
SOU DANIELLE

@soudanielletorres

como me tornei a primeira executiva trans do páis



Olá! Meu nome é Danielle Torres
Sou, trans-feminina e executiva experiente em contabilidade, auditoria e ciência de 
dados. Fui eleita pela Bloomberg Línea uma das 500 pessoas mais influentes da 
América Latina em 2022 e 2021.

Minha indústria de especialização é a de seguros. Sou líder de IFRS para Seguros 
nas Américas e membro votante do Tópico Técnico Global de Contratos de Seguros 
da empresa em que trabalho, coordenado em Londres. 

Sou vice-coordenadora técnica do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de 
Sustentabilidade (CBPS)

Ao longo de minha carreira atuei em diferentes localidades onde se destacam São 
Paulo e Nova York. Sou mestranda em Analytics pela Georgia Institute of Techonology
e concentro meus estudos em inteligência artificial.

Sou escritora :) 

Escrevo colunas sobre meu cotidiano e universo feminino para a Marie Claire, além 
de ser autora publicada.

Em meu livro “Sou Danielle” conto a minha trajetória e como me tornei a primeira 
executiva trans do país. Esse é o tema da minha palestra de hoje.

Já em meu primeiro livro, “O Reino de Sarah”, utilizo a linguagem da fantasia 
alegórica para representar temas complexos como diversidade, compreensão 
identitária, gênero, preconceito, esperança, busca da origem e, claro, felicidade.



fun facts =)

pratico artes marciais adoro animes e 
games dos anos 90 

(inclusive reedições e novas versões)

escrevo literatura 
juvenil

(“O Reino de Sarah” já foi publicado 
e estou trabalhando em um novo)

faço pizza caseira



sou Danielle
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• Como foi minha transição de gênero no 

trabalho?
• Qual transição de gênero?
• O infinito começou naquele dia
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