8%) e 

saúde (34%). Em contrapartida, em setores como os de automóveis e peças, construção e 

materiais e de recursos naturais, ainda subsiste uma baixa presença de mulheres em cargos 

de administração, não ultrapassando os 16%. Estes resultados sugerem que ainda persiste 

um certo desequilíbrio entre áreas de negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Q de Tobin 0,239 0,226 0,160 0,00004 1,487 

ROA 7,375 5,640 14,298 -24,540 269,110 

ROE 21,414 14,180 92,716 -154,070 2409,860 

ALAV 0,610 0,610 0,192 0,005 1,029 

CRESC 6,495 5,170 9,944 -33,480 98,820 

IDADE 4,007 4,205 0,994 0,0000 6,219 

DIMEMP 16,725 16,538 1,775 10,329 22,504 

DIMCA 2,427 2,398 0,330 1,099 3,434 

Número de Observações = 2227 
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Tabela 4 Percentagem de Mulheres no CA por Setor de Atividade 
 

Setor Número de Observações % de Mulheres no CA 

Automóveis e Peças 74 15,2 

Bancos 92 34,6 

Bens Alimentares e Bebidas 86 30,5 

Bens e Serviços Industriais 370 20,0 

Bens Pessoais e Domésticos 166 34,5 

Construção e Materiais 101 14,9 

Gás e Petróleo 92 22,4 

Imobiliária 108 33,7 

Media 78 35,2 

Produtos Químicos 116 23,3 

Recursos Naturais 88 15,9 

Retalho 100 41,8 

Saúde 170 34,0 

Seguros 100 30,9 

Serviços de Utilidade Pública 167 22,5 

Serviços Financeiros 69 23,4 

Tecnologia 109 18,3 

Telecomunicações 88 25,5 

Viagem e Lazer 53 27,1 

 

 Outra relação que se torna pertinente abordar é a da percentagem de mulheres e a 

categoria do país a que pertence a empresa, exibida na Tabela 5. Das observações 

conseguidas da amostra, percebe-se que a grande parte de empresas pertencentes ainda não 

têm qualquer legislação em vigor relativa à questão crítica deste estudo, isto é, apenas 

existem iniciativas voluntárias (1214 observações). Outra inferência que se pode retirar é a 

de que em empresas de países com legislação com sanções, a participação de mulheres é 

maior, com uma percentagem média de 28,2. De seguida, surgem empresas localizadas em 

países com legislação sem sanções (25,4%) e por fim, as de países com iniciativas 

voluntárias (25,3%). De facto, verifica-se uma ligação positiva entre a percentagem de 

mulheres em Conselhos de Administração e a legislação, que é mais expressiva quando 

existem sanções para o não cumprimento de certos limites. 
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Tabela 5 Percentagem de Mulheres no CA por País 
 

Variáveis Número de Observações % de Mulheres no CA 

País com Legislação com Sanções 606 28,2 

País Legislação sem Sanções 407 25,4 

País com Iniciativas Voluntárias 1214 25,3 

 

Para finalizar, a Tabela 6 mostra a percentagem de existência no total da amostra de 

certos mecanismos que podem ajudar ou não a presença de mulheres no Conselho de 

Administração e que são respeitantes às características éticas e sociais. Do total de amostra, 

cerca de 85% das empresas possui código de ética e conduta e comité de governo da 

empresa. Em sentido oposto, a existência de um comité que seja responsável por questões 

de RSE apenas se verifica em 28,4% das empresas e a existência de uma mesma 

individualidade a ocupar o cargo de CEO e Chairman, em 24,6%. Daqui se pode depreender 

que as empresas da análise já estão familiarizadas com as questões éticas, porém no que 

concerne a matéria de RSE ainda perdura alguma relutância, nomeadamente de possuir 

órgãos especializados que tratem desse assunto. 

 
Tabela 6 Percentagem de Existência de Mecanismos relativos a Características Éticas e 

Sociais 

 

 

3.4 Estimação e Interpretação dos Resultados Obtidos 

 

Na secção 3.2, o SES definido pelas Equações (1) a (4) é recursivo. 

Consequentemente iniciou-se a estimação separada das Equações (3) e (4), dos aspetos 

éticos e dos aspetos socais, respetivamente. Como em ambas as Equações (3) e (4), a 

variável dependente é binária será utilizado o modelo logit que permite avaliar a 

probabilidade da existência do código de ética e do comité de RSE, assumindo-se para os 

termos de perturbação uma distribuição logística com média nula e variância     .  

Variáveis % de Existência 

Código de Ética (ASPETI) 84,9 

Comité de SER (ASPSOC) 28,4 

Comité de GE (COMITEGE) 85,7 

Dualidade CEO/Chairman (DUALCEOCH) 24,6 
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 De seguida estima-se a Equação (2) relativa ao desempenho financeiro. Neste caso, 

serão utilizados duas medidas alternativas de desempenho financeiro: o ROA e o ROE. 

Como os dados deste estudo são em painel deve escolher-se o modelo mais apropriado. 

Genericamente, tem-se três possibilidades: o modelo de pooled MQO (Mínimos Quadrados 

Ordinários), o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios. Para compreender 

quais os modelos que melhor descrevem a relação entre a variável dependente e as variáveis 

independentes, foram aplicados testes de diagnóstico, designadamente o teste F, o teste de 

Hausman e o teste de efeitos fixos para concluir acerca da existência de efeitos fixos ou 

aleatórios. Após os mesmos, constatou-se a presença de efeitos fixos para o período em 

ambas equações alternativas do desempenho financeiro.  

