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A diversidade de gênero encontra-se na agenda da grande maioria das empresas, mas há ainda um longo 
caminho a percorrer antes de alcançar o equilíbrio exigido pelas sociedades contemporâneas.

A Diversidade não é e não pode ser apenas um objetivo, uma moda ou uma bandeira. A Diversidade deve ser 
parte integrante da cultura organizacional e dos valores e missão de uma empresa. Deve ser internalizado por 

todos, desde a liderança até ao mais humilde dos funcionários de uma empresa.

Está demonstrado que ambientes de trabalho Diversos são, na sua grande maioria,
inovadores, colaborativos, comprometidos e transparentes.

A Diversidade pode ser de gênero, raça ou religião, mas acima de tudo, a Diversidade se sustenta
no princípio universal de que diferentes opiniões e experiências agregam um valor incomensurável ao ambiente 

em que vivemos.

Sem Inclusão, não tem Diversidade. Sem boas políticas e práticas de inclusão, a Diversidade acabará sendo o 
que não queremos que seja: uma moda ou uma bandeira de um qualquer movimento.

Ficará vazia de conteúdo, propósito e suporte. 



1. Análise Geral

Temos mais de 2.000 colaboradores, sendo que 47% são mulheres. No entanto, somente 15% dos membros do nosso 
Comitê Executivo, são mulheres. Nosso principal problema encontra-se no fato de que nossas executivas mais jovens não 

estão dispostas, para alcançar essas posições de liderança, a fazer os sacrifícios pessoais e profissionais que nossas 
atuais líderes tiveram de fazer.

CHRO de uma Empresa Multinacional de Serviços Profissionais 



QUAL O OBJETIVO DESTE 
PROJETO?
• Conhecer as líderes de referência no mundo corporativo 

Ibero Americano, e analisar suas competências de 
gestão, de liderança, assim como os ambientes 
profissionais que mais as motivam. 

• Como? Através de entrevistas estruturadas e em 
profundidade com o objetivo de mapear as principais 
competências de gestão e liderança das executivas 
participantes.

• Aplicando nossa solução proprietária Athena™ a todas as 
participantes com o objetivo de identificar seus principais 
motivadores de carreira, bem como para saber quais os 
ambientes em que estas executivas melhor se sentem e 
performam. 

• Finalmente, e com toda esta informação, criar um perfil 
“benchmark” de competências de gestão, de liderança e 
motivadores que sirva de “roadmap” no desenvolvimento 
das futuras gerações de líderes mulheres.

Iberia
Espanha e portugalMexico

Região andina
Colômbia, Peru e Venezuela

Cone sul 
Argentina e Chile



• 407 destacadas Líderes Ibero Americanas

• 171 Membros de Conselhos (118 delas 

acumulando com funções executivas

• 168 CEOs e Diretoras Gerais

• 90 CHRO

• 95 Executivas de Alta Gestão em:

• Finanças

• Operações e Supply Chain

• Tecnologia

• Comercial e Marketing

• Jurídico

COM QUEM
CONVERSÁMOS?
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3% CONSUMO E VAREJO

MERCADO FINANCEIRO

TI, MíDAE TELECOMUNICAÇŎES

LIFESCIENCES (com healthcare)

SERVIÇOS INDUSTRIAIS E INDUSTRIAS

ENERGIA E RECURSOS NATURAIS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

SEM FINS LUCRATIVOS E EDUCAÇÃO

DIFERENTES SETORES
• Para além dos 9 países onde conduzimos 

este projeto, procurámos que cada setor de 
atividade estivesse representado neste 
estudo.

• Os setores de atividade aqui representados 
refletem bem o peso que cada um deles 
assume na economia de cada país 
envolvido neste estudo, como também a 
maior ou menor representatividade de 
mulheres em posições de Liderança.



2. O País - Brasil

Não existe um teto de cristal. Somos nós quem colocamos os limites a nós próprias; temos de nos
atrever e avançar. Façam um mapa estratégico das suas carreiras; planejem suas carreiras.



