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Women’s Hemispheric Network Conference: São Paulo 

Inovação como forma de empoderamento 

A Conferência da Rede Hemisférica de Mulheres (Women’s Hemispheric Network) do Council of the 

Americas reunirá líderes dos setores público e privado para uma discussão sobre inovação, 
empreendedorismo, inclusão financeira, entre outros temas. Esta conferência será gravada e estará 
disponível para assistir e compartilhar online posteriormente. A sessão final de Table Leaders será off-

the-record. 

August 26: WHN Conference: São Paulo | Inovação como forma de empoderamento  

Data: Sexta-feira, 26 de agosto, 2022 

Horário: 9 a.m. às 12:30 p.m. BRT 

Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 4100 6º andar 

Agenda: 

8:30 às 9:00 a.m. Registro e café de manhã continental 

9:00 às 9:05 a.m. Palavras de boas-vindas 

9:05 às 9:20 a.m. Abertura Keynote 

9:20 às 10:05 a.m. Painel I | Inclusão Financeira e Empreendedorismo: Closing the Gap 

Dentre as startups focadas em inovação, somente 4,7% são fundadas exclusivamente por mulheres. Por 

mais que o número absoluto de empreendedoras siga crescendo, a paridade de gênero na indústria segue 

virtualmente inalcançável. Quais são os fatores que colaboram com esse cenário? Quais desafios as 

mulheres enfrentam no acesso ao crédito? Como a indústria de venture capital, ainda amplamente 

dominada por homens, perpetua essa desigualdade? Existe um estilo próprio da mulher empreender, 

tendo em vista todos esses desafios? Empreendedoras e inovadoras discutirão esses e outros temas 

incluindo planejamento financeiro, inovação, e o papel do governo neste ecossistema. 

10:05 às 10:35 a.m. Networking & Coffee Break 

10:35 to 11:20 a.m. Painel | Decisões Inovadoras: Quando o risco vale a pena? 

Pesquisas apontam que as mulheres tendem a ser mais conservadoras nas suas tomadas de decisões 

financeiras, se comparadas aos homens. Este padrão mais avesso ao risco se repete na condução de sua 

carreira corporativa? Como lidar com a persistente “síndrome de impostor” que pode prevenir decisões 

mais arrojadas e assertivas? Como se reinventar dentro da sua empresa? Qual é a melhor hora para 

mudar de carreira e como planejá-la? Como lidar com o fracasso e usá-lo como forma de aprendizado 

para o sucesso? Como podemos solucionar problemas complexos de forma criativa e inovadora? Diversos 
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líderes compartilharão suas experiências em pensar fora da caixa e assumir riscos para avançar em suas 

carreiras. 

11:20 a.m. às 12:30 p.m. Sessão Table Leader & Conclusões 

A sessão de table leader é uma oportunidade de networking, mentoria e troca de experiências entre os 

participantes da conferência. As conversas duram aproximadamente 45 minutos, em cada mesa de 

aproximadamente 8 participantes e oferece a oportunidade de discutir questões levantadas pelos 

palestrantes durante os painéis, pedir conselhos de carreira a líderes do setor e compartilhar sua 

própria experiência profissional. Após as discussões nas mesas, alguns dos table leader serão 

convidados a compartilhar, com o público, algumas conclusões e impressões das suas respectivas 

conversas. 