Por fim, na estimação da Equação (1) referente ao potencial de valorização da 

empresa será utilizado o método de estimação Mínimos Quadrados Generalizados 

Exequíveis (MQGE) assumindo a presença de heteroscedasticidade para as empresas e 

com a escolha do estimador robusto dos desvios-padrão para dependência entre empresas, 

sem correção de graus liberdade. De notar ainda que, nesta equação, as variáveis dummies 

utilizadas relativas aos setores foram controlados de modo a obter os melhores resultados 

em termos de significância estatística.  

  

Equações Aspetos Éticos e Aspetos Sociais 

    

As Equações (3) e (4) inerentes aos aspetos éticos e aspetos sociais, respetivamente 

foram estimadas pelo método de máxima verosimilhança (MV), que culminou nos 

resultados exibidos pela Tabela 7. 
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Tabela 7 Resultados dos Modelos de Regressão para as Variáveis Dependentes sobre os 

Aspetos Éticos e Aspetos Sociais 

 
Aspetos Éticos 

(ASPETI) 

Aspetos Sociais 

(ASPSOC) 

FEMCA 
-0,0089** 

(0,004) 

-0,0043 

(0,005) 

COMITEGE 
0,0354** 

(0,140) 

0,4988* 

(0,162) 

DIMEMP 
0,2782* 

(0,038) 

0,2618* 

(0,042) 

DIMCA 
0,5001** 

(0,211) 

1,5691* 

(0,201) 

DUALCEOCH 
0,1931 

(0,145) 

0,1012 

(0,159) 

LEGSANC 
-0,3812* 

(0,128) 

-0,0798 

(0,143) 

Coeficiente R2 de McFadden 0,059 0,110 

Log likelihood -1107,509 -999,200 

Razão de Verosimilhança 139,288* 247,991* 

Amostra Total 2730 2730 

Amostra para ASPETI = 1 2307  

Amostra para ASPSOC = 1  2338 

Estimativa Média dos Efeitos 

Marginais 
-0,0015 -0,000736 

Notas: Entre parêntesis estão representadas as estimativas do desvio-padrão dos estimadores robustos de 

Huber-White. *,** e *** indicam uma significância estatística para as variáveis explicativas, respetivamente, de 

1, 5 e 10%. Log likehood é o valor máximo da função logarítmica de verosimilhança do modelo estimado. Em 

geral, Y* é uma variável latente, contínua não observável, em que Y =1, se Y* > 0 e Y = 0, se Y* ≤ 0. 

 

Numa primeira análise, verifica-se que ambas as regressões, globalmente, são 

estatisticamente significativas, com um nível de significância de 1%.  

Relativamente aos aspetos éticos - ASPETI, mensurados através da variável 

dependente da existência ou não de código de ética, desde logo se destaca que todas as 

                                                           
36

 Este efeito foi calculado, no entanto, não apresenta qualquer significado, uma vez que a variável FEMCA, 
neste modelo, não é estatisticamente significativa e por isso não tem impacto na variável dependente. 
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variáveis explicativas do modelo são individualmente estatisticamente significativas, com 

níveis de significância que variam entre 1 e 5%, pelo que todas elas têm impacto na variável 

explicada, à exceção da variável DUALCEOCH. A variável FEMCA - que capta a 

participação de mulheres no Conselho de Administração, apresenta uma estimativa de sinal 

negativo, o que denota que a presença feminina tem um impacto negativo na existência de 

código de ética. Este resultado não é consistente com os obtidos por Garcia-Sanchez et al. 

(2015), que detetaram uma relação positiva entre estas duas variáveis, porém tal como 

Rodriguez-Dominguez et al. (2009), também não se verificou uma evidência relevante. 

Posto isto, identifica-se que a estimativa de sinal negativo sugere que quanto maior a 

presença de mulheres no Conselho de Administração, menor a probabilidade de existir 

código de ética na empresa. Uma possível explicação pode ser devido à reduzida 

representação feminina nos Conselhos de Administração ainda verificada, que leva a que 

ainda seja um grupo minoritário e por isso possa não ser considerado no processo de 

tomadas de decisão (Carter et al., 2003). Outra razão tem a ver com o facto das mulheres 

puderem vir a adotar comportamentos idênticos aos dos outros membros já existentes, 

comportamentos esses designados como convencionais que ao serem adotados pelos 

membros mulheres não permitem produzir as vantagens previsíveis da sua presença (Rose, 

2007). No que toca às outras variáveis do modelo, convém ressalvar que empresas em 

países com legislação com sanções (LEGSANC) para a presença de mulheres em órgãos de 

gestão também não tem um efeito estimado positivo na existência de códigos de ética, uma 

vez que o sinal da variável também ele é negativo. Todas as restantes variáveis revelam um 

efeito positivo na existência de código de ética, quer isto dizer que, possuir um comité de 

governo da empresa, a sua dimensão e do Conselho de Administração têm um contributo 

positivo para tal.  