23%, 23%

16%, 16%

14%, 14%

13%, 13%
11%, 11%

11%, 11%

5%, 6%

5%, 6%

CONSUMO E VAREJO MERCADO FINANCEIRO

TI, MÍDIA E COMUNICAÇÃO INDUSTRIAIS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

LIFESCIENCES (com healthcare) ENERGIA E RECURSOS NATURAIS
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3. As Competências
de Gestão

A diversidade não existe sem políticas e práticas de
inclusão, sem elas não haverá equidade nas oportunidades.

Na Noruega, as empresas nacionais reservam 40% dos 
assentos em conselhos de administração para as 

mulheres. 



AS COMPETÊNCIAS DE GESTÃO MAIS DEMANDADAS

VISÃO ESTRATÉGICA
• Define e estabelece com relativa

facilidade os objetivos de curto, 
médio e longo prazo

• Contribui de uma forma consistente
para a identificação e mitigação de 
riscos e para a definição e 
implementação de planos de ação.

• Possui experiência comprovada na
definição de estratégias
vencedoras.

GESTÃO DE CRISES E DE 
CONFLITOS
• Enfrenta situações críticas e 

conflitos com impacto direto no 
negócio com frontalidade e 
determinação.

• Gerencia apropiadamente situações
complexas.

GESTÃO DE RELAÇÕES NA 
ORGANIZAÇÃO
• Possui experiencias de sucesso em

organizações complexas e diversas.

• Posiciona-se na organização
exercendo sua influência e 
gerenciado relações a todos os
níveis.

• Trabalha em equipes coesas, 
rompendo silos e estabelecendo
alianças.

INOVAÇÃO
• É uma agente de mudança ativa e 

proativa.

• Contribui sustentadamente para o 
resultado do negócio através de 
iniciativas de impacto positivo.

CRIAÇÃO DE VALOR
• Preparada para tomar decisões

complexas e de qualidade, criando
valor para c acionista.

• Reconhece tendencias que podem
afetar o negócio. Realiza
benchmarks

• permanentes para identificar
melhores práticas.

LIDERANÇA DE EQUIPES
• Conduziu, atraiu, desenvolveu, 

reteve e gerenciou talento com as 
competências e as habilidades
necessárias para a criação de valor.

• Cria, comunica e se 
compromete com uma visão clara
para o futuro do negócio.

ENTENDIMENTO DO 
NEGÓCIO
• Conhece bem o negócio, seu papel e 

seus principais drivers.

• Sabe como se constrói o P&L.

• Conhece as políticas, as tendencias, 
a tecnologia e a informação que 
podem impactar o futuro da 
organização.

ORGANIZAÇÃO, 
PLANEJAMENTO & GESTÃO 
• Através da liderança da organização

e seus processos foi capaz de 
maximizar resultados.

• Conduz análises qualitativas e 
quantitativas bem como avaliações
oportunas sobre os fatores chave e 
seu impacto na organização.



DISTRIBUIÇÃO POR SETORES E FUNÇÕES
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COMPARATIVO BRASIL VS LATAM
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AS COMPETÊNCIAS DE GESTÃO MAIS DEMANDADAS

GESTÃO DE CRISES E 
CONFLITOS

ORGANIZAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO

INOVAÇÃO GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO 
ORGANIZACIONAL

VISÃO ESTRATÉGICA LIDERANÇA DE 
EQUIPES

ENTENDIMENTO DO 
NEGÓCIO

CRIAÇÃO DE VALOR

BRASIL LATAM

• Destacamos a Liderança de Equipes, a Organização, Planejamento e a Gestão de Crises e Conflitos como as 
competências que mais se destacam nas líderes brasileiras.

• Essas competências representam também o contexto e ambiente de negócios em que elas se encontram e 
desenvolvem suas lideranças que, dependendo de setor para setor, traduzem a vontade de se afirmarem em suas 
posições e serem reconhecidas por isso.



COMPARATIVO BRASIL VS IBERIA

GESTÃO DE CRISES E 
CONFLITOS

ORGANIZAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E 

GESTÃO

INOVAÇÃO GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO 
ORGANIZACIONAL

VISÃO ESTRATÉGICA LIDERANÇA DE 
EQUIPES

ENTENDIMENTO DO 
NEGÓCIO

CRIAÇÃO DE VALOR

BRASIL IBERIA

• Destacamos que quando comparadas as executivas Brasileiras com as Ibéricas (Portugal e Espanha) o maior 
distanciamento de competências encontra-se no entendimento do negócio, e na criação de valor.

