


RELAÇÃO É COMPROVADA POR 
ESTUDO DELIVERING THROUGH 
DIVERSITY, DA MCKINSEY, QUE 
AVALIOU DADOS DE MIL 
EMPRESAS EM 12 PAÍSES.

Estimular a diversidade nas empresas não é apenas um discurso para o RH se mostrar 
atualizado ou uma questão de promover justiça social. 

Embora a promoção da justiça social seja tipicamente o primeiro fator motivador, e 
tenha realmente sua importância, estudos recentes vêm demonstrando que a 
diversidade de gênero, étnica e cultural, principalmente entre executivos, está 
diretamente ligada ao desempenho financeiro das empresas. 

É isso o que claramente aponta a pesquisa Delivering through diversity, da McKinsey, 
que avaliou um conjunto de dados de mil empresas espalhadas por 12 países, 
medindo não apenas sua lucratividade, mas também sua criação de valor no longo 
prazo. O estudo foi apresentado em 2018, com dados coletados em 2017.



DIVERSIDADE 
E RENTABILIDADE

VAMOS AOS DADOS: 
O primeiro estudo apontou que empresas que estavam no quartil superior em 
relação à diversidade de gênero em suas equipes executivas tinham 15% mais 
chances de obter rentabilidade líquida (margem EBIT) acima da média do que as 
empresas do último quartil. Na pesquisa mais recente, as chances subiram para 21%.

Comparando os resultados do seu estudo mais recente com o mais antigo, Why 
diversity matters, lançado em 2015, com dados de 2014, a consultoria norte-
americana comprovou a relevância global do vínculo entre diversidade e o 
desempenho financeiro das empresas.



Probabilidade de obter performance financeira acima da média da indústria

DIVERSIDADE DE GÊNERO 
E ETNIA ESTÃO CLARAMENTE 

RELACIONADAS À RENTABILIDADE
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DIVERSIDADE 
DE GÊNERO

A DIVERSIDADE DE GÊNERO EM TIMES 
EXECUTIVOS ESTÁ FORTEMENTE 
RELACIONADA A RENTABILIDADE E 
CRIAÇÃO DE VALOR

Probabilidade de obter performance financeira acima da média da indústria

GENDER DIVERSITY OF EXECUTIVE TEAM BY QUARTILE

Os dados apontam também que empresas do primeiro quartil têm 27% de
probabilidade de superar os pares do último quartil na criação de valor no 
longo prazo, utilizando a margem de lucro econômico (EP economic profit). 
Os resultados são globais.
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A consultoria alerta que embora essa correlação seja real, ela não demonstra 
causalidade, o que seria realmente difícil de comprovar. O que é possível observar 
é que a relação real entre diversidade e desempenho vem persistindo ao longo do 
tempo e entre diferentes regiões geográficas.  

Um recorte interessante da pesquisa é que as empresas australianas são líderes 
no quesito respeito à participação das mulheres em papéis executivos (21%). 
Nos Estados Unidos, a participação feminina é de 19% e no Reino Unido é de 15%. 
O mesmo vale para as posições no conselho. Em empresas australianas, as 
mulheres são 30%. Nas americanas, são 26%. Nas britânicas, 22%.

“EXISTEM HIPÓTESES CLARAS E CONVINCENTES 
SOBRE O MOTIVO DE ESSA RELAÇÃO PERSISTIR, 
INCLUINDO ACESSO FACILITADO A TALENTOS, 
TOMADA DE DECISÕES APRIMORADA E PROFUNDIDADE DA 
PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR, ALÉM DO FORTALECIMEN-
TO DO ENVOLVIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E DA LICENÇA 
PARA OPERAR”, DIZ O ESTUDO.



DIVERSIDADE ÉTNICA 
E CULTURAL
A diversidade étnica e cultural da equipe principal também está correlacionada com a 
lucratividade da empresa, de acordo com a McKinsey. Em seu último estudo, a consul-
toria analisou a diversidade racial e cultural em seis países – Brasil, México, Cingapura, 
África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. 
O resultado? As empresas com menor diversidade étnica e de gênero (que ficam no 
último quartil nesse quesito) têm 29% mais probabilidade de ter um desempenho 
inferior aos seus pares do setor em relação à lucratividade.  

No estudo de 2015, a McKinsey já havia constatado que empresas com as equipes 
executivas mais etnicamente diversas – não apenas com respeito à representação 
absoluta, mas também à variedade ou mistura de etnias – eram 35% mais propensos 
a superar seus pares em relação à lucratividade. Três anos depois, essa probabilidade 
ficou em 33%.