No caso dos aspetos sociais - ASPSCOC, estimados a partir da variável existência 

ou não de comité de RSE, faz sentido, primeiro de tudo, referir que a variável principal do 

modelo designada à presença de mulheres não é estatisticamente significativa, sendo que 

não terá então qualquer impacto nos aspetos sociais em análise. Este resultado não é 

congruente com o artigo de Mallin e Michelon (2011), que afirma que essa associação é 

positiva e significativa, ao contrário dos resultados aqui obtidos. Além disso, as variáveis 

explicativas DUALCEOCH e LEGSANC também não são estatisticamente significativas 

levando à mesma consideração de inexistência de efeitos sobre o comité de RSE. Desta 

forma, para os aspetos sociais, apenas a existência do comité de governo da empresa, a 

dimensão da empresa e do Conselho de Administração têm efeitos sobre a variável 
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dependente, e como possuem um sinal positivo estimado, conclui-se que esses efeitos são 

também eles positivos, ou seja, quando há comité de governo da empresa e quanto maior o 

tamanho da empresa e do Conselho de Administração, há maior probabilidade de existir 

um comité responsável por questões sociais. 

Dado que em modelos de escolha binária, logit e probit, não se pode proceder à 

interpretação direta das estimativas dos coeficientes como em outros métodos habituais, 

procedeu-se ao cálculo da estimativa média dos efeitos marginais, que corresponde à soma 

das probabilidades quando a variável dependente é 0 e quando é 1 dividida sobre o número 

total de observações, para ambos os casos. Com este procedimento, conclui-se que por 

cada aumento de 1 p.p. das mulheres no Conselho de Administração, há um decréscimo 

estimado na probabilidade de existir código de ética na empresa de 0,15 p.p.  

Assim, em jeito de conclusão, rejeita-se as hipóteses H4 e H5 formuladas acima, 

uma vez que de acordo com os resultados obtidos, uma maior presença de mulheres no 

Conselho de Administração não está positivamente associada quer à existência de um 

código de ética, quer à existência de um comité de RSE. 

 

Equação Desempenho Financeiro 

  

Após a estimação destes dois modelos, sucede-se a estimação do modelo relativo ao 

desempenho financeiro e já com a utilização do valor estimado da variável dependente dos 

dois modelos anteriores. O desempenho financeiro irá ser calculado através de duas 

variáveis – o ROA e ROE, com recurso ao método dos mínimos quadrados, utilizando a 

escolha do estimador robusto dos desvios-padrão para dependência entre empresas, sem 

correção de graus liberdade, que permite legitimar a inferência estatística. Para este caso, 

através dos testes de efeitos fixos, encontrou-se efeitos fixos para o período, sendo que 

para os resultados do desempenho financeiro vão ser analisados quatro ajustamentos. Para 

cada medida alternativa, os dois ajustamentos utilizados são o Pooled MQO, pois agrega os 

dados e torna a informação mais compacta, e os efeitos fixos para o período, que permitem 

que os interceptos variem entre as unidades observacionais, incluindo a heterogeneidade 

entre as empresas mas mantendo constantes ao longo do tempo. Uma das vantagens da 

estimação pelo método pooled é que permite identificar mudanças estruturais entre a variável 

dependente e as variáveis explicativas. No caso dos ajustamentos dos efeitos fixos, o 

benefício é o controlo dos efeitos das variáveis omitidas que variam entre empresas mas 

permanecem constantes ao longo do tempo. 
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Assim, os resultados obtidos para os ajustamentos da equação (2) estão 

apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8 Resultados dos Modelos de Regressão para as Variáveis Dependentes sobre o 

Desempenho Financeiro  

 ROA ROE 

Desempenho 

Financeiro 
Pooled MQO 

Efeitos Fixos 

para o período 
Pooled MQO 

Efeitos Fixos 

para o período 

FEMCA 
0,1181* 

(0,014) 

0,1163* 

(0,015) 

04774* 

(0,078) 

0,4754* 

(0,078) 

ASPETI Estimados 
5,5549* 

(0,956) 

5,5405* 

(0,963) 

32,0487* 

(7,201) 

31,8223* 

(7,291) 

ASPSOC Estimados 
-0,9342** 

(0,466) 

-0,8734*** 

(0,464) 

-0,0152 

(2,789) 

0,2824 

(2,807) 

COMITEGE 
-1,7996* 

(0,396) 

-1,8208* 

(0,399) 

-6,1404** 

(2,752) 

-5,8301** 

(2,913) 

DIMEMP 
-2,9736* 

(0,486) 

-2,9939* 

(0,487) 

-17,9337* 

(4,010) 

-17,9541* 

(4,013) 

DIMCA 
-2,3259* 

(0,691) 

-2,3606* 

(0,699) 

-12,2133** 

(6,102) 

-12,1519*** 

(6,254) 

ALAV 
-1,9073 

(2,207) 

-1,7957 

(2,182) 

83,9296* 

(19,450) 

84,2690* 

(19,384) 

CRESC 
-0,0585*** 

(0,034) 

-0,0627*** 

(0,034) 

-0,3762 

(0,232) 

-0,3694 

(0,233) 

IDADE 
-0,0338 

(0,143) 

-0,0359 

(0,141) 

-1,7908*** 

(0,938) 

-1,8032*** 

(0,930) 

LEGSANC 
-0,1185 

(0,498) 

-0,0111 

(0,494) 

-0,5725 

(2,265) 

-0,3789 

(2,280) 

N 2548 2548 2530 2530 

R2 Ajustado 0,123 0,122 0,069 0,067 

Estatística Wald de F 124,743* 110,159* 16,771* 12,729* 

Notas: Entre parêntesis estão representadas as estimativas do desvio-padrão dos estimadores robustos para 

dependência entre empresas, sem correção de graus liberdade. *,** e *** indicam uma significância estatística 

para as variáveis explicativas, respetivamente, de 1, 5 e 10%.  
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Neste modelo (2), tanto para a variável ROA como para a variável ROE, 

confirmar-se que todas as regressões estão estatisticamente significativas globalmente, a um 

nível de 1%.  