• Os motivos relacionados com isso resultam da própria maturidade do ambiente de negócios e de uma menor 
necessidade de afirmação ou aceitação em posições de liderança, na medida em que estes países encontram-se 
numa fase mais avançada do processo. 



COMPARATIVO POR POSIÇÃO
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COMPARATIVO POR POSIÇÃO
CEO

4.53
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Criação de valor Inovação Visão Estratégica

LATAM IBERIA BRASIL



COMPARATIVO POR POSIÇÃO
ALTA DIREÇÃO
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LATAM IBERIA BRASIL



4. Os Motivadores

O melhor conselho profissional que alguma vez me deram e que quero 
compartilhar com todas as mulheres foi o de criar e desenvolver uma 
boa rede de contatos é fundamental para o sucesso profissional.



• Fruto de nossa experiência na busca e 
seleção de executivos a nível internacional, a 
Kingsley Gate Partners identificou as sete 
competências de liderança mais demandadas 
pelas grandes organizações na região Ibero-
Americana e no Brasil.

• O sucesso de uma líder não resulta única e 
exclusivamente das suas habilidades naturais 
de liderança, mas também e principalmente 
de um conjunto de outros fatores como, por 
exemplo, um ambiente favorável para que 
essas mesmas habilidades se desenvolvam e 
se fortaleçam.

Pensamento
Estratégico

Orientação para 
os resultados

Capacidade de 
Inspirar e de 
influénciar

Liderar com 
Autenticidade

Construção e
Desenvolvimento
de Equipes e de

Pessoas

Solução de
problemas

Capacidade de
aprendizagem e 

Adaptação

COMPETÉNCIAS
DE LIDERANÇA 
ANALISADAS

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA



Ibero América
• Na Ibero-América, os ambientes mais 

propícios para que suas líderes exerçam suas 
competências naturais de liderança são os 
seguintes:
• Integridade
• Inovação
• Transparência
• Parceria

Integridade

Inovação

Transparéncia

Parceria

Sucesso
Pessoal e

seu
Significado

Coragem

Mudança

Gerador de
Ideias e

Conceitos

Integração

AMBIENTES
PREFERÉNCIAIS

AMBIENTES E MOTIVADORES



Brazil
• No Brasil, as executivas com quem 

conversámos, destacaram, através de suas 
respostas a nossa solução de Cultura e 
Valores ATHENA™ os seguintes Motivadores 
ou Ambientes preferenciais:
• Transparência
• Conexão
• Integridade
• Persuasão
• Inovação
• Adaptabilidade

Integridade

Conexão

Transparência

Persuasão

Inovação

Adaptibilidade

AMBIENTES
PREFERÊNCI

AIS

AMBIENTES E MOTIVADORES



5. Para além dos Números

Não existe lugar para arrependimentos ou vitimizações. A mulher não é nem nunca foi o “sexo frágil”; mas é 
necessário saber se posicionar sempre que for necessário e de acordo com as circunstâncias. 



DIVERSIDADE 
Estas destacadas líderes criam e fomentam a 
diversidade de uma espontânea e natural, pois 
reconhecem o impacto positivo que a diversidade 
assume na eficiência e nos resultados de seus negócios

EQUILÍBRIO
A grande maioria destas  destacadas executivas contou 
com o apoio incondicional de suas famílias em seu 
crescimento e desenvolvimento profissional. O equilíbrio 
entre a vida pessoal e profissional foi apontado como 
decisivo por todas elas e destacam esse fato como 
determinante para o sucesso das futuras gerações.

RESILIÊNCIA
Percebemos que estas líderes não cedem facilmente as 
pressões externas em relação às suas carreiras e 
convicções. Uma vez definidos os objetivos, lutam por os 
alcançar, ganhar seu espaço, seu lugar e o respeito que 
as legitima como líderes.

DESENVOLVIMENTO
Estas executivas demonstraram ser exigentes com a sua  
educação e sua formação, seja qual for seu universo de 
trabalho. Eles ambicionam alto e elevam a fasquia em 
tudo o que fazem, investindo em seu desenvolvimento 
sempre que podem.

