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Um novo evento que ampliará públicos, pensamentos e práticas, com diálogos 
aprofundados entre líderes, especialistas, pensadores de diversas gerações 
e artistas do movimento LGBTI+.

META DE COMPROMISSO
ATÉ O DIA 31/01/20



A Roda sempre inspirou 
e reinventou ações por toda história 

Assim tem sido com as empresas signatárias desde que 
trouxeram para suas rodas de conversa o desafio de 
ressignificarem o propósito corporativo. Juntas, criaram 
ações que tem provocado diferentes vínculos de relação, 
gerando inovação a partir dos círculos interligados da 
inclusão.

Para a próxima década, melhorar a performance da roda 
diante da velocidade de tantas mudanças será 
inevitável.

Viver com profundidade os 10 compromissos e reafirmar 
significados nunca foi tão necessário tanto quanto 
manter erguida a bandeira multicolorida dos direitos 
humanos.

Afinal, o rumo da roda está em nossas mãos. Juntos, 
somos o eixo que catalisa a força dos movimentos 
históricos.

SOBRE O 

EVENTO

EVENTO PRESENCIAL
FECHADO COM VAGAS 

LIMITADAS

EVENTO ONLINE
COM PROGRAMAÇÃO 

EXCLUSIVA

1. Criar um evento  brasileiro
de referência e de acordo com
as necessidades das empresas.

2. Valorizar o protagonismo das
signatárias atuantes no tema.

3. Ampliar a voz  do Fórum e
compartilhar conhecimento
dentro e entre as organizações,
em seus diversos níveis de
influência.

Objetivos



DIREITOS

HUMANOS

Desde 2013 é um movimento empresarial que atua 
permanentemente com grandes corporações em torno 
dos ‘10 Compromissos da Empresa com a Promoção 
dos Direitos LGBTI+’.

A sua missão é articular empresas em torno do 
compromisso com o respeito e a promoção aos direitos 
humanos LGBTI+ no ambiente empresarial e na sociedade.

O Fórum é também a expressão do compromisso das 
empresas com a construção de patamares cada vez mais 
elevados de respeito aos direitos humanos. 

Para isso, realiza anualmente eventos abertos centrados 
na participação de presidentes, executivos e profissionais 
em geral para compartilhar seus entendimentos, práticas 
e estimular o diálogo entre diferentes setores da 
sociedade.

O Fórum existe para influenciar 
a sociedade com ações concretas



Visibilidade, empoderamento, inclusão, 
relações, futuro e movimentos

Em 2019 realizamos um trabalho extenso de curadoria 
com o apoio de representantes das empresas signatárias.

Reunimos e avaliamos cerca de 180 indicações, 
com o interesse declarado de aproximadamente 80 delas, 

Representatividade importa e dentro da nossa roda
há dinamismo em temas, agendas paralelas,
formatos focados em educação corporativa e 
profundidade de conteúdo, sem perder de vista a 
transversalidade e a conexão necessária para o meio 
empresarial. 

Criada em 1978, a bandeira
LGBTI+ e o significado
de suas cores estão muito
relacionadas aos interesses
e ideais compartilhados
pela comunidade.

Vivacidade

Cura e poder

Sol, luz e claridade de vida

Natureza e amor

Amor pelas artes

Espírito, vontade e força

PÚBLICO E

CONTEÚDO



Vivacidade

Cura e poder

Sol, luz e claridade de vida

Natureza e amor

Amor pelas artes

Espírito, vontade e força

VISIBILIDADE EMPODERAMENTO INCLUSÃO RELAÇÕES FUTURO MOVIMENTOS

Homenagem aos jornalistas Transvivências Interseccionalidade Marketing Jurídico Liderança

Além de Stonewall: 
origens da resistência

História e memória

Ninguém fica pra trás

Cerimonial a definir

Cores da minha história: 
do luto para a luta

Perspectiva de pessoas 
intersexo e assexuais

A teoria Queer e a  
Heterocisnormatividade

Desafios e aprendizados da 
inclusão além dos muros

Resistência e protagonismo

Da educação de base às posições 
de liderança

Mulher LBT

Perspectivas no ambiente de 
trabalho

Hackaton

Pessoas com deficiência, negritude, 
refugiados, LGBTI+

Recrutamento e seleção

Desafios e boas práticas para 
aumentar a diversidade em R&S

Projetos de inovação em D&I para 
questões

Publicidade e patrocínio LGBTI+ 
(Cases e crises)

Brand Culture versus Pink Money

Tendências mundiais

Gerações

Envelhecimento LGBTI+ 
e inovação entre gerações

Famílias inclusivas
e contemporâneas

Inclusão da diversidade na 
cadeia de valor

Conexões

Empatia para todos 
e a força do aliado

Combate
à masculinidade tóxica

Vivacidade Cura e poder Sol, luz, claridade de vida Natureza e amor Amor pelas artes Espírito, vontade e força

Evolução do direito inclusivo
no mundo

LGBTI+ fobias e direito no Brasil 
hoje

Advocacy: as empresas diante 
de políticas públicas LGBTI+ 

Diversidade na nova década e a 
responsabilidade do legado 

O protagonismo humano na 
construção de tecnologias inclusivas

O disruptivo é diverso?
O novo é inclusivo?

Cenários e projeções

Desafios de um líder inclusivo

O efeito da representatividade 
da liderança LGBTI+

O efeito da representatividade 
da liderança LGBTI+

Responsabilidade social

Desafios da educação 
corporativa inclusiva

Realidade socioemocional LGBTI+ 
em situação de risco

Inclusão de pessoas LGBTI+ na 
cadeia de valor

Investimento social e voluntariado 
sustentáveis

Coletividade acima da 
competitividade

Saúde LGBTI+

Soropositividade dentro 
e fora do armário 

Os desafios da inclusão na saúde 
privada

Saúde mental LGBTI+: Depressão, 
ansiedade e risco de suicídio

Curadoria de conteúdo orientada para atender a realidade, pontos de atenção interesses a partir da realidade das empresas.