 Começando a análise com o uso da variável ROA, percebe-se que pela estimação 

de efeitos fixos para o período, todas as variáveis que compõem o ajustamento são 

estatisticamente significativas entre níveis de significância de 1 e 10%, exceto as que dizem 

respeito à alavancagem, à idade da empresa e à legislação presente no país. A participação 

de mulheres no Conselho de Administração provoca um impacto estimado positivo no 

desempenho financeiro da mesma, isto é, quando a presença de mulheres varia em 1 p.p., o 

ROA da empresa aumenta cerca de 0,12 p.p., ceteris paribus, estando este resultado em 

conformidade com a investigação de Carter et al. (2010), que apenas obtiveram efeitos 

positivos para este mesmo indicador. Ainda no caso do ROA, esta relação positiva obtida 

com a percentagem de mulheres está também de acordo com as conclusões de outros 

autores, Erhardt et al. (2003) e Liu et al. (2014). É importante referir que para o 

desempenho financeiro, os aspetos éticos contribuem positivamente para um efeito 

favorável, ao contrário dos aspetos sociais, que apresentam um impacto negativo. Mais 

concretamente, a existência de um código de ética em comparação com a sua ausência, tem 

um aumento estimado no ROA de 5,54 p.p., ceteris paribus. Nas restantes variáveis, as de 

controlo, é possível constatar que nenhuma delas proporciona um impacto positivo na 

variável dependente. 

Para o método pooled MQO, este modelo ao ser comparado com o dos efeitos fixos, 

permite entender que há reduzidas diferenças entre ambos. Nomeadamente, apenas a 

variável conexa aos aspetos sociais passa a ser estatisticamente significativa mas com um 

nível de significância de 5%. Muito idênticas são também as estimativas dos coeficientes da 

regressão, assim como os seus efeitos sobre o ROA, permitindo retirar as mesmas 

deduções. 

A outra variável utilizada para medir o desempenho financeiro, o ROE, que é 

menos vezes utilizada na literatura, na estimação por efeitos fixos, apresenta três variáveis 

que não são estatisticamente significativas, ASPSOC, CRESC e LEGSAN. A percentagem 

de mulheres no Conselho de Administração, para um nível de significância de 1%, expressa 

um efeito positivo sobre o ROE, de outra forma, quando a participação de mulheres é 

superior em 1 p.p., estima-se que o ROE aumenta em 0,48 p.p, ceteris paribus. Apesar deste 

indicador ser menos utilizado, esta inferência está de acordo com as conclusões de Low et 

al. (2015) que da mesma forma, utilizaram o ROE como representativo do desempenho 
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financeiro. Também o efeito do código de ética aumentou consideravelmente em 

comparação ao ROA e tal como acontecia neste primeira interpretação, as variáveis de 

controlo permaneceram semelhantes, no que diz respeito ao efeito negativo que produziam 

sobre o desempenho financeiro.   

Comparando estes resultados com os obtidos pela análise pooled MQO, ressalva-se a 

mudança de nível de significância de 10 para 5% da variável DIMCA. Salvo esse pormenor, 

tal como acontecia com o ROA, também aqui os valores e efeitos estimados dos 

coeficientes não divergem muito da estimação por efeitos fixos.  

Em síntese, aquando da análise do desempenho financeiro, pode-se confirmar que 

tanto para as variáveis ROA como ROE, a participação das mulheres no Conselho de 

Administração produz um efeito positivo no mesmo. Este efeito aqui encontrado está em 

concordância com a maioria dos trabalhos que utiliza o ROA como variável dependente, 

no entanto, com o uso do ROE, esse efeito foi moderadamente superior, ainda que a 

diferença não seja muito expressiva. Assim sendo, as hipóteses H2 e H3 formuladas acima 

não são rejeitadas, pelo que se conclui que a participação de mulheres no Conselho de 

Administração está positivamente associada ao desempenho financeiro, quando medido 

quer através do indicador contabilístico ROA como do ROE. 

 

Equação Potencial de Valorização 

 

 Por fim, chega-se à estimação do modelo referente ao potencial de valorização da 

empresa, utilizando o Q de Tobin como variável dependente. Para esta análise, inclui-se o 

valor estimado dos aspetos éticos, dos aspetos sociais e da variável utilizada para o 

desempenho financeiro (ROA e ROE). Para isso, o método utilizado é o MQGE 

assumindo a presença de heteroscedasticidade para as empresas e com a escolha do 

estimador robusto dos desvios-padrão para dependência entre empresas, sem correção de 

graus liberdade.  

 Também para este modelo foram realizados testes de efeitos fixos, no entanto, não 

se verificaram. Para acrescentar outro tipo de análise e obter termo de comparação, foi 

criada uma nova equação que inclui três variáveis dummies cruzadas que dizem respeito à 

relação da presença de mulheres em cada um dos três setores de atividade – primário, 

secundário e terciário, nos quais foram distribuídos, respetivamente, os 19 setores iniciais. 