LIDERANÇA
As mulheres lideram dando o exemplo e sempre com 
uma clara orientação para o desenvolvimento de suas 
equipes. Uma característica inata nos estilos de 
liderança das mulheres é seu convencimento de que 
tudo é gerado com as pessoas, nunca sozinhas.

MENTORING
A maioria das executivas com quem conversámos 
reconhece a importância da figura do Mentor em seu 
desenvolvimento profissional e, sobretudo, em seu 
processo de autoconhecimento (self-awareness).



Identificámos importantes características, 
valores e traços de personalidade  comuns a 
muitas das executivas com quem conversámos: 

• Transparência
• Sólidos princípios éticos
• Autoexigência
• Curiosidade
• Criatividade
• Coragem
• Determinação
• Autenticidade
• Compromisso
• Esforço
• Honestidade intelectual
• Energia
• Multidisciplinaridade

CARACTERÍSTICAS COMUNS E RECOMENDAÇÕES

• “As mulheres que querem crescer devem ousar, explorar, 
buscar e olhar em frente”.

• “Nós somos nosso principal obstáculo. Temos de acreditar 
mais em nós próprias”.

• “Tive que aprender a gostar de futebol para poder me integrar 
e ser integrada nas reuniões do Comité de Direção”.

• “Nós, mulheres, somos over-mentored e, ao mesmo tempo, 
under-sponsored”.

• “Foi fundamental ter uma família que entende, aceita e 
assume os sacrifícios que o meu sucesso profissional 
implicam”.

• “Devemos ousar! Você não precisa abandonar sua família para 
ter sucesso profissional. Sim, é possível combinar as duas 
coisas“.

• “É importante planejar nossas carreiras, cuidar de nós 
mesmas e não nos deixar levar pela inércia. Devemos ter 
cuidado com os chefes ruins; e proativamente procurar os 
bons "



7. Um novo modelo de 
Liderança

É perfeitamente possível conciliar a vida pessoal com a profissional. Não é necessário 
renunciar a uma para ter sucesso na outra. Mas é preciso saber se posicionar, sem 

vitimizações, e assumir que existe vida além da carreira profissional.



NOVA 
REALIDADE Relação intima

com a Tecnologia 
como principal 

ferramenta 

Novas regras na 
Globalização. 
Novos atores 

principais

Ambientes 
altamente diversos, 

dentro e fora da 
Organização

Pressão constante 
pela eficiência, 
produtividade e 

melhoria contínua

Muda a relação 
com os clientes. 

Maior consciência 
de direitos e 
obrigações 

Novos modelos de 
negócios, longe dos 

tradicionais

Muda o 
relacionamento da 

Empresa com a 
sociedade. 

Aumento da 
responsabilização

MUDANÇA

NOVAS LIDERANÇAS

NOVAS 
COMPETÊNCIAS DE GESTÃO

• O ambiente está mudando rapidamente e essa 
característica é, possivelmente, a única certeza que 
temos sobre nosso futuro - um ambiente de grande 
entropia.

• As executivas devem estar preparadas para liderar 
organizações em um ambiente onde tudo rapidamente
se altera, inclusive a forma como as organizações se 
relacionam com seus principais stakeholders. 

• Várias das competências de gestão consideradas neste 
estudo devem evoluir para outras que satisfaçam as 
necessidades deste novo ambiente de negócios.



ROADMAP E PERFIL DE REFERÊNCIA

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO

Visão estratégica Visão estratégica no curto prazo

Gestão de Crise e Conflitos Gestão dos Stakeholders

Gestão das Relações na Organização Gestão de equipes

Entendimento do Negócio Entendimento do Negócio e do Ambiente

Inovação Inovação e Transformação

Criação de Valor Criação de Valor no Tempo

Liderança de Equipes Liderança Transversal

Organização, Planejamento e Gestão Entendimento Funcional

• Algumas das competências de gestão analisadas continuarão sendo críticas para a formação de novas Líderes.
Em contrapartida outras deverão evoluir e ser redefinidas de forma a enfrentar, com sucesso, este novo cenário.



