PAINEL: "Equality from Perspectives / Equidade sob Perspectivas
Data: 28 de Outubro de 2020, 4a feira
Horário: de 14:00 às 15:30 (90 minutos - fuso horário Brasil)
LOCAL: BIN@ youtube channel
tinyurl.com/y5zkezv6
PROGRAMA
Descrição geral
um espaço de debate com as participações das algumas das principais
Redes/Movimentos Globais que encaram os desafios da inclusão
mobilizando a sociedade, organizações e indivíduos com ações efetivas para
o progresso a partir da equidade, em especial do papel da mulher. Cada
representante abordará a partir da sua perspectiva esses desafios com a
moderação da ONU Mulheres Brasil.
Formato
• Roundtable:

total de participantes: 5 speakers e 1 moderadora

Funcionará em 4 blocos:
Bloco I: abertura-conceitual - ONU;
Bloco II: trailer do documentário “Como Ela Faz” e participação especial
do Sylvio Rocha (diretor e produtor do documentário)
Bloco III: perguntas dirigidas individualmente a cada palestrante;
Bloco IV: conversa entre o grupo de palestrantes econvidado e
participação do público com perguntas selecionadas pela moderadora;
Bloco V: Encerramento pelo Dr Luiz Caetano, vice-presidente da FIRJAN
uma das instituições co-organizadoras do BIN@2020.
• Sessão

síncrona (ao vivo), online transmitida pelo canal Youtube

BIN@
português

• Idioma:

Agenda
ABERTURA DA SESSÃO: de 14:00 às 14h07 (7minutos) - Regina Bronstein,
Intgrante do Comité Curador BIN@2020 e host e organizadora do painel
“Equidade sob Perspectivas
• Boas-vindas ao público e aos palestrantes;
• Apresentação da dinâmica do Painel: uma conversa sobre
experiências, trajetórias, projetos e pontos de vistas de cada
palestrante sobre os desafios da mulher nas diversas áreas e funções
profissionais.
• Apresentação das palestrantes e convidado (utilização das short bios)
• Agradecimentos gerais

BLOCO I (ABERTURA DO PAINEL): de 14h05 às 14h14 (10minutos) –
Teresa, ONU Mulheres
• Contextualização ONU com dados gerais sobre os desafios e
conquistas das equidade de gênero, em especial da mulher;
• Pede a atenção do publico para a passagem do trailer do
documentário “Como Ela Faz”. O trailer tem duração de em torno de
3minutos. A exibição será seguida pela apresentação do Sylvio Rocha
que fala sobre e a sua experiência na concepção até a realização do
documentário.
BLOCO II (Trailer e Sylvio Rocha) – de 14h14 às 14h29 (13minutos)
Exibição do trailer do documentário “Como Ela Faz” - 3minutos
Participação especial do Sylvio Rocha – 10minutos (fala sobre sua
experiência na produção do documentário)
BLOCO III (Debate) – de 14h29 às 15h (30minutos)
Moderador solicita a passagem do documentário seleciona pelo palestrante
que inicia o debate e na sequencia dirige individualmente 2 perguntas ao
palestrante. A ordem do debate seguirá de acordo com os minutos iniciais
selecionados:
1o) Trecho do vídeo: de 3min50s até 4min42s (escolhido como o mesmo
trecho pela Ana Fontes e Silvia Fazio)
Ana Fontes – Rede Mulheres Empreendedoras RME
Sugestões de perguntas:
• Como

diminuir a desigualdade de gênero dentro do ambiente de
trabalho?
• Qual o papel das politicas públicas na construção da equidade de
gênero na sociedade?
Silvia Fazio – WILL
Sugestões de Perguntas:
• Como o WILL tem abordado as disparidades salariais de gênero e as
barreiras para o progresso na carreira das mulheres?
• As empresas estão reagindo a questões de interseccionalidade, como
gênero e raça ou questões de gênero e LGBTQ +?
• Como as empresas podem combater a discriminação de forma eficaz?

3a Claudia Diniz – Women in Mining
Trecho do vídeo: de 18min até 19min45s
Sugestões de Perguntas:
• Qual o cenário da participação das mulheres na mineração no Brasil?
• Como o movimento WIM Brasil espera contribuir para esta realidade

Brasileira?

4a Claudia Mendes – Women in Tech
TBD
5a Andrea Carvalho – Grupo Mulheres do Brasil
TBD
BLOCO IV (Debate em grupo e com público) – de 14h às 15h15
(15minutos)
Moderador abre debate com a participação do publico e solicita perguntas
dirigidas ao bate papo do canal.
Moderador faz um resumo das principais questões ao longo do painel,
agradece em nome de todos e convida o Dr Luiz Caetano para encerramento
do Painel.
BLOCO V (Encerramento) de 15h15 às 15h20 (5minutos)
Palavras finais do Dr Luiz Caetano

Teresa Perez del Castillo
ONU Mulheres - Coordenadora do Porgama WIN-WIN
Na ONU Mulheres é coordenadora para Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, Jamaica e Uruguai do Programa WINWIN: igualdade de gênero significa bons negócios".
Programa criado em parceria entre a ONU MULHERES,
a União Europeia e a OIT para promover a igualdade de
género no sector privado.
Formada em Comunicação Corporativa (Universidad
Católica del Uruguay) e possui MBA com ênfase em
Marketing (Universidad de Belgrano, Argentina).
Com mais de 20 anos de experiencia em comunicação
corporativa em empresas nacionais e globais. Tem
administrado programas de Responsabilidade Social
Corporativa e Sustentabilidade, na busca permanente por
desafios profissionais e pessoais. Líder de equipes
multifuncionais e multinacionais, em cargos de
responsabilidade no Uruguai, Peru e Argentina, em
empresas de ampla trajetória e reputação como CocaCola, Nestlé e Aeroporto Internacional de Carrasco.