EXECUTIVE ETHNIC DIVERSITY VY QUARTILE
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DADOS CRUÉIS

Os negros americanos representam 10% dos gradua-
dos nos EUA, mas ocupam apenas 4% dos cargos de 
executivos seniores do país. Os hispânicos e os latinos 
representam 8% dos graduados contra 4% dos exec-
utivos. 
Os asiáticos americanos são 7% entre os graduados e 
5% entre os executivos. 

No Reino Unido, a disparidade é ainda maior: 22% dos 
estudantes universitários se identificam como negros 
e minorias étnicas, mas apenas 8% dos executivos da 
amostra o fazem.Também no conjunto dados de EUA 
e Reino Unido, a representação geral de mulheres 
em equipes executivas mostra um aparente viés em 
relação às funções da equipe. 

Nos EUA, as mulheres desempenham uma parcela 
desproporcionalmente pequena de papéis em equi-
pes executivas – e as mulheres asiáticas, negras e 
latinas têm uma participação ainda menor.

AINDA ASSIM, A DIVERSIDADE ÉTICA E CULTURAL 
NAS EQUIPES EXECUTIVAS CONTINUA BAIXA. AVAL-
IANDO O ORGANOGRAMA DE EMPRESAS 
ESPECIFICAMENTE DOS ESTADOS UNIDOS E REINO 
UNIDO, A MCKINSEY COMPROVOU EM DADOS O 
QUE TODOS CONHECEMOS, AINDA 
QUE INTUITIVAMENTE. 

NOS EUA, AS
 MULHERES NEGRAS, 

ESPECIFICAMENTE, TÊM DUAS 
VEZES MAIS CHANCES 

DE OCUPAR CARGOS NÃO 
EXECUTIVOS. E A DISPARIDADE 

NÃO ACABA AÍ. NA AMOSTRA DA 
PESQUISA, NÃO HÁ 

SEQUER UMA MULHER 
NEGRA QUE SEJA CEO.



ENVOLVA O CEO

Segundo consultoria, as empresas reconhecem cada vez mais que o compromisso com 
a inclusão e a diversidade começa no topo, com muitas empresas comprometendo-se 
publicamente com uma agenda de inclusão e diversidade (I&D). 
As empresas líderes ainda distribuem esse compromisso em cascata, principalmente 
para a média gerência.

DEFINA PRIORIDADES DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE

Essas prioridades devem ser baseadas nos fatores determinantes da estratégia de crescimen-
to dos negócios. “As empresas com melhor desempenho investem em pesquisas internas 
para entender quais estratégias específicas melhor suportam suas prioridades de crescimen-
to de negócios”, afirma a McKinsey. 
E essas estratégias incluem atrair e reter o talento certo e fortalecer sua capacidade de 
tomada de decisão. Empresas líderes também identificam o mix de características inerentes 
(como etnia) e características adquiridas (como formação e experiência) que são mais 
relevantes para sua organização, usando people analytics.

ENTREGANDO RESULTADOS POR MEIO DA DIVERSIDADE  

Como conclusão do estudo, a McKinsey sugere quatro passos para 
organizações que queiram criar melhores estratégias de inclusão para 
obter uma vantagem competitiva.

ELABORE UM PORTFÓLIO DIRECIONADO DE INICIATIVAS DE I&D

É preciso priorizar as iniciativas de inclusão e diversidade em que a empresa vai investir.
É preciso também que elas estejam alinhadas à estratégia global de crescimento da empresa.  
Empresas líderes reconhecem a necessidade de construir uma cultura organizacional 
inclusiva que tenha ressonância com os funcionários e stakeholders e ajude a 
promover mudanças sustentáveis.

ADAPTE A ESTRATÉGIA PARA MAXIMIZAR O IMPACTO LOCAL

Empresas top que têm rápido crescimento reconhecem a necessidade de 
adaptar sua abordagem a diferenteáreas do negócio, geografias e contextos 
socioculturais.



“CRIAR UMA ESTRATÉGIA EFICAZ DE INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE NÃO É UM ESFORÇO PEQUENO E REQUER 

LIDERANÇA FORTE, SUSTENTADA E INCLUSIVA”, 
AFIRMA A CONSULTORIA. 

“MAS NÓS, E MUITAS DAS EMPRESAS QUE ESTUDAMOS, 
ACREDITAMOS QUE OS BENEFÍCIOS POTENCIAIS DE UM 
DESEMPENHO COMERCIAL MAIS FORTE VALEM A PENA”, 

FINALIZA.

De acordo com a McKinsey, estar atento a esses quatro pontos ajuda a garantir que a in-
clusão e a diversidade apoiem   a agenda de crescimento de uma empresa. 


