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No dia 8 de março, é relembrado no mundo todo o
Dia Internacional da Mulher, celebrando a luta das mulheres 
para conquistar igualdade e participar mais ativamente da 
sociedade. Foi graças a essas trabalhadoras que o papel 
feminino no mundo dos negócios mudou drasticamente nos 
últimos 50 anos, período em que mulheres passaram a assumir 
mais cargos de liderança em setores distintos como fabricação 
de automóveis, mineração, construção e tecnologia. E embora 
seja verdade que ainda há muito a ser feito em termos de 
diversidade, o conjunto crescente de normas e a intenção de 
muitos países em promover a igualdade estão criando uma 
janela de oportunidade para as mulheres e seu firme desejo
de continuar galgando posições no mundo corporativo.
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Diante desse cenário, a última edição da Global Female Leaders 
Outlook (GFLO) da KPMG nos permite ver como o papel e a 
importância das mulheres evoluíram. A edição de 2020 deste
estudo contou com a participação de 138 respondentes sul-
americanas de empresas localizadas na Argentina, Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru, Uruguai e Venezuela. Dentre os pontos abordados 
pela pesquisa estão aspectos decisivos para o desenvolvimento 
da liderança feminina, como expectativas de crescimento para 
os próximos anos (no âmbito global, local, setorial e empresarial), 
estratégias e medidas para promover o crescimento das organizações 
(um ponto especialmente importante nesse período de crise), riscos 
nos próximos anos, resiliência empresarial, progresso tecnológico e 
avanços alcançados em termos de sustentabilidade e, principalmente, 
igualdade de oportunidades.

Em relação a este último ponto, as pesquisadas afirmaram que 
o maior desafio que as mulheres continuam enfrentando no 
mundo dos negócios é o ambiente cultural, uma vez que grande 
parte das entrevistadas afirmou que estereótipos e preconceitos de 
gênero ainda persistem nas empresas.

Em relação às expectativas de crescimento econômico, embora 
apenas 35% das lideres da região demonstrem confiança de que a 
economia global dará sinais de recuperação nos próximos anos, a 
maioria reportou perspectivas melhores para seus setores (53%) 
e empresas (60%). Além disso, de maneira consistente com este 
resultado, cerca da metade das entrevistadas também acredita que 
os lucros de suas empresas crescerão a uma taxa igual ou superior 
a 2,5% ao ano nos próximos três anos, o que, em termos gerais, 
indica maior confiança nas perspectivas de desenvolvimento daquilo 

que mais conhecem e podem impactar (suas empresas e setores) 
e sendo mais cautelosas com o macroambiente. Não por acaso, 
as “alianças estratégicas”, “crescimento orgânico” e “fusões e 
aquisições” se destacaram como as principais estratégias escolhidas 
para acelerar a recuperação durante e após a crise sanitária, bem 
como os “aspectos regulatórios” (especialmente na Argentina, 
Peru e Venezuela), “crimes cibernéticos” (no Brasil), “tecnologias 
emergentes” (no Brasil) e “a escassez de talentos”
(no Peru e Venezuela), classificados como os riscos
ou ameaças mais mencionados. 

Em termos de inovação, transformação 
e digitalização, quase todas as líderes 
concordaram que os processos de 
transformação digital e o comércio
eletrônico foram os dois grandes temas
da pandemia, enquanto 88% acreditam
que a “inovação” será um fator determinante 
para a sobrevivência das empresas após
a crise sanitária. De fato, cerca de 78% das 
empresárias sul-americanas concordam 
que o maior impacto do surto da COVID-19 
sobre o comportamento do consumidor foi 
o aumento das compras digitais e sua maior 
dependência desse ambiente. Talvez por isso, 
paralelamente, as líderes garantiram que focarão
sua estratégia de negócios nas “plataformas on-line”.
Não obstante, é importante destacar que uma grande parte
das participantes confirmou que, entre os maiores obstáculos 
ou desafios que tiveram que enfrentar para se adaptarem à 

transformação digital, a falta de capital para financiamento e a 
escassez de talentos e capacidades de TI são os mais importantes.

No que tange ao mercado de trabalho, quase todas as
líderes da região destacaram a importância e atenção que 
as ferramentas tecnológicas de comunicação e colaboração 
digital continuarão recebendo após a crise, principalmente por 
entenderem que o trabalho remoto deixará de ser a exceção para 
se tornar a regra, e porque, seguindo a tendência mundial, elas 
concordam que as empresas da região devem começar a tomar

as medidas necessárias para migrar para
uma estrutura digital.

Embora os resultados apresentados
não esgotem a riqueza aportada pela 
pesquisa em termos do crescimento
que as mulheres líderes vêm
demonstrando no mundo corporativo,
ou como suas expectativas e opiniões o 
estão transformando, podemos dizer que
elas enxergam a importância específica
que vão conquistando como representantes
das transformações sociais e econômicas 
pelas quais o mundo passa e como reflexo 
fiel das vitórias conquistadas nos últimos 

anos. A própria pesquisa GFLO da KPMG é um espelho dessas 
conquistas, bem como uma homenagem inabalável às mulheres 
na sua luta para serem reconhecidas e conquistarem o lugar que 
merecem e sempre mereceram. 

Das lideres da região 
demonstrem confiança 
de que a economia 
global dará sinais 
de recuperação nos 
próximos anos.
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