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Gestora vai exigir pelo menos uma
mulher no conselho

A Hermes, gestora de ativos britânica, vai incluir na sua política de votos em
empresas brasileiras a presença de pelo menos uma mulher em seus
conselhos de administração. Na próxima semana, a empresa pretende enviar
uma carta aos presidentes de conselhos das companhias listadas no índice
Bovespa informando que irá votar contra chapas formadas apenas por
homens nas assembleias gerais do ano que vem.

Globalmente, a Hermes faz gestão de 35 bilhões de libras em ativos, além de
representar investidores institucionais de 42 fundos de pensão de diversos
países, por meio da Hermes EOS. Segundo o brasileiro Jaime Gornsztejn,
diretor da Hermes EOS, a gestora participa da assembleia de praticamente
todas as empresas do índice. Como minoritários, o voto não seria suficiente
para barrar a eleição das chapas, mas Gornsztejn vê a medida como forma de
mandar uma mensagem para as companhias.

"A expectativa é que se nós fizermos isso, outros também farão. Mostrar uma
postura mais assertiva por parte dos investidores é um dever visto o quadro
tão preocupante nos conselhos do Brasil", diz Gornsztejn. No caso de
empresas que já têm uma conselheira, o diretor diz que a Hermes vai oferecer
um "apoio qualificado", cobrando um plano para aumentar o número. Caso
não haja progresso, votará contra em 2020.

Esse tipo de atuação ativista de investidores tem acontecido em outros
países. No Reino Unido, o Legal & General Investment Management e o
Standard Life Aberdeen se posicionaram contra chapas que não tivessem
pelo menos 20% de mulheres. Nos EUA a BlackRock, maior gestora de ativos
do mundo, afirmou esperar que as empresas do país tenham pelo menos
duas mulheres no colegiado, segundo a "Bloomberg". No Reino Unido, onde
campanhas pelo aumento da presença de mulheres nos conselhos existem há
mais tempo, o participação delas chega a quase 30% entre as maiores
empresas listadas na bolsa.

No Brasil, mulheres ocupam pouco mais de 6% dos conselhos das
companhias listadas no Novo Mercado, e quase 70% não têm nenhuma
executiva no colegiado, segundo levantamento da consultoria Enlight com
dados de 2017. A Enlight está encabeçando uma campanha para que mais
investidores institucionais anunciem políticas de voto similares à da Hermes
e para que as empresas do Novo Mercado se comprometam de forma
voluntária a zerar o número de conselhos sem mulheres até o ano de 2020.

Em julho, a CEO e fundadora da consultoria, Olivia Ferreira, apresentou a
ideia em uma reunião da Associação de Investidores no Mercado de Capitais
(Amec), da qual a Hermes é signatária. Ela pretende agora reunir um grupo
de investidores para apoiar a medida e "exercer seus papéis fiduciários, como
investidores responsáveis, estimulando o incremento da diversidade nos
conselhos".

Segundo Gornsztejn, a decisão se baseia nos estudos que apontam que a
maior diversidade de gênero no conselho leva a um melhor desempenho na
empresa. "Não é uma questão de direitos, é uma questão de performance.
Queremos companhias com melhor dividendo e está mais do que provado
que com diversidade de gênero elas performam melhor", diz. Depois do
primeiro teste no Brasil, Gornsztejn diz que a Hermes vai estudar adotar
políticas parecidas em outros mercados da América Latina.

Por Letícia Arcoverde | De São Paulo
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