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No Auditório Regina Casillo, em Curitiba, executivas MEX e convidados debateram a importância cada vez
mais urgente da presença feminina em cargos de governança e conselhos de administração de empresas.

Fórum de lançamento

Programa + Mulheres na Governança
O dia 27 de maio foi mais um
daqueles momentos históricos
para o MEX. No 4º Encontro
Mensal, o Lançamento do
Programa + Mulheres na
Governança discutiu o papel da
governança corporativa no
desenvolvimento das empresas,
assim como tratou sobre a
importância das mulheres
ocuparem cargos de liderança
nessa área, que vem ganhando
cada vez mais destaque dentro
das corporações.
Além do debate de ideias, o
encontro promoveu o
lançamento de uma ação
prática: um programa que

instrumentaliza as participantes a se aprofundarem no
universo da governança
corporativa e suas
possibilidades de atuação.
Geovana Donella, conselheira
de administração, presidente
de conselho e especialista em
governança corporativa em
empresas familiares; Maria
Fernanda Teixeira,
conselheira de empresas e
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presidente de conselho, premiada
pela Forbes como a mulher
executiva mais influente em
tecnologia e negócios; André
Prado, CEO da BBM Logística e
Antonio Wrobleski, presidente
do Conselho da BBM Logística,
foram convidados a falar sobre
suas experiências sobre o tema.
No evento também estiveram
presentes as executivas MEX que
formam o Comitê que elaborou o
Programa recém lançado.

Café, Network &
Business
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Governança Corporativa
na prática
A importante contribuição que os
convidados trouxeram ao lançamento do
Programa, garantiu uma manhã inspiradora a
quem teve a oportunidade de participar do
evento. No link é possível rever o encontro:
https://youtu.be/3rt7OBWv9v8
"Infelizmente o
número de
mulheres em
Conselhos não
cresceu nos
últimos anos.
Então é importante
trazer os homens
para essa conversa.
Mas é preciso que
haja mulheres
preparadas. A
governança tem
um importante
papel na edificação
de empresas
melhores".

Maria Fernanda
Cândido
conselheira de
empresas e
presidente de
conselho
André Prado
CEO da BBM Logística
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"O que eu falo para
meu filho homem é
também o que falo
para milha filha
mulher: você vai ser o
que você quiser. Mas,
seja homem ou
mulher , é preciso se
preparar e acreditar.
Pode até demorar um
pouco, mas
preparadas as
mulheres podem disputar o que quiserem.".
www:espacomulheresexecutivas.com |
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"Para ocupar um cargo como conselheiro(a), você
precisa ser plural. A experiência pregressa conta muito.
e além disso, você tem que se preparar , ter
assertividade e expertise para que o que está se
propondo. No início é difícil quebrar barreiras, mas
quando você as quebra, o reconhecimento vem".

Antonio
Wrobleski,
presidente do
Conselho da BBM
Logística
"Sinto que nós mulheres
temos a peculiariedade de
acreditar que não estamos
prontas para o próximo passo.
Mas vá assim mesmo. Vá
porque dá certo. A gente tem
que ir acreditando, mas estar
tecnicamente preparada.
Avalie o que você quer, o que
tem para dar e o que lhe falta.
E vá lá e complemente".

Geovana Donella
conselheira de administração, presidente de
conselho e especialista em governança
corporativa em empresas familiares
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O despertar para a governança
Despertar e fortalecer as competências femininas
para trilhar o caminho da Governança Corporativa
em todas as suas dimensões. Esse é o propósito do
Programa + Mulheres na Governança.
Dividido em duas etapas, o Programa aborda, na
primeira delas, especialmente o “Despertar”, com
cinco encontros, sendo um por mês, onde as
participantes se aprofundam no universo da
governança corporativa e as possibilidades de
atuação. Já na segunda fase, mergulha-se no
“Fortalecer”, onde todas se conectam com histórias
inspiradoras, mentorias, parcerias, avaliações das
habilidades necessárias para ocupar as posições de
governança, acesso a headhunters e diversos
momentos de networking, entre outros.
Já no lançamento o Programa teve 65% das vagas
rapidamente preenchidas e menos de uma semana
depois, 100% das vagas haviam sido ocupadas. As
matrículas vão até 30 de junho, mas já estão em
lista de espera.

Para saber detalhes do programa acesse
www.maismulheresnagovernanca.com.br
FORMATO PRESENCIAL
Carga horária: aprox. 70 horas
Início: 29 de julho de 2022
Término: 25 de novembro de 2023

Um super time elaborou o Programa
Mudar o cenário da Governança é, em grande medida, mudar a participação das mulheres nos conselhos de administração das
organizações. O Programa + Mulheres na Governança nasceu do desejo de oito mulheres que juntas formaram um Comitê
especial e reuniram suas experiências para criar um programa singular. Confira os desafios que levaram à concepção do programa.

""Entender nosso público-alvo foi nosso principal desafio,
porque queríamos atender todas as participantes, desde
aquelas em início de cargos de liderança até as já consolidadas
em posições de C-Level. Almejamos que as participantes
enxerguem na Governança os mecanismos necessários para
melhorar suas empresas e a possibilidade de carreira - como
executiva ou sucessora (conselhos, comitês, agentes da
governança). Prover um networking qualificado, com trocas e
conexões robustas, também é um dos focos do programa”.
Janete Anelli,
Finanças e
Governança

"O Programa já começou da maneira mais acertada possível,
com a criação de um Comitê que nos permitiu traçar o melhor
conteúdo para atender não apenas a possibilidade de uma
carreira futura, mas o próprio desenvolvimento das
participantes em conhecimento, atualização, conexões e
transformação. Estou muito orgulhosa, pelo MEX, em propiciar
uma atividade tão alinhadas com nosso propósito".
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Regina Arns,
Fundadora do
MEX,
articuladora de
grupos sociais e
empresariais
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Ana Paula Camargo,
Pessoas e Comunicação

Gisah Akel,
Marketing

"O maior desafio que tivemos foi
definir foco do programa.
Governança é um tema amplo e já
existem instituições super
qualificadas no mercado para
formações mais específicas. Com isso
buscamos dar às participantes uma
visão ampla do tema para que
possam escolher o caminho que
mais sentido fizer para elas. E a
tríade: visão ampla do tema +
networking + plano de ação
individual, será um grande
diferencial, não tenho dúvidas".

