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A) APRESENTAÇÃO 
 
 
A.1) Informações básicas sobre a organização: 
 
Razão social 
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
 
Ramo de Atividade 
Distribuição de combustíveis e varejo 
 
Ano de fundação 
1937 
 
Endereço completo 
R. Francisco Eugênio, 329 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ 
 
Número de empregados 
3.000 
 
Breve descrição da atividade principal 
Uma das maiores e mais respeitadas redes de mobilidade e conveniência do Brasil, a 
Ipiranga comercializa combustíveis para mais de 7 mil postos espalhados pelo Brasil. 
Também atende mais de 6 mil clientes de grande porte que usam os produtos para 
atividades da indústria, transporte coletivo e transporte de carga.  
 
É responsável ainda por uma das maiores marcas de franquias próprias dos segmentos de 
conveniência e serviços automotivos, a AmPm e o Jet Oil, além do maior programa de 
fidelidade do Brasil, o Km de Vantagens, com mais de 32 milhões de participantes.  
 
Com o posicionamento de Posto Completo, a Ipiranga oferece soluções não só para o 
motorista que abastece nos postos, mas também para o pedestre, o ciclista ou o morador 
do bairro que está passando e pode contar com a conveniência das lojas AmPm. 
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Título do case: 
 
Women Speed: acelerando a carreira de lideranças femininas e a transformação 
cultural da Ipiranga 
 
 
Resumo 
 
O Women Speed é uma aceleradora de carreiras de futuras lideranças femininas na 
Ipiranga, uma das maiores e mais respeitadas redes de mobilidade e conveniência do 
Brasil. A empresa atua em um segmento estratégico - de óleo e gás -, tão grandioso quanto 
tradicional. Mas o jeito de ser e fazer Ipiranga está em transformação. E essa mudança 
estratégica de cultura da companhia passa pela busca por maior diversidade em seus 
quadros de gestão. Diante desse desafio, o Women Speed viabilizou um programa de 
mentoria focado na primeira liderança, que obteve resultados concretos imediatos. Das 30 
mulheres escolhidas para participar da primeira edição da iniciativa, entre janeiro e julho de 
2021, cinco foram promovidas antes mesmo do fim dos encontros. A próxima edição do 
programa está em fase de planejamento e irá ocorrer no primeiro semestre de 2022, mais 
uma vez envolvendo todo o corpo diretivo da companhia, assim como o CEO da Ipiranga, 
Marcelo Araujo. 
 
 
B) INTRODUÇÃO 
 
 
É evidente o longo caminho ainda a ser percorrido rumo à equidade de gênero no Brasil. 
Recente estudo da consultoria de gestão global Bain & Company, feito em parceria com o 
LinkedIn, mostrou que apenas 3% dos CEOs das 250 maiores empresas brasileiras são 
mulheres. A Ipiranga não fecha os olhos para essa realidade e vai além do discurso. Parte 
para a ação com o objetivo de garantir maior presença feminina em cargos de decisão, 
assim como nas demais posições. 
 
A companhia, conhecida pelo pioneirismo e pela inovação em seu mercado, sai mais uma 
vez da zona de conforto para que todos possam evoluir e aprender juntos. Em 2021, a 
Ipiranga lançou o Women Speed, um programa de aceleração da carreira de funcionárias 
que apresentam grande potencial para se tornarem líderes na companhia, tendo as 
mentorias como instrumento de aprendizado e crescimento. Antes de descrever o case, 
apresentamos o contexto em que ele está inserido. 
 
Longe de ser uma iniciativa isolada, o programa está alinhado à estratégia de 
Transformação Cultural da Ipiranga, iniciada em 2019. Dentro do plano de renovação de 
valores, propósitos e relacionamento com seus colaboradores, a companhia octogenária 
empenha esforços de promoção da Diversidade & Inclusão, focando em quatro grupos 
prioritários: mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Este projeto se 
debruçou sobre o primeiro grupo: de mulheres. 
 
