
Podemos dizer que o 3º Encontro
Mensal do MEX, que aconteceu
no dia 08 de abril,  foi arrebatador. 
Baseado em dados e muito estu-
do, o professor Carlos Piazza fez
um tour sobre os impactos que a
pandemia, o mergulho profundo no
mundo digital e a necessidade de
observar a importância da filosofia
no nosso dia a dia impactam na
vida cotidiana e, em especial,
como a mulheres podem se
posicionar nesse cenário.

Para a executiva Solange Fusco,
Diretora da 4trust Comunicação,
que foi responsável pela vinda de
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RESERVE A AGENDA

Piazza a Curitiba, o encontro foi
super válido. 'Fiquei muito feliz em
observar o quanto as executivas
valorizaram a oportunidade da
conexão com as ideias e
provocações do professor que
veio de São Paulo, só para nosso
encontro. Ninguém piscava o
olho, atentas à cada palavra e
pensamento sobre a importância
da ressignificação de tudo em
torno da gestão empresarial. Até
porque qualquer distração não
acompanharia a velocidade da
fala e das mensagens do mega
disruptivo professor Carlos
Piazza". 

MEX reunidas no Auditório do 
Edifício  Curitiba Trade Center 
em uma manhã inspiradora com o professor,
autor e futurista Carlos Piazza, que falou sobre a
transformação vivenciada  pelo momento atual.

Confira a seguir momentos do evento e a opinião de 
algumas executivas participantes.

Um olhar sobre a  compreensão do mundo 

+ MULHERES NA
GOVERNANÇA

PRESENÇAS JÁ
CONFIRMADAS MARIA
FERNANDA TEIXEIRA,
GEOVANA DONELLA E
ANDRE PRADO, DE SP

8H AS 12H

FORUM ESPECIAL
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"Achei muito instigante nosso último
encontro. A fala do Professor Carlos
Piazza é altamente questionadora de
conceitos empresariais enraigados e
mostra uma visão de um futuro
disruptivo, ágil e aberto ao verdadeiro
pensar. Particularmente, tenho muito
orgulho de fazer parte do MEX há 16
anos. Aqui criamos novas conexões,
podemos crescer nosso networking,
construímos amizades e abrimos
nossas mentes para outras visões. O
MEX nos faz 'sair da caixa' e oxigena
nossos negócios".
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Laurita Utrabo,
Sócia e Private Banker na Galapagos

Wealth Management

Momentos inspiradores
Reunimos aqui algumas inspirações do encontro, com
Carlos Piazza. Confira!

"O mundo vem desafiando a gente a se desafiar.  Uma
nova realidade, uma nova inteligência, pessoas que
entendem o seu propósito terão, certamente, mais
chance nesse novo mundo. E afinal, o que a gente
precisa mesmo é ser feliz e ter uma vida de
propósito".

"Sempre tivemos professores de história, nunca de
futuro. E como a gente vai se virar com isso? O futuro
não existe, ele é cocriado. Dá pra imaginar o universo
de oportunidades que se abre quando entendemos
esse conceito?"

"A pandemia da COVID -19 gerou um paradoxo, porque  ao
mesmo tempo em que foi arrebatadora, nos trouxe uma
oportunidade de vida. As pessoas pararam para pensar no
tipo de vida que tinham, e nem sempre viram que isso era
bom. Definitivamente, acredito que a  COVID-19 veio
como uma chance de ouro de colocar as pessoas em
primeiro lugar e todo o resto vem depois".

"E o futuro? Bem ele é logo ali, em cinco anos, com a
velocidade que a tecnologia nos impõem aquele futuro
distante foi abreviado".
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Alison Mazza
Head Customer Success Liz
Lingerie e Administradora

da Liz Lingerie Barigui
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"Sempre inovando o Mex traz assuntos
que me fazem refletir sobre o caminho
percorrido até aqui e sobre onde
pretendo chegar. Fiquei encantada com
o Professor Piazza! Sua condução
moderna, comunicativa, positiva e
acolhedora foi transformadora. Ele nos
fez pensar ao trazer para discussão
alguns pontos positivos da Covid 19 em
nossas vidas e seus significados que
me remeteram a tudo que estou
vivendo. Como ter mais o cuidado com
o planeta, com as pessoas, e privilegiar
mais tempo juntos, apesar das
incalculáveis perdas de pessoas tão
especiais. E como ele mesmo disse:
seja feliz e seja de propósito!"

"Eu sigo o professor Piazza há algum tempo nas redes sociais,
mas foi a primeira vez que o vi pessoalmente. O encontro me
impactou em vários aspectos, mas os pontos que eu trouxe
para minha vida são que nesse mundo digital e tecnológico,
devemos ser plásticos e não mais apenas resilientes, de forma a
nos ressignificar 100% todos os dias, para evoluir e não voltar
ao mesmo lugar de onde estávamos. Além disso, por mais que
tenhamos robôs com tecnologia avançada, apenas nós, seres
humanos, temos a capacidade de fazer análises críticas e
análises de ambiguidades. Somos seres duais e insubstituíveis
nesses quesitos, com sentimentos como afeto,  amor e
consciência da vida. Enfim, mais um encontro sensacional!  O
MEX tem sido um pilar muito grande no meu desenvolvimento
profissional. É estando em contato com todas essas mulheres
que me inspiro". 

Érica Paes
Gestora de RH da Multiloja 

e Coach da Duatlitah 
Gestão e Desenvolvimento 

de Talentos
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 Izabela Rücker Curi,
Advogada, Sócia Fundadora

e CEO na Rücker Curi
Advocacia e SMART 

LAW Office

"O último encontro foi inspirador! O
Carlos Piazza me impressionou por sua
capacidade de dar um giro pelo mundo e
suas inovações, em uma visão ampla
sobre tantos aspectos: a governança
corporativa; o papel das mulheres em
Conselhos consultivos e de administração;
os pontos fortes que nós, mulheres,
temos e precisamos implementar no
mundo dos negócios. Habilidades que
precisamos conhecer, para que possamos
estar aptas para receber os novos
profissionais e até para o próprio
aprendizado. Com encontros como esse,
o MEX agrega muito em meu
desenvolvimento de soft e human skills.
Sem esquecer do network com pessoas
com pensamento estratégico e o mesmo
desejo que o meu: de apoiar,
engrandecer o outro e crescer juntas".
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Momentos inspiradores
Reunimos aqui algumas inspirações do encontro, com
Carlos Piazza. Confira!

"Devemos viver no mundo do erro, em busca do
acerto. Afinal, eu evoluo por meio do aprendizado. Os
novos tempos exigem que entendamos que a cultura
do aprendizado pelo erro, vai fazer a gente evoluir."

"A tecnologia nos apresenta  meios pelos quais eu busco
o avanço da humanidade. Assim, entender a tecnologia é
importante para entender a escalada da mudança. E as
mudanças que vivemos são permanentes, não voltam
mais. Mas não podemos esquecer que mesmo que nos
digam o contrário, as especialidades humanas são
prevalentes sobre as especialidades tecnológicas". 

"Ingressamos em uma era  diferente. Onde havia
competição, agora há espaço para colaboração. Assim
preciso de uma maturidade muito maior. A nova
inteligência do futuro conecta por significados, por
propósito, por complementariedade. E aí vejo
vantagens no universo feminino. Na história da
humanidade, os homens  sempre foram mais
competitivos. As mulheres são agregadoras. Ou seja,
precisamos da inteligência das mulheres para
equilibrar a nova humanidade".

"Lembre-se de aprender sempre. Quem é Life Long

Learn, tem Life Long Relevance!"