Estas variáveis estão denominadas como FEMCASETORPRI, FEMCASETORSEC e 

FEMCASETORTER. Posto isto, para analisar o potencial de valorização da empresa, 
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foram estimados também quatro ajustamentos, dois com o ROA Estimado (A1 e A2) e dois 

com o ROE Estimado (B1 e B2) 

Assim, os resultados obtidos para a equação (1) estão representados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 Resultados dos Modelos de Regressão para as Variáveis Dependentes sobre o 

Potencial de Valorização  

 Q de Tobin 

Potencial de Valorização Pooled MQGE 

 Ajustamento 

A1 

Ajustamento 

A2 

Ajustamento 

B1 

Ajustamento  

B2 

FEMCA 
0,0010* 

(0,000) 
 

0,0006* 

(0,000) 
 

ROA Estimado 
-0,0061* 

(0,002) 

-0,0051* 

(0,002) 
  

ROE Estimado   
-0,0005* 

(0,000) 

0,0006*** 

(0,000) 

ASPETI Estimados 
0,0156 

(0,011) 

0,0154 

(0,010) 

-0,0009 

(0,007) 

-0,0080 

(0,012) 

ASPSOC Estimados 
0,0154* 

(0,004) 

0,0062** 

(0,003) 

0,0232* 

(0,003) 

0,0136* 

(0,002) 

COMITEGE 
-0,0194* 

(0,003) 

-0,0071** 

(0,003) 

-0,0127* 

(0,001) 

-0,0068** 

(0,003) 

DIMEMP 
-0,0299* 

(0,006) 

-0,0219* 

(0,005) 

-0,0219* 

(0,003) 

-0,0055 

(0,007) 

DIMCA 
-0,0342* 

(0,005) 

-0,0301* 

(0,005) 

-0,0287* 

(0,003) 

-0,0018 

(0,006) 

ALAV 
0,3511* 

(0,013) 

0,4756* 

(0,009) 

0,4047* 

(0,018) 

0,3014* 

(0,032) 

CRESC 
0,0003*** 

(0,000) 

0,0003** 

(0,000) 

0,0004* 

(0,000) 

0,0005* 

(0,000) 

IDADE 
-0,0099* 

(0,001) 

-0,0045* 

(0,001) 

-0,0105* 

(0,001) 

-0,0203* 

(0,001) 

LEGSANC 
-0,0040* 

(0,002) 

-0,0091* 

(0,002) 

-0,0044* 

(0,001) 

0,0049*** 

(0,003) 
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FEMCASETORPRI  
0,0034* 

(0,000) 
 

0,0009* 

(0,000) 

FEMCASETORSEC  
0,0010* 

(0,000) 
 

0,0014* 

(0,000) 

FEMCASETORTER  
0,0005** 

(0,000) 
 

-0,0016* 

(0,000) 

SETOR Sim Sim Sim Sim 

N 2227 2227 2227 2227 

R2 Ajustado 0,937 0,953 0,969 0,935 

Estatística Wald de F 5805,160* 7098,569* 42016,59* 4536,572* 

Notas: Entre parêntesis estão representadas as estimativas do desvio-padrão dos estimadores robustos para 

dependência entre empresas, sem correção de graus liberdade. *,** e *** indicam uma significância estatística 

para as variáveis explicativas, respetivamente, de 1, 5 e 10%.  

 

Nesta Equação (1) do estudo, que combina os valores estimados do desempenho 

financeiro, aspetos sociais e aspetos éticos encontrados previamente, depreende-se que 

quanto à significância estatística global das quatro regressões, todas elas são 

estatisticamente significativas a um nível de 1%.  

Com o ROA Estimado, o ajustamento A1 da Equação final (1) do potencial de 

valorização da empresa contém apenas uma variável que não é estatisticamente 

significativa, ASPETI (valor estimado), por isso, não tem impacto sobre o Q de Tobin. A 

afirmação principal que se pode retirar, e que é cerne do estudo, é que as mulheres têm de 

facto, um efeito positivo no potencial de valorização da empresa. Por outras palavras, 

quando a percentagem de mulheres dentro do Conselho de Administração aumenta em 1 

p.p., estima-se que o rácio do Q de Tobin da empresa aumente cerca de 0,0010 pontos, ceteris 

paribus. Este resultado, embora muito reduzido não vai de encontro ao efeito negativo 

alcançado por (Isidro e Sobral, 2015) que influenciou a aplicação do modelo aqui usado. Os 

aspetos sociais têm uma participação positiva no potencial de valorização da empresa, 

contrariamente à que detinham para a Equação (2) do desempenho financeiro. Para a 

variável de controlo afeta à dimensão da empresa, o efeito sobre o potencial de valorização 

da mesma segue a perspetiva alcançada por outros estudos, isto é, apresentam uma relação 

negativa (Isidro e Sobral, 2015), e isso pode dever-se à complexidade e custos de 

monitorização mais elevados a que empresas maiores podem estar associadas. 

Quanto ao ajustamento A2, ainda com a variável ROA Estimado, nas variáveis que 

se mantêm do modelo de comparação, não há grandes considerações que mereçam 
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destaque, ou seja, tanto os coeficientes como os níveis de significância se apresentam muito 

idênticos. Nas variáveis dummies que agrupam a presença de mulheres no CA e os três 

setores de atividade, nota-se que todas são individualmente estatisticamente significativas. 

Além disso, o efeito estimado das mulheres no CA sobre o potencial de valorização da 

empresa é positivo para os três setores. Melhor dizendo, quando a percentagem de 

mulheres inserida num Conselho de Administração aumenta em 1 p.p., estima-se um efeito 

positivo sobre o Q de Tobin de 0,0034 pontos para o setor primário, 0,0010 pontos para o 

setor secundário e 0,0005 pontos para o setor terciário, ceteris paribus. Isto leva a inferir que 

as mulheres ligadas ao setor primário apresentam um melhor resultado no potencial de 

valorização, com a ressalva de que os valores encontrados não são muito expressivos em 

todos eles. Além disso, este valor das mulheres associado ao setor primário mostrou-se 

superior ao encontrado quando a variável FEMCA estava sozinha no ajustamento A1. 

