Empresas que investem na equidade de gênero alavancam seu negócio
A Bemis, uma das maiores fabricantes de embalagens do mundo, renovou a participação como
Empresa Parceira para a 6ª edição do Fórum Mulheres em Destaque, maior plataforma de
conteúdo e referência em diversidade na liderança.
Depois da participação da edição 2015, os programas voltados para a equidade de gênero
ganharam um novo destaque, com ideias inspiradas nas discussões geradas durante o evento
e, também, nos cases apresentados por outras empresas.
“O Fórum Mulheres em Destaque é um evento fundamental para qualquer empresa porque as
organizações precisam entender que devem agregar pessoas de diferentes gêneros em sua
liderança ou não terão futuro. O evento derruba preconceitos em relação à liderança feminina,
mostra maneiras que as outras empresas estão abordando a questão da diversidade de gênero
e abre espaço para que as mulheres pensem nas oportunidades que existem para elas”, explica
o diretor operacional da Bemis, Luiz Butti, grande incentivador da equidade dentro da empresa.
O executivo utilizou uma estratégia muito interessante para fortalecer relacionamentos
colaborativos com seus clientes e convidou algumas delas para participar do Fórum Mulheres
em Destaque junto com as colaboradoras da BEMIS. Butti conta que o feedback dessa ação
foi muito positivo. “Nem todas as clientes que convidamos tinham programas de equidade de
gênero em sua empresa, então a participação no Fórum abriu os olhos delas para a
oportunidade de implementação dessas ações. Uma delas, inclusive, já criou um projeto em
seu local de trabalho e está em fase de apresentação para a diretoria”. Para o diretor da Bemis,
a participação no evento acelera o processo interno das empresas participantes porque, ao ver
como outras organizações estão lidando com a questão, é possível se inspirar além de trazer
elementos novos para os programas já implementados.
Outro ponto importante é que as mulheres podem ver exemplos de sucesso e se inspirarem
para avançar em suas carreiras. “Temos muitos talentos na empresa que podem ficar
escondidos atrás de receios, medos e conflitos internos como, por exemplo, conciliar o
crescimento profissional e a maternidade, então acredito que seja importante elas verem como
grandes executivas já vivenciaram isso, venceram os desafios e estão prosperando”, conta.
Para Ana Paula Peres, gerente de planejamento financeiro da Bemis é importante para a Bemis
ser uma empresa parceria do evento, porque o Fórum levanta questões para debate que
muitas vezes não tratamos no nosso dia-a-dia. “Discutir sobre o tema planta a semente de que
precisamos buscar através da equidade de gênero oportunidades e também
autoconhecimento. Muitas vezes falamos que queremos agir em relação à equidade de gênero
e não sabemos como, então participar do Fórum é uma iniciativa inteligente”, afirma.
De acordo com Ana Paula, convidar clientes e colaboradoras para o evento foi um marco muito
importante para que o incentivo ao empoderamento feminino ultrapasse o ambiente interno,

além de posicionar a Bemis como uma companhia preocupada com essa questão e
desmistificar o estereótipo de ser uma empresa essencialmente masculina. “A ideia para 2016
é participar de novo como empresa parceira do Fórum Mulheres em Destaque”, finaliza.
A Bemis, Alpargatas, Furnas, Ingersoll, Monsanto, Sanofi, SESI, Tozzini e Freire e White
Martins, são empresas parceiras de 2016. Elas utilizam o Fórum como ferramenta de
crescimento e desenvolvimento para suas iniciativas de empoderamento feminino.
A sexta edição do Fórum Mulheres em Destaque acontece nos dias 22 e 23 de novembro na
Fecomércio, em São Paulo.
Conheça as vantagens de ser Empresa Parceira desta iniciativa!
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