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SÓ PARA MULHERES

Cátia Luz

“Tem saias na plateia? ” É com
essa pergunta que a diretora jurí-
dica da GE Brasil, Josie Jardim,
costuma identificar suas compa-
nheiras nos eventos em que é
convidada a participar em várias
cidades do País. Boa parte da au-
diência pode ficar sem enten-
der, mas as “saias” prontamente
– e orgulhosamente – levantam
a mão. Elas fazem parte do “Jurí-
dico de Saias