Ana Fontes
Fundadora da Rede Mulheres do Brasil
Empreendedora social, fundadora da RME- Rede Mulher
Empreendedora e do Instituto RME , pesquisadora de
gênero e especialista em empreendedorismo feminino.
Delegada líder do W20 grupo de engajamento do G20.
Eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela
Forbes e uma das Top Voices do Linkedin. Conselheira
do Instituto Avon e Professora do programa
empreendedorismo em ação do INSPER.

Andrea Carvalho
Embaixadora Grupo Mulheres do Brasil – Unid. RJ
Sócia e cofundadora da Papel Semente. Psicologa e Especialista
em Gestão Ambiental Empresarial pela UFF. Participou do
programa Capacitação Solidária como Gestora de Projetos Sociais
na USP. Especialista em Elaboração de Projetos Sociais (SenacSP). Formação em Agente da Paz pela UMAPAZ- Universidade
Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz –SP. É uma das
10.000 Mulheres do Programa De Empreendedorismo Feminino
da Fundação Banco Goldman Sachs: Projeto que capacitou
10.000 Mulheres ao redor do mundo para gestão de suas
empresas. Formada pelo Empretec, Programa de
Empreendedorismo da ONU Participante da Endeavor no Projeto
Visão de Sucesso-impactos na base da pirâmide. Atua há 6 anos
como Embaixadora RME - Rede Mulher Empreendedora no Rio de
Janeiro trabalhando a questão de gênero e empoderamento
feminino e é Líder do Grupo Mulheres do Brasil – cuja presidente é
a empresária Luiza Helena Trajano -na cidade do Rio de Janeiro.
Em 2017 teve parte de sua trajetória empreendedora contada no
livro “Uma maratona de sonhos reais” de Cristiano Goldenberg.

Claudia Diniz
Diretora do Movimento Women in Mining Brasil
Executiva com sólida experiência em inovação, gestão de
projetos e propriedade intelectual, com uma história
comprovada de trabalho para a indústria de mineração, já
tendo trabalhado em duas das maiores mineradoras do
mundo. Engenheira química com mestrado e doutorado em
Tecnologia Mineral, com larga vivência no exterior. MBA
pela FDC. Atualmente, trabalha como diretora executiva do
MiningHub, onde atua na direção (estratégica,
stakeholders, operacional e financeira) do primeiro hub de
inovação aberta do setor de mineração no mundo. Além
disso, tem o prazer de ser uma das fundadoras e também
diretora do movimento Women in Mining Brasil. Mãe,
mulher, profissional e feliz!
Cláudia Medes Silva
Embaixadora para Portugal do Movimento Women in Tech
Profissional experiente com mestrado e licenciatura em
Ciências da Computação pela Universidade de Coimbra,
Cláudia Mendes Silva tem mais de 15 anos de experiência
em tecnologia sobre várias disciplinas, incluindo, entre
outras, Gestão de Projetos e PMO.

Silvia Fazio
Presidente e fundadora da Movimento Women in
Leadership in Latin America.
É sócia do escritório de Norton Rose Fulbright em São
Paulo e chefe do Brazil Desk da empresa em nosso
escritório em Londres. A Sra. Fazio é especialista em
investimentos internacionais, com foco em fusões e
aquisições. Graduado em Direito pela Universidade de São
Paulo, LL.M. University of Heidelberg, mestrado em direito
pela University of Bologna, PhD University of London.

Sylvio Rocha
Sócio Diretor da Tocha Filmes.
Após mais de 20 anos de experiência profissional
corporativa, desde 2011 passou a apostar na produção de
conteúdos e gestão de projetos audiovisuais. Participou
como produtor executivo em várias séries de TV e
documentários; alguns deles em co-produção com Fox, Nat
Geo, ESPN, Bonne Pioche, entre outros. Em 2014 fundou
a Tocha Filmes, produtora independente, cobrindo a
agenda do EESG, conectando pessoas, marcas e
organizações a valores, por meio de uma experiência
audiovisual. O último lançamento da Tocha Filmes é
Woman at Work, 2020.

Regina Bronstein
Empreendedora social, com percurso entre instituições
acadêmicas e empresas globais, notadamente na indústria
de commodities, Com mais de 20 anos de experiência em
educação acadêmica e corporativa e gestão.
MSc Engenharia e Licenciada em Pedagoga, ambos pela
Universidade Federal Fluminense, Pós graduada em
Marketing pelo IBMEC-Rio e Bacharel em Gestão pelo
Centro Universitário Bennett.
Até 2018 trabalhou por 15 anos na Vale S/A onde ocupou o
cargo de Diretora Executiva do Instituto Tecnológico Vale e
Gerente Geral de Educação Corporativa. Paralelamente foi
Presidente do Conselho Gestor do Fundo Vale
(organização de sociedade civil para promoção do
desenvolvimento sustentável, preservação do meio
ambiente e melhorias socioeconómicas).
Em políticas publicas, colaborou com o Programa FINEP
Startup do Min. de C&T do Gov. Fed. Brasileiro. Integrou o
Comitê do Plano Nacional de Desenvolvimento de Startups
para a Juventude, programa de estímulo aos jovens

empreendedores da Secretaria do Gabinete da
Presidência da República Federativa do Brasil. Foi
integrante do Comitê Técnico para Educação
Corporativa da Confederação das Indústrias Brasileiras –
CNI, Brasília.
Atualmente é diretora-founder da ConnecTIng e
embaixadora em Portugal das redes Business & Tech
Women’s Networking – BTWN e Open Innovation BR, e
Match4Action (organização global de inovação para
impacto social liderada por Stanford Alumni).