Na estimação do modelo que se serve do ROE Estimado como representante do 

desempenho financeiro, no ajustamento B1, verifica-se também aqui que a variável 

ASPETI não é estatisticamente significativa, logo não tem repercussão sobre o potencial de 

valorização da empresa. Na relação entre a percentagem de mulheres e o Q de Tobin, o 

efeito positivo que se alcança é ligeiramente inferior ao do conseguido com o ROA 

Estimado. Pelo que quando a percentagem de mulheres dentro do Conselho de 

Administração tem um aumento de 1 p.p., estima-se que o rácio do Q de Tobin da empresa 

aumentará em cerca de 0,0006 pontos, ceteris paribus. Quanto às variáveis de controlo, tanto 

com o ROA como o ROE Estimado para o desempenho financeiro, a COMITEGE detém 

um efeito negativo, demonstrando que ao existir um comité neste âmbito, isso não produz 

uma consequência favorável para o potencial de valorização da empresa. A dimensão do 

Conselho de Administração revela implicações negativas para a variável dependente em 

ambos os casos, o que está em conformidade com, por exemplo, Low et al. (2015), com a 

ressalva de a variável dependente era o ROE e não o Q de Tobin. A idade aparece como 

elemento desfavorável nas duas equações, manifestando uma ideia análoga à maioria das 

investigações existentes e da premissa de Loderer e Waelchli (2009), de que empresas com 

mais anos têm associadas um menor valor, contrariando o entendimento de que maior 

número de anos pode levar a uma maior experiência.  

No ajustamento B2, as variáveis em destaque (FEMCASETORPRI, 

FEMCASETORSEC e FEMCASETORTER) são estatisticamente significativas. O 

efeito estimado das mulheres no CA sobre o Q de Tobin é positivo para o setor primário e 

secundário, efeito esse relativamente superior ao encontrado para a variável FEMCA no 
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ajustamento B1. Contudo, para o setor terciário, o efeito estimado encontrado é negativo. 

Assim sendo, para um aumento de 1 p.p da percentagem de mulheres no Conselho de 

Administração, estima-se um aumento sobre o Q de Tobin de 0,0009 pontos para o setor 

primário, de 0,0014 pontos para o setor secundário e uma diminuição de 0,0016 pontos 

para o setor terciário, ceteris paribus. 

Neste sentido, as principais conclusões a retirar da Equação (1) que utiliza o Q de 

Tobin é de que efetivamente, as mulheres levam a um impacto positivo sobre o potencial de 

valorização da empresa, tal como acontecia no desempenho financeiro, porém com um 

efeito mais moderado. Por isso, em suma, nota-se que a hipótese H1 não é rejeitada, logo a 

participação de mulheres no Conselho de Administração tem um efeito positivo no 

potencial de valorização da empresa, medido pelo Q de Tobin.  
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4. Conclusão 

 

 Este estudo investigou qual o impacto que a presença das mulheres no Conselho de 

Administração tem sobre o potencial de valorização da empresa, do desempenho 

financeiro, dos aspetos éticos e dos aspetos sociais para uma amostra representativa de 

empresas da Europa.  

 Tendo em conta que se vivencia uma era de crescente preocupação pela igualdade 

de oportunidades para homens e mulheres dentro das organizações, a promoção de 

legislação e discussão pública que incentive o equilíbrio de género a este nível, contribui 

para a progressiva evolução da presença feminina nos Conselhos de Administração. E 

embora se verifique dados bastante promissores em alguns países e empresas, há casos em 

que ainda não se atingiu o patamar de 1/3. E tal como corroborado na análise, quer em 

países que detenham legislação (com e sem sanções) quer em países apenas com diretivas 

políticas, a percentagem média de mulheres em Conselhos de Administração situa-se entre 

os 25 e 28%, como mostraram os resultados, não alcançando a maioria dos limites 

impostos por quotas. No entanto, é importante referir, que estes valores médios se baseiam 

em 9 anos, e por isso, a legislação não deixa de ter um papel fundamental como 

impulsionador dos resultados verificados.  

 Neste ponto de vista, tornou-se relevante entender de que forma as mulheres 

podem contribuir para melhorar a dinâmica e os resultados dentro da empresa, uma vez 

que a sua presença tem vindo a aumentar gradualmente e de forma a ser notada, muito 

devido às políticas exercidas nesse sentido. 

 Com a utilização de um sistema de equações simultâneas com 4 equações ((1) 

Potencial de Valorização da Empresa; (2) Desempenho Financeiro; (3) Aspetos Éticos; e 

(4) Aspetos Sociais), em que os métodos de estimação variaram entre modelo logit, Método 

dos Quadrados Ordinários e Mínimos Quadrados Generalizados Exequíveis, foram 

apurados resultados a partir de dados em painel de empresas pertencentes a um índice 

representativo – STOXX 600 Europe, no período de 2010 a 2018, com uma amostra final 

de 2227 observações. Dados estes retirados da base Datastream, e posteriormente 

devidamente organizados e estruturados.     

 Para as questões éticas e socais, os resultados encontrados sugerem que a presença 

de mulheres no Conselho de Administração não têm um impacto positivo, nem na 

existência de um código de ética e conduta, nem na existência de um comité vocacionado 

para matérias de RSE, apesar do valor encontrado ter pouca expressividade. Assim e 
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atendendo às hipóteses que foram formuladas para estes casos, a grande conclusão a ser 

retirada é a que a maior presença de membros do género feminino no Conselho de 

Administração não está positivamente associada com a existência de códigos de ética e 

comités de RSE na empresa. Decorrência esta que não vai de encontro à maioria da 

literatura confrontada.    