Em 2021, o programa de trainee da Ipiranga atraiu 24.000 candidatos. Das 12 vagas 
disponíveis, 10 foram ocupadas por candidatas que se sobressaíram nas dinâmicas e 
entrevistas ao longo do processo de seleção. Trabalhar a diversidade em uma companhia, 
entretanto, exige uma atuação não só junto aos canais de atração, as portas de entrada, 
como também no ambiente interno. É fundamental identificar os talentos femininos já 
presentes na empresa e alavancar suas carreiras. Neste contexto, surge o Women Speed. 
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O desenvolvimento de mulheres líderes é um dos pilares essenciais para a construção da 
Ipiranga do futuro: mais aberta à inovação, a pensamentos diferentes, e que traga um 
retrato da sociedade em seus quadros. Atualmente, 24% das lideranças da companhia são 
mulheres, entre coordenadoras, gerentes e diretoras. A meta é elevar essa participação de 
forma significativa ainda em 2021. 
 
A jornada de transformação cultural na Ipiranga prevê também a construção de alicerces 
fundamentais para uma comunicação mais horizontal, circular e que dê voz aos 
funcionários. Afinal, ideias não têm hierarquia, e abertura e transparência requerem prática.  
 
O terreno estava pronto para o início do novo projeto: uma aceleradora de profissionais 
mulheres por meio de mentorias oferecidas pelo próprio time de líderes da companhia. A 
troca entre mentoras ou mentores e mentoradas trouxe de forma concreta o que a Ipiranga 
desenha como um novo horizonte para o fluxo de comunicação. A empresa entende que 
participação, abrangência, transparência e agilidade são resultados de processos de escuta 
e fala abertos e mais horizontalizados. 
 
A transformação na comunicação inaugura uma mudança de postura: ao invés de falar, 
primeiro ouvir. E esse foi um dos principais aprendizados da primeira edição do programa 
Women Speed. A importância de ouvir o outro e empoderar a voz da equipe. 
 
 
 
C) CORPO DO TRABALHO 
 
 
Em 2019, após a renovação de grande parte do quadro de alta liderança, a Ipiranga passou 
a investir em sua Transformação Cultural. Formalidade, estruturas verticalizadas e muitas 
instâncias de aprovação começaram a dar lugar a uma cultura mais horizontal e ágil. Para 
que ocorresse essa mudança de mentalidade, houve muitas campanhas de sensibilização 
em relação a temas que até então não haviam conquistado protagonismo na companhia. 
 
Em 2020, um comitê de voluntários comprometidos com o pilar “gênero", do programa 
Diversidade & Inclusão, decidiu que era hora de ir além. Enxergou em ações afirmativas o 
potencial de alavancar resultados concretos, após as campanhas de conscientização e 
educação. Naquele momento, havia uma única mulher em um cargo de diretoria: Luciana 
Domagala, Diretora de Pessoas e Organização - hoje, são duas. Um estudo de diagnóstico 
realizado pelo grupo de funcionários apontou ainda que o percentual de mulheres ocupando 
posições de coordenação era menor do que a parcela de gerentes e gerentes executivas.  
 
E foi diante deste levantamento que a área de desenvolvimento organizacional começou a 
desenhar um programa que acelerasse a ascensão de mulheres a cargos de primeira 
liderança na Ipiranga. Nascia o Women Speed, um programa de desenvolvimento de 
carreira voltado para analistas sêniores, especialistas e coordenadoras recém-promovidas. 
O objetivo foi fortalecer a presença e a potência das mulheres em cargos de coordenação, 
a partir da capacitação delas por meio de mentorias realizadas pelo próprio corpo de gestão 
da Ipiranga. 
 
O primeiro desafio foi o de selecionar as participantes da primeira edição da iniciativa. 
Coube às business partners apontarem profissionais que se destacavam nas mais diversas 
áreas da empresa. O grupo recorreu a ferramentas como comitês de discussão de pessoas 
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e avaliações de desempenho para identificar mulheres com performance diferenciada e que 
inspirassem outras pessoas na companhia. Ao todo, 30 participantes foram selecionadas e 
convidadas formalmente. 
 