OS CONTEÚDOS SERÃO DERIVADOS
POR TIPO DE PÚBLICO E NÍVEL DE 
INTERESSE COM PARTICIPAÇÃO ATIVA 
DOS PATROCINADORES

Inspirar, aprender, praticar e aprofundar.



PRESIDENTES SÃO

PROTAGONISTAS

Conheça no evento quem são os líderes que 
ajudam a mudar o mundo corporativo

Sim, na Roda da diversidade, todos precisam colocar a mão 
na massa. E temos um comitê de presidentes formado por 
pessoas engajadas que se fortalecem a cada ano. 

Em 2019, o Fórum ampliou seu círculo para mais de 80 
grandes empresas. Uma comunidade de líderes que provoca 
mudanças no Brasil e também influência políticas 
corporativas de diversidade no mundo todo.

Mestres de cerimônia
presidentes
conduzem

temas
importantes

Café da manhã 
da alta liderança

com alinhamentos
sobre objetivos 2020

Painel do comitê
de presidentes

um dos destaques 
principais da roda

Atração e 
reconhecimento 

da imprensa
projetando a voz

de quem faz

Casos
e cases

Testemunhos
inspiradores

compartilhados 



Pocket Shows
nos intervalos

Intervenções artísticas
conteúdos de impacto

e dinâmicos

Shows manifesto
de encerramento

Reconhecimento de aliados
premiação para jornalistas 

pró LGBTI+

VOZES DA

MUDANÇA

A arte como linguagem de inclusão

Iremos valorizar o protagonismo de aliados (as) e das 
vozes muitas vezes marginalizadas. Ao mesmo tempo 
traremos dinamismo e facilitação de conteúdo para 
agendas essenciais durante a programação do evento.

Uma variedade de linguagens para criar pontes e romper 
barreiras, como: coletivos de dança, teatro ou exposições 
audiovisuais.



Resolvendo problemas reais sobre 
inclusão com metodologia ágil

Formado por membros dos comitês do Fórum, 
organizaremos times inscritos de perfis distintos, com 
prévias inscrições para meetings e foco na resolução de 
problemas diagnosticados anteriormente.

Durante os dias de evento, este time trabalhará sob a 
mentoria de um facilitador(a) agile para entregar a 
melhor solução, com encerramento dos resultados em 
plenária principal.

HACKATON DA

DIVERSIDADE



Uma roda viva para inscritos em qualquer 
lugar do mundo

Além de algumas lives da programação e conteúdos 
compartilháveis em vídeo, utilizaremos uma plataforma 
para a conversa ser ampliada em um ambiente digital 
antes, durante e após o evento.

Inscrições para participação online, interatividade com o 
conteúdo ao vivo e até a possibilidade de salas somente 
digitais.

EVENTO

AMPLIADO

Marketing digital
Valorização de 

iniciativas e 
divulgação completa

Estratégias de divulgação
régua de relacionamento 

para a toda a base do 
Fórum

Inscrições online
Cotas distribuídas 

de acordo com públicos-alvo
**benefícios para patrocinadores



Sustentabilidade na prática

A ‘Roda da Diversidade’ reflete os compromissos do Fórum 
de empresas LGBTI+ e neste grande evento, seguimos 
boas práticas, como:

EVENTO

RESPONSÁVEL 1

2

3

4

Homologação de fornecedores com valores 
e práticas parecidas;

Revisão de processos e materiais mais sustentáveis, 
coleta seletiva e destino responsável de resíduos 
e compensação de CO2 ao final do evento;

Comunicação e mobiliário inclusivo com checklist
de acessibilidade dentro do conceito de design 
universal;

Staff e casting com presença significativa 
e interligada da diversidade.



PROJETO 100%

COLABORATIVO

O financiamento coletivo é o primeiro 
passo para a realização deste evento

No ano de 2019 apresentamos uma série de possibilidades 
de patrocínio. Com a mudança da agenda para viabilizar o 
evento na previsão estratégica anual de budget das 
empresas signatárias em 2020, tornamos a participação 
muito mais simples e viável. 

Contribuições iguais de R$ 25.000,00 porque entendemos 
que o foco de um evento sem fins lucrativos é ter o 
propósito coletivo de criar encontro de referência 
necessário feito por empresas e para empresas.

Acordos realizados em 2019 com patrocinadores 
formalizados serão mantidos.

Meta ideal: R$ 1.000.000
Meta mínima: R$ 800.000

Signatárias atuais: 80
Meta de signatárias envolvidas: 40 (50%)

Contribuição sugerida: 25.000
Arrecadação esperada: 25.000 x 40 = 1.000.000
Arrecadação mínima: 25.000 x 32 = 800.000



Secretaria Executiva

Reinaldo Bulgarelli
reinaldo@forumempresaslgbt.com

JP Polo
jp@forumempresaslgbt.com
(11) 3237-1243

www.forumempresaslgbt.com

Raphael Pagotto
raphael.pagotto@mcm.br.com

Ian Sena
ian.sena@mcm.br.com

(11) 3670-4453
(11) 96139-0777

www.mcm.br.com

ORGANIZAÇÃO
E CONTATO

https://www.facebook.com/forumdeempresasedireitoslgbt/
https://www.forumempresaslgbt.com/
http://www.mcm.br.com/

