Diversidade na liderança é o foco do
6º Fórum Mulheres em Destaque
O maior encontro de líderes em busca da igualdade de gênero
traz para o diálogo homens altamente engajados nesta causa,
além de conteúdo especializado e cases de grandes corporações como
Natura, Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Microsoft e Google

Nos dias 22 e 23 de novembro acontece a 6ª edição do Fórum Mulheres
em Destaque, na FECOMÉRCIO, em São Paulo. Os principais executivos
do mercado estarão reunidos com líderes de grandes empresas e
organizações para debater a importância das mulheres nas posições de
liderança e discutir a diversidade na liderança como vantagem competitiva
para o crescimento dos negócios.
O Fórum é o maior encontro de líderes em busca da igualdade de
gênero! O evento conta com a cooperação da ONU Mulheres e do
HeforShe e tem como propósito apresentar de forma prática os processos
que as corporações precisam adotar para implementar e consolidar seus
programas voltados para a questão da equidade de gênero, além de
apresentar pesquisas, estudos, cases e benchmarks.
Um dos grandes destaques da programação desse ano é o Painel CEOs He
for She, que contará com mediação da idealizadora do evento, Cris Kerr,
e a participação de Guilherme Ribemboin, presidente do Twitter; Rodrigo
Santos, presidente da Monsanto e Fernando Alves, sócio-presidente da
PwC Brasil, líderes comprometidos e atuantes com a busca da equidade de
gênero e empoderamento feminino. Eles falam sobre a importância do
envolvimento de líderes masculinos na busca pela equidade de gênero,
engajando assim todos os níveis da organização.
O painel “Movimento Mulher 360” reúne grandes empresas para
apresentar práticas que contribuem para o empoderamento da mulher em
uma visão 360 graus a partir dos Princípios de Empoderamento das
Mulheres (WEPs). O painel conta com a moderação da Tatiana Trevisan,
diretora do MM360 e gerente de sustentabilidade do Walmart; Andrea
Alvares, vice-presidente de marketing e inovação da Natura; Gilberto
Rigolon, head of talent, training & development da Nestlé; Natalia Freira,
marketing development manager da Coca-Cola; e Fernando Rodrigueiro,
diretor da área de desenvolvimento organizacional da Unilever.
Entre os temas inovadores da 6ª edição, está a palestra “Os 4 talentos
femininos da liderança sustentável”, ministrada pela sócia-diretora da
Inove Soluções em Segurança, Ramy Arany, com uma visão inovadora da
construção do protagonismo da mulher em suas conquistas pessoais e
profissionais. Outro momento importante será o painel “Empoderamento
& Marca Pessoal” que aborda as práticas de empoderamento que as

empresas podem adotar para fortalecer os pontos fortes e aumentar o
poder dos talentos das mulheres. Será mediado pela diretora de redação
da revista Claudia, Tatiana Schibuola, com a participação do professor de
Storytelling e gestão de marcas e inovação, Leandro Waldvogel, e
Marienne Coutinho, sócia da KPGM e co-presidente da WomenCorparte
Directors,
A consulesa da França, Alexandra Loras, ministrará uma palestra
inspiracional sobre um mundo mais igualitário e colaborativo.
“A realização desse evento pelo sexto ano consecutivo é a consolidação
do Fórum Mulheres em Destaque como referência na questão da
diversidade na liderança nas organizações. Um de nossos principais focos
é a importância de trazer os líderes masculinos para essa conversa. É
fundamental o apoio da alta direção da empresa para que a cultura
corporativa avance na igualdade de gênero, assegurando que todas as
políticas da empresa sejam sensíveis às questões de gênero”, declarou Cris
Kerr, idealizadora do Fórum e CEO da CKZ Eventos.
O Fórum conta com a cooperação da ONU Mulheres e do HeForShe e apoio
institucional da Fundação Getúlio Vargas, Insper, Catho, Facilities
Services, IAB Brasil, Folha Blu, Ibevar, OBME, Mex Brasil, Rede Mulher
Empreendedora, Amigas do Vinho, Tres por 3 Corações. Patrocínio da
Dudalina e as Empresas Parceiras: Alpargatas, Bemis, Ingersoll Rand,
Monsanto, Sanofi, SESI, Tozzini Freire Advogados e White Martins.
Sobre a CKZ Eventos –A CKZ, comandada por sua fundadora, Cris Kerr,
possui três áreas de negócios: CKZ Diversidade que promove eventos
próprios: 6ª Edição do Fórum Mulheres em Destaque e a 2ª Edição do
Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão, a CKZ Consultoria em
Diversidade que tem como propósito apoiar as corporações a construírem
programas de diversidade para torná-las mais sustentáveis e responsáveis
e a CKZ Agência, que realiza e organiza eventos para clientes com o
compromisso de entregar aos clientes serviços inovadores, diferenciados
e de alta qualidade.
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