
O  1º  Encontro Mensal de
2022  trouxe o futuro ainda
mais perto da gente. Com o
tema: Liderança,
Neurociência  e Tecnologia ,
duas executivas MEX -
experts no tema -  falaram
sobre o impacto que a
realidade virtual
acrescentará  ao dia a dia de
todos. 

Marielva Andrade Dias, da
Positivo Tecnologia,
apresentou os avanços da
neurociência e os impactos
da tecnologia no mundo. Seria
a tecnologia mocinha ou vilã
em todo esse contexto?

 
ENCONTRO

 MEX

https://youtu.be/73rGq49rAIw

Como o metaverso e
as novas tecnologias
vão influenciar nosso
dia a dia.
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EM  MARÇO
VAMOS RETOMAR

NOSSOS
ENCONTROS
PRESENCIAIS.

EM BREVE

DETALHES

Confira o encontro completo no link:

O futuro está aí!

Já  o metaverso   foi o tema
que Tathiana Canan ,  da
Caccuri Evolving Leaders,
trouxe às executivas. Que
deu evidência a diversas
possibilidades que estão
sendo consideradas agora
mesmo no cenário mundial.

E como exemplo prático de
um mundo em evolução, um
pitch  com Julia Canan ,  da
Be.U Startup.  A jovem
empresária de 15  anos,
criou uma solução para
engajar na escolha
profissional  dos jovens,
com base nas profissões e
mercado do futuro.
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"O metaverso é a convergência da
realidade física e digital através de
experiências imersivas, sendo uma
economia virtual independente. Ele tem
um impacto na condução das novas
estratégias de negócios e precisa ser
considerado proativamente.  Para as
novas gerações, sem dúvida, a vida
virtual começa a se tornar mais
importante que a vida real. Toda essa
transformação certamente  é um
caminho sem volta". 

Liderar os novos tempos

" A tecnologia pode ser vilã ou mocinha em
nossas novas relações. O importante é  saber
como faremos o uso dela, pois cada vez mais a
vemos em todas  as instâncias. O que nos traz
também um desafio: como liderar as pessoas
nos novos tempos? Tudo está mudando: a
maneira como nos relacionamos; o modo como
nos comunicamos (Twitter, Instagram,
WhatsApp, Facebook, Linkedin) e como as
organizações funcionam. Devemos estar
aptas a liderar sob os novos tempos. Da
mesma forma que o autoconhecimento e
conhecimento de como nosso cérebro
funciona vai nos permitir dar um tempo maior
entre o estímulo e a resposta para  que
possamos tomar decisões conscientes".
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Sejam protagonistas
do metaverso 

MARIELVA ANDRADE
DIAS, VICE-PRESIDENTE DE

NEGÓCIOS PARA
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS,

DA POSITIVO TECNOLOGIA

TATHIANA CANAN 
DIRETORA EXECUTIVA

DA CACCURI EVOLVING
LEADERS

Visões e oportunidades  sobre o futuro imediato
Naturalmente a tecnologia tem feito
cada vez mais parte de nosso dia a dia.
Mas a forma e a velocidade que isso
vem tomando - principalmente após
nosso isolamento involuntário durante
a pandemia - traz uma necessidade
urgente para pensar e se atualizar
sobre o tema.  Para chamar a atenção
para as oportunidades que isso nos
traz ,  executivas do MEX trataram do
assunto em seu primeiro encontro de
2022 .

O metaverso, por exemplo, torna-se
uma porta de entrada para mundos
online onde será  poss ível estudar, ver
filmes e shows, praticar exerc ícios 

f ísicos, conhecer pessoas e fazer
compras, de forma jamais pensada. Ou
seja, com ele viveremos no limiar da
fronteira entre o real e o virtual. Os
equipamentos de hoje já  proporcionam
uma imersão significativa — e o avanço
da tecnologia nos próximos anos
promete experiências mais poderosas.
Uma oportunidade incrível para
repensar negócios, relacionamentos 
 e carreira sob essa nova ótica.

Mas não se engane que esse é  um
futuro distante: essas transformações
já  estão ocorrendo, como bem
explicaram Marielva Andrade  e
Tathiana Canan .
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Atualização cadastral 

Encontros mensais com foco em cinco eixos principais: humano, organizacional,
competitividade sustentável, tecnologia e diversidade de gênero. 

Agenda Experiencial com visitas técnicas nacionais e internacionais previstas
para o 2º Semestre. Vale do Silício (setembro),CUBO (nova sede), Campus Google,
Cacau Show, Magalu (nova sede), Maurício de Sousa/Turma da Mônica, HSM,
entre outras.

MEX Entrevista : uma forma de conexão mais forte entre todas. 

Campanha “Mulher que cita Mulher”

Ações de desenvolvimento: para mulheres líderes.
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MEX Diretrizes 2022

Mulher que 
cita Mulher

Ao longo de 2022 ,  queremos
incentivar as MEX a citarem outras

mulheres de seu conv ívio
profissional, que são admiráveis

por seu trabalho, seus resultados
e sua experiência, para fomentar a

valorização das mulheres em
cargos de alta gestão e assim
expandir e dar visibilidade às
mulheres que inspiram.  Bons
exemplos nos influenciam 

não é  mesmo!

MEX Entrevista
 Você  sabia que atualmente, temos
23  setores de atuação no MEX.

Curioso, não é  mesmo? Somos 100
executivas .  Um grupo riqu íssimo em

experiências. Assim, ao longo dos
próximos 10  meses, vamos
promover entrevistas para

descobrir ,  mês a mês, o trabalho, a
carreira e a atuação das executivas

MEX .  A ideia é  que até  dezembro
possamos ter todas relacionadas em

nossos principais canais de
comunicação: News, Instagram,

Facebook, Linkedin e site. 

Foi dada a largada para
mais um ano de

desafios para o MEX.
Confira as principais

diretrizes apresentadas
para 2022  e como você

pode aproveitar suas
conexões para

incrementar seu ano
profissional e pessoal.

Foto do encontro  MEX em
dezembro de 2021