GESTÃO DE 
RESULTADOS

PENSAMENTO 
ESTRATÉGICO

CAPACIDADE DE 
INSPIRAR E 

INFLUÊNCIAR

CRIAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

DE PESSOAS E 
EQUIPES

APRENDIZAGEM E 
ADAPTAÇÃO

FOMENTAR UMA 
COMUNICAÇÃO 

FRONTAL 
TRANSPARENTE  E 

EMPÁTICA

VINCULAR OS 
OBJETIVOS DA 

EMPRESA  COM O 
VALOR AO CLIENTE 

COLABORAÇÃO
ALÉM FRONTEIRAS

DELEGAR 
RESPONSABILIDADES 

E AUTORIDADE

CORAGEM
GERENCIAL

AS COMPETÊNCIAS 
DE LIDERANÇA NO 
NOVO CENÁRIO
• Antecipamos o surgimento de novas 

Competências de Liderança para responder às 
exigências do novo cenário.

• Destacamos cinco competências em particular 
que serão altamente valorizadas pelas 
empresas neste novo cenário



7. Rumo à Diversidade
de Gênero

É perfeitamente possível conciliar a vida pessoal com a profissional. Não é necessário 
renunciar a uma para ter sucesso na outra. Mas é preciso saber se posicionar, sem 

vitimizações, e assumir que existe vida além da carreira profissional.



É tão somente uma questão de tempo até alcançarmos o equilíbrio de gênero nas empresas. Mas até que isso 
aconteça, muitas Organizações deverão começar a aplicar medidas concretas de Diversidade e Inclusão, em 
alguns casos até de forma compulsória, e terão de saber conviver, com tolerância, a ainda atual escassez de 

talento preparado para posições de liderança; 

RUMO À DIVERSIDADE DE GÊNERO

ANTECIPAÇÃO: A “Guerra pelo Talento” será vencida por empresas que se antecipem na atração dos melhores talentos 
disponíveis e que sejam capazes de estabelecer sistemas de retenção adequados. Uma forma de estar preparados e de 
saber aproveitar as oportunidades é a de construir “Pipelines de Talentos” que possibilitem a identificação precoce de 
Executivos de alto potencial que possuam o tipo de experiências e competências de gestão e de liderança compatíveis 
com as necessidades da organização.

IDENTIFICAÇÃO E CRESCIMENTO: Muitas organizações têm talentos femininos em cargos intermédios ou inferiores 
que possivelmente possuem as competências necessárias para crescer na organização. É importante realizar 
processos formais de Identificação de Talento, por meio da avaliação de Competências de Liderança e de Gestão, a fim 
de implementar planos de ação para os executivos que apresentem potencial de crescimento e assim permitir que 
cresçam em experiências reforçando suas capacidades pessoais naturais.

INCLUSÃO COMO PARTE INTEGRANTE DA CULTURA DA ORGANIZAÇÃO: É importante que as organizações tomem 
consciência da sua cultura organizacional, no sentido de entender que tipo de perfis melhor se adaptam a trabalhar nela 
e, desta forma, aumentar as chances de atrair os melhores talentos. As novas gerações exigem que as empresas sejam 
inclusivas e que promovam aberta e genuinamente políticas de Diversidade e Inclusão



RUMO À DIVERSIDADE DE GÊNERO

COMPETÊNCIAS DE GESTÃO

• Visão estratégica de curto 
prazo

• Gestão dos Stakeholders

• Gestão de equipes

• Entendimento do Negócio e do 
Ambiente

• Inovação e Transformação

• Criação de valor

• Liderança Transversal

• Entendimento funcional

COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA

• Fomentar a Comunicação 
Frontal, Transparente  a 
Empática

• Vincular os Objetivos da 
Empresa  com o Valor ao 
Cliente 

• Colaboração além Fronteiras

• Saber Delegar 
Responsabilidades e 
Autoridade

• Coragem Gerencial

AMBIENTES E MOTIVADORES

• Transparência

• Facilitação

• Integridade

• Persuasão

• Inovação

• Adaptabilidade

• Colaboração/Parceria



Visite nosso site LinkedIn/KingleyGatePartners tt.com/KingsleyGatePartners

https://www.kingsleygate.com/website/about-us/
https://www.linkedin.com/company/kingsley-gate-partners/mycompany/
https://twitter.com/kingsleygate