 Relativamente ao tópico do desempenho financeiro, um dos outros enfoques alvo 

de estudo, a literatura não é consistente nos resultados que apresenta. No entanto, este 

assunto é mais vezes objeto de investigação, e por isso, assume-se com naturalidade a 

diversidade de resultados, nomeadamente porque os indicadores usados como variáveis 

representativas do desempenho financeiro não são uniformemente utilizados. Na análise 

aqui apresentada deste tópico, quer usando o ROA como o ROE, os efeitos das mulheres 

sobre o desempenho financeiro das empresas aparece como positivo, sendo mais otimista 

com o emprego do ROE. Assim, com a inclusão de indicadores contabilísticos para 

mensurar o desempenho financeiro, a grande inferência que se constata é que a 

participação das mulheres no Conselho de Administração está positivamente associada ao 

desempenho financeiro, o que consolida os estudos que utilizam os mesmos indicadores.   

 No último modelo investigado, que corresponde ao do potencial de valorização da 

empresa com o uso do Q de Tobin, verificou-se que, ainda que com um efeito modesto, uma 

relação positiva entre a participação das mulheres no Conselho de Administração e o 

potencial de valorização da empresa. Como nesta equação foram introduzidos os valores 

estimados das variáveis dependentes dos outros modelos, é também possível aferir outras 

ilações. Quer com o ROA como com o ROE Estimado, a variável ASPETI não se apresenta 

estatisticamente significativa, pelo que para este modelo, possuir um código de ética não 

tem qualquer impacto. Para os ajustamentos que se focaram na relação das mulheres com 

os três setores de atividade, verificou-se que com o uso do ROA Estimado, o efeito 

estimado da presença de mulheres no Conselho de Administração sobre o potencial de 

valorização da empresa é mais revelador no setor primário, embora as diferenças não sejam 

muito diferentes para os restantes secundário e terciário. No ajustamento com o ROE 

Estimado, esse efeito entre o setor primário e secundário é muito próximo, porém, no setor 

terciário aparece como negativo. 

 Em síntese, os grandes resultados que o estudo demonstra é que, no geral, a 

participação das mulheres no Conselho de Administração exercem um efeito positivo, quer 

no potencial de valorização da empresa, quer no desempenho financeiro da mesma, 

levando a assumir que as diligências no sentido de se conseguir um equilíbrio de género, 
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devem ser estimuladas, segundo este argumento. Já para as questões éticas e sociais, não 

foram encontradas evidências que a presença feminina seja favorável. 

 Os contributos do estudo decorreram da utilização do sistema de equações 

simultâneas que agregaram as quatro matérias analisadas, e que não é muito frequente 

encontrar nas investigações de outros autores. Também as variáveis aplicadas para 

descrever os aspetos éticos e sociais, nomeadamente, a existência de código de ética e de 

comité de RSE revelam-se singulares pois não são muito comuns na literatura quando se 

trata destas questões. Além disso, o período de 9 anos escolhido e as 600 empresas do 

índice selecionado contribuíram para obter um importante número de observações, por 

forma a alcançar conclusões consistentes.  

 Como principal limitação que se enfrentou no decurso desta análise foi a 

dificuldade em extrair dados acerca do governo da empresa dos Conselhos de 

Administração para todas as empresas e para todos os anos eleitos, designadamente no que 

se refere às variáveis dos comités, do número de membros, da existência de código de ética, 

o que poderá se ter traduzido em resultados pouco significativos nos modelos em que eram 

variáveis indispensáveis. Por outro lado, embora a amostra de empresas seja 

consideravelmente elevada, fornecendo um maior número de observações, o facto do 

índice representativo escolhido possuir grandes, pequenas e médias empresas, pode levar 

uma maior dispersão de resultados, pela disparidade de dados entre elas, revelando, por 

isso, uma outra limitação. 

 Para investigações futuras, pode ser interessante produzir os mesmos modelos, mas 

havendo uma separação tendo em conta a dimensão da empresa, de modo a verificar se há 

alterações nos resultados. Outra sugestão pode ser tentar restringir os modelos a 

determinados setores, como já realizado por alguns autores a setores como o dos bancos 

ou de gás e petróleo.    
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6. Anexos 

 

Tabela 10. Legislação e Iniciativas Voluntárias dos Países Membros da UE que Fazem Parte da Amostra acerca Diversidade de Género no CA 

País 

Tipo de Empresas 
a que são 

destinadas as 
medidas 

Tipo de legislação Sanções Tipo de variável 

Alemanha Empresas cotadas 

Iniciativa voluntária até 2016, sendo que até 
então já se tinham iniciado os debates públicos e 
algumas normas; legislação em vigor desde 2016, 

inclusive, com limite de quota de 30% de 
participação feminina no CA 

Não 
Iniciativa voluntária até 
2016 e legislação sem 
sanções a partir daí 

Áustria Empresas estatais 
Legislação desde 2011 com a implementação de 

quotas graduais: 25% de representação das 
mulheres em CA até 2013; 35% até 2018 

Não 
Legislação sem sanções (a 

partir de 2011) 

Bélgica 
Empresas estatais, 
empresas cotadas e 

PME’s 

Legislação desde 2011, para entrar em vigor em 
2012 (para empresas estatais), em 2017 (para 

empresas cotadas) e 2019 (para PME’s), segundo 
a qual pelo menos um terço dos membros do 