O programa foi desenhado de modo a ser mais do que uma mentoria de carreira, uma vez 
que abordaria questões para além de objetivos e desafios comuns ao crescimento 
profissional. Mentores e mentoradas passaram por capacitações para sensibilização 
quanto a microagressões diárias que ocorrem no meio corporativo direcionadas a mulheres. 
“Brincadeiras" e “ditos populares” apagam a identidade de muitas profissionais, que 
acabam assumindo uma postura masculina de liderança para conquistar cargos de gestão. 
Esta é uma situação muito comum na indústria de óleo e gás que a Ipiranga consegue, 
pouco a pouco, contornar e superar. 
 
A metodologia por trás do programa buscou inspiração na pesquisa realizada pelo Center 
for Creative Leadership em torno do que significa ter sucesso para mulheres bem-sucedidas 
hoje. Segundo o levantamento, elas consideram cinco temas principais para nortear a vida, 
a carreira e seus estilos de liderança: protagonismo, autenticidade, conexão, 
autoconhecimento e integralidade.  
 
Em relação a protagonismo, primeiro tópico, essa líder busca assumir o controle de sua 
carreira a partir de ações intencionais tomadas para alcançar objetivos desejados e 
planejados. A mulher de alto desempenho analisa sua carreira, define metas realistas e 
específicas, desenvolve planos para alcançá-las, além de valorizar o reconhecimento e 
trabalhar sua marca de liderança por meio de atitudes. 
 
A autenticidade está relacionada a ser genuína, ou seja, encontrar e desenvolver seu 
próprio estilo de liderar. Para isso, precisa ter clareza sobre seus valores, suas preferências 
e suas habilidades, o que a permite escolher tipos de trabalho, funções e empresas 
compatíveis com quem ela é. 
 
A conexão envolve foco nos relacionamentos. A intenção de cultivar amizades verdadeiras  
e os laços familiares impactam muitos dos objetivos e das escolhas dessa mulher líder 
contemporânea. Ou seja, reservar tempo para construir laços fortes com outras pessoas é 
importante para o sucesso dela. Um mentor ou uma mentora pode cumprir esse papel de 
apoio e ressonância de ideias. 
 
O autoconhecimento é fruto da compreensão dos valores, das motivações e dos 
comportamentos. É essa clareza sobre si mesma que garante um maior senso de 
identidade. Mulheres de alta performance buscam crescer a partir do autoconhecimento, 
segundo a pesquisa do Center for Creative Leadership. Aumentam essa clareza, feedbacks 
em relação a pontos fortes e fracos. A autoavaliação das necessidades e motivações e de 
como elas mudam ao longo do tempo também é importante. 
 
E o quinto tema, a integridade, representa o desejo de performar outros papéis além do 
trabalho. O senso de sucesso passa pelas múltiplas funções da mulher, embora muitas 
sintam-se angustiadas por não disporem do tempo que gostariam para se dedicar a elas. 
 
O Women Speed se propôs então a trabalhar com foco em cada um desses cinco pilares 
da liderança feminina. As profissionais escolhidas para participar do programa puderam 
indicar três líderes da companhia que gostariam de ter como mentores nessa jornada. Não 
podiam optar por ser acompanhadas por um gestor direto, para que assim tivessem total 
liberdade para abordar temas relacionados ao dia a dia, sem medo de represálias ou outros 
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impactos. Diante dos nomes apresentados, os organizadores do programas definiam o 
mentor ou a mentora que acompanharia cada mentorada por aproximadamente seis meses. 
 
O programa foi dividido em etapas: 
 

1. Indicação das participantes do programa pelas business partners; 
2. Envio do convite formal do programa a cada uma delas; 
3. Indicação, pelas participantes escolhidas, de três líderes da companhia como 

possíveis mentores, desde que não fosse um gestor direto; 
4. Definição do gestor que acompanharia cada uma delas; 
5. Convite oficial aos mentores; 
6. Evento de abertura com Luciana Domagala, diretora de Pessoas e Organização 

da Ipiranga; 
7. Workshop com mentoradas e com mentores, em separado, sensibilizando para a 

importância do programa e para assuntos relacionados à liderança feminina; 
8. Aplicação da metodologia MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) junto às 

mentoradas, como instrumento de autoconhecimento; 
9. Oferta de uma curadoria de conteúdo aos mentores e às mentoradas; 
10. Mentorias periódicas agendadas entre as duplas, de forma autônoma e flexível; 
11. Acompanhamento da jornada pela equipe idealizadora do programa por meio de 

checkpoints (reuniões de avaliação); 
12. Rodas de conversa entre o grupo de mulheres e cada um dos diretores da 

Ipiranga, passando por todo o quadro executivo; 
13. Roda de conversa com Marcelo Araujo, CEO da Ipiranga, como encerramento do 

ciclo. 
 
