
SYSTEM CHANGE
OZIOMA EGWUONWU 

Ozioma Egwuonwu é uma catalisadora de mudanças. Como estrategista 
transformacional, vem dedicando-se nos últimos anos à construção de uma 
nova cultura organizacional, mais colaborativa, diversa, inclusiva e 
propulsora do desenvolvimento tanto pessoal, como de comunidades. 
Fundadora da BurnBright International, consultoria especializada na ativação 
do potencial humano, e criadora do World Dream Day, uma reverência à 
ativação de ideias e sonhos, celebrado em 25 de setembro, ela é a 
palestrante convidada do KES Global Exchange. 

Em sua apresentação, a estrategista reconhecida internacionalmente nos 
convida a sermos designers das transformações sistêmicas que queremos 
ver nas companhias e na sociedade e a sermos protagonistas na construção 
de um futuro mais desejável, a partir da exploração das nossas próprias 
habilidades. Ela também oferece instrumentos e frameworks para uma boa 
navegação ao longo dessa jornada. 

Ozioma desenvolveu uma metodologia que orienta a estratégia 
transformacional de companhias, executivos e empreendedores e traz em 
seu talk exemplos práticos, técnicas e ferramentas para implementar essa 
mudança no dia a dia. Entre os tópicos abordados pela especialista estão 
como expandir a compreensão das mentalidades e modelos mentais para 
abraçar as possibilidades exponenciais individual e coletivamente; o 
desenvolvimento de habilidades como resiliência e capacidade adaptativa e 
ainda como ser um líder visionário do futuro.

Ela é autora do livro Método Masterplan, em que revela o processo de 
transformação que a ajudou a mudar a própria trajetória, assim como a 
trajetória de indivíduos, empresas. Também já compartilhou seu 
conhecimento e experiência nas Nações Unidas, em instituições 
educacionais como Oxford e Columbia University, e em veículos  como NBC, 
CBS, ABC, FOX, MSNBC e The Hu�ngton Post. Mentora de mulheres e 
meninas no intuito de inspirar lideranças femininas, ela atua como diretora 
de operações da Rising Woman Rising World.
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https://www.amazon.com/-/es/Ozioma-Egwuonwu-ebook/dp/B01MYBG6SW
https://www.youtube.com/watch?v=raxgUj807DY
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/how-systems-change-achieve-sdgs/
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