CA tem de ser do género feminino 

Sim. (Suspensão de qualquer vantagem, 
financeira ou outra, ligado ao cargo de diretor 

para todos os membros do CA) 

Legislação com sanções (a 
partir de 2012 – empresas 
estatais e 2017- empresas 

cotadas) 

Dinamarca 
Empresas estatais e 
empresas cotadas e 

não cotadas 

As empresas estatais devem ter “na medida do 
possível” um equilíbrio de género; e a partir de 

2013, surge legislação que obriga todas as 
empresas a autorregularem-se e definirem as 

suas próprias metas 

Sim (Multas caso as empresas não tenham 
definido valores alvo ou não terem enviado 

nenhum relatório) 

Legislação com sanções (a 
partir de 2013) 

Espanha Grandes empresas37 
Legislação desde 2007 que incentiva que a 

composição do CA das empresas seja composta 
Não 

Legislação sem sanções (a 
partir de 2007) 

                                                           
37 Empresas obrigadas a apresentarem as contas completas das perdas e lucros, ou seja, que é representado pelos ativos, volume de negócios e número de colaboradores. 
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por pelo menos 40% de cada género até 2015 

Finlândia 
Empresas estatais e 
empresas cotadas 

Legislação para as empesas estatais obriga a ter 
uma “proporção equitativa entre homens e 
mulheres”; para as empresas cotadas a lei 

recomenda que “os CA devem ser constituídos 
por ambos os géneros”  

Não Legislação sem sanções 

França 

Empresas cotadas e 
não cotadas (com 
pelo menos 500 

trabalhadores e com 
receitas superiores a 
50 milhões de euros 

nos 3 anos 
consecutivos 

anteriores), empresas 
estatais e órgãos 

públicos. 

Legislação desde 2011, em que os membros do 
CA do género feminino devem deter pelo menos 
uma quota de 20% até 2014 e uma quota de 40% 

até 2017 

Sim. (Anulação das eleições do CA, mas as 
decisões adotadas pelo mesmo, continuam 

válidas; e suspensão de benefícios dos 
diretores) 

Legislação com sanções 
(desde 2011) 

Grécia 
Empresas total ou 

parcialmente detidas 
pelo Estado 

Legislação estabelece uma quota de 33% para as 
empresas detidas total ou parcialmente pelo 

Estado 

Sim (Anulação das decisões adotadas pelo CA 
das empresas que não cumprirem a quota) 

Legislação com sanções 

Holanda 
Grandes empresas 
públicas e privadas 

Legislação desde 2011 que definiu uma 
representação de pelo menos 30% de cada 

género no CA; esta medida expirou em 2016, no 
entanto, no início de 2017 foi prorrogada por 

mais 4 anos  

Não Legislação sem sanções 

Irlanda Empresas estatais 
Iniciativa voluntária/meta política de 40% de 

participação feminina em todos os CA de 
empresas estatais 

Não Iniciativa Voluntária 

Itália 
Empresas cotadas e 

empresas estatais 

Legislação desde 2011 estabeleceu uma quota de 
pelo menos um terço (33%) para cada género no 

CA e no Conselho de Supervisão, para ser 
atingida até 2015 

Sim. (Para as empresas cotadas, as sanções 
passam pela advertência para aplicar o sistema 
de quotas dentro de 4 meses; multas entre 100 
mil e 1 milhão de euros (entre 20 mil e 200 mil 
para os Conselhos de Supervisão) com outra 
advertência para cumprimento no prazo de 3 

Legislação com sanções 
(desde 2011) 
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meses; e bloqueio dos cargos dos membros do 
conselho que não cumpram) 

Luxemburgo  
Iniciativa voluntária que recomenda que o CA 
tenha uma representação apropriada de ambos 

os géneros 
Não Iniciativa Voluntária 

Noruega 

Empresas públicas 
cotadas e outras 
empresas (estatais, 
municipais e 
cooperativas) 

Iniciativa voluntária de uma quota de 40% 
de mulheres nos CA em 2003, mas legislação 
obrigatória a partir de 2006 

Sim (Em caso de incumprimento da quota 
mínima, uma empresa pode ser dissolvida por 

ordem judicial) 

Legislação com sanções 
(desde 2006) 

Polónia 
Empresas estatais e 

cotadas 

Iniciativa voluntária que aconselha a escolha 
adequada e equilibrada entre homens e 

mulheres. Foi estabelecida uma meta de 30% 
para 2015. 

Não Iniciativa Voluntária 

Portugal 
Empresas estatais e 
empresas cotadas 

Legislação com diretivas desde 2012, com 
renovação em 2015, mas só com entrada em 
vigor desde 2017: quota mínima de 33,3% 

de representação de mulheres  nos CA para 
empresas estatais e 20% para empresas 

cotadas a partir de 2018, e uma quota de 
33,3% para estas últimas a partir de 2020 

Não 
Legislação sem sanções (a 

partir de 2012) 

Reino Unido Empresas cotadas 
Iniciativa voluntária/autorregulação a partir de 

2012; a meta recomendada para empresas 
cotadas era 25% até 2015 

Não Iniciativa voluntária 

Suécia Empresas cotadas 
Autorregulação desde 2004: meta voluntária de 

paridade para empresas cotadas 
Não Iniciativa voluntária 

Suiça  
Iniciativa Voluntária: recomenda objetivos para a 

participação feminina 
Não Iniciativa voluntária 

 
Fonte: European Commission (2012) e European Commission (2016) 
 
 