Um dos desafios da iniciativa foi criar uma atmosfera de segurança e confiança na relação 
entre mentor e mentorada. Para isso, logo no primeiro encontro, a dupla foi instigada a 
contar experiências profissionais e pessoais. Cinco provocações guiaram a primeira 
conversa (ver imagem abaixo). A troca de histórias particulares e até íntimas da vida de 
cada um foi responsável pela conexão inicial, em um relacionamento que deveria ser 
pautado pela empatia mútua. 
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A participação de todo o quadro de executivos, além do próprio presidente, foi fundamental 
para demonstrar que o programa não é um projeto apenas da área de Pessoas da Ipiranga. 
É uma aspiração da empresa.  
 
 
D) RESULTADOS E CONCLUSÃO 
 
 
Quando houve a escolha do formato de mentoria para o programa, considerou-se esta 
metodologia a ideal por proporcionar o compartilhamento de conhecimento entre mentor e 
mentorada, em uma via de mão dupla. Há um contexto de evolução de um relacionamento 
(networking) que contribui para o desenvolvimento das duas partes (ensinar e aprender). 
 
Esses resultados foram evidenciados e mensurados de forma qualitativa a partir de 
pesquisa aplicada tanto junto a mentores quanto a mentoradas. Mentores relataram terem 
revisto suas próprias atitudes que, embora não percebessem, por vezes estavam 
entremeadas por sexismo estrutural. Também relataram mudanças em suas maneiras de 
lidar com a equipe, a partir dos aprendizados com as trocas com mentoradas. Essa 
evolução no comportamento dos líderes contribui para a estratégia de mudança cultural 
que está em plena construção na Ipiranga. 
 
Em relação às mentoradas, os resultados mais concretos ocorreram em forma de 
promoções. Das 30 mulheres que participaram do programa, cinco alcançaram novos 
cargos durante os seis meses de mentoria. Quatro foram promovidas da posição de 
analistas sênior para coordenadoras; e uma já coordenadora no início do encontro alçou a 
gerente. 
 
Os feedbacks qualitativos apurados em pesquisa após o encerramento do programa 
relatam amadurecimento no relacionamento com seus líderes, devido ao desenvolvimento 
ou ao aprimoramento de habilidades de comunicação. Houve a abertura de canais de 
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diálogo mais transparentes e claros, a partir do apoio e da orientação oferecida pelos 
mentores.  
 
Esse ganho comportamental também está alinhado à estratégia de transformação cultural 
da companhia, que traz como um de seus atributos #suavoztemvalor. Nele, a Ipiranga 
valoriza a capacidade de os profissionais colocarem suas opiniões e pontos de vista, 
mesmo que para isso necessitem encarar conversas difíceis. 
 
Os resultados do programa podem ser resumidos também em alguns números: 

 
• 16 mentores (homens e mulheres) 
• 30 mentoradas 
• 1 kick off com a Diretora de Pessoas 
• 1 workshop de preparação para mentores 
• 2 workshops de preparação para mentoradas 
• 1 workshop de carreira e PDI (plano de desenvolvimento individual) 
• 5 rodas de conversa com todos os diretores da companhia 
• 3 checkpoints com a área de Desenvolvimento Organizacional 
• 3 rodadas de curadoria de conteúdos 
• 5 promoções durante o programa 

 
O sucesso do programa já garantiu sua segunda edição, prevista para o primeiro 
semestre de 2022 com um novo grupo de mulheres. Os feedbacks do grupo que 
participou da primeira edição, especialmente vindo dos mentores, também gerou insights 
e motivação para a criação de outra iniciativa. Esta será voltada para a capacitação para 
a primeira liderança dos colaboradores recém-promovidos a coordenadores. 
 

Queremos ouvir vozes femininas,  
de igual pra igual,  
novas opiniões  
do alto de seus novos cargos. 