"No somatório das nossas
experiências sentimos falta do olhar
feminino, de uma formação com o
enfoque de oportunizar a diversidade e de olhar não só para aquelas
que buscam a carreira de conselheiras, mas também para as empresas
que passam pela maior profissionalização de seus negócios com uma
governança melhor estruturada.
Então se ao menos deixarmos mais
mulheres pensando nessa possibilidade de carreira ou de movimentação, cumpriremos nosso objetivo".

Marcia Zazula,
Finanças

Rose Russowski,
Pessoas

Silvana Pampu,
Pessoas e Inovação

"A governança não é um tema
pequeno, ao contrário, e não se
limita às grandes empresas. Todas as
mulheres que forem participar irão
perceber isso. A junção da parte
teórica à experiencial, irá despertar
as mulheres para novos horizontes,
novos caminhos, novas possibilidades. Esperamos que elas possam
crescer como pessoa, descobrir
coisas diferentes, se descobrir com
outras possibilidades de trabalho, de
entrega e posicionamento em suas
jornadas profissionais".

"São muitas as oportunidades! O
conceito e a lógica do programa
estão muito bem pensados. Os
palestrantes são pessoas de
referência em suas áreas e formam
um grupo de elite nos conceitos que
dominam e vão contribuir muito com
a carga de conhecimento e experiência que irão compartilhar com as
participantes. Estamos congregando
um grupo de mulheres diferenciadas,
sêniores, interessadas e interessantes, o que vai proporcionar uma
oportunidade única de networking!"

"O desafio de orquestrar esse
programa foi desenhar um projeto
cujas fases gerassem experiências
marcantes. Não temos a pretensão
de "formar" e sim de instigar as
participantes a olhar para essa
carreira como possibilidade. O
programa tem uma série de
diferenciais, mas na minha opinião,
o principal é gerar uma rede
consolidada, com alto networking e
inteligência coletiva, que permitirá
abrir muitas portas. Certamente,
uma oportunidade imperdível".
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Izabela Rücker Curi,
Jurídico

"Ao longo de mais de 10 meses, em
debates semanais ou, várias vezes,
com mais assiduidade, escolhemos
experts no tema de Governança
Corporativa, para conversarem
conosco nos darem as inspirações
que nos levaram a perceber a
necessidade urgente de um programa como esse. Tenho a certeza que
será bárbaro, pelo conteúdo reunido
e pela possibilidade de em um ambiente intimista, em debates ao estilo
de mesas redondas, mergulhar em
temas indispensáveis".
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A opinião de nossas MEX
Com a participação majoritária de nossas
MEX, o Fórum sobre a participação de +
Mulheres na Governança também reuniu
convidados.
No total, mais de 150 pessoas prestigiaram
o evento. Aqui, convidamos quatro
executivas para falar sobre suas
impressões do tema e do lançamento.
Confira!

"A qualidade dos convidados,
principalmente Maria Fernanda
e Geovana,que são mulheres
fantásticas , me chamou a
atenção. Sai de lá inspirada em
fazer a diferença, e me tornar
uma líder feminina referência.
Com certeza eu vou participar do
programa. Estou motivada e
ansiosa para o primeiro
encontro. Será uma jornada de
muito aprendizado, crescimento
profissional e pessoal".

Amanda Pinheiro,
diretora da PwC Brasil

Danielle
Vicentini
Artigas,
sócia do escritório
Becker Direito
Empresarial

Regina Ramina,
diretora administrativa do INC

"O encontro chamou muito a atenção pela
importância do tema tratado e pela excelente
organização. As experiências pessoais trazidas pela
Geovana Donela despertaram ainda mais minha
curiosidade para o desenvolvimento na área de
Governança. Eu pretendo fazer o curso e super
recomendo. Achei muito bem desenhado o conteúdo
e o corpo docente está incrível. Gostaria de
parabenizar o MEX e as protagonistas do Programa +
Mulheres na Governança e dizer que tenho orgulho
em fazer parte ! "

"Mais uma vez o MEX nos traz um
assunto relevante e interessante,
palestrantes muito bons e
preparados e plateia participativa.
A participação das mulheres na
governança é essencial para as
empresas. Há 20 anos dirijo um
hospital e , por 16 anos, fui a única
mulher na diretoria. Hoje temos mais
uma, como diretora de marketing.
Dos 600 funcionários que temos, 70%
são mulheres. A grande parte dos
cargos de coordenação são ocupados
por elas. Cada vez mais mulheres em
cargos decisórios, nos permitirão
avanços diferentes e precisamos de
mulheres preparadas para isso!”

"Me chamou a atenção o interesse das mulheres pelo tema. O encontro
com depoimentos de mulheres experientes certamente foi bastante
motivador. Precisamos capacitar mais mulheres para atuar na
governança. Um tema de grande importância para as empresas,
principalmente as familiares. Realmente recomendo para todas que
puderem. A programação está excelente, temas atuais e professores
experientes. Vai ser show! "

Nilva Amalia Pasetto,
conselheira da MITTE Consultoria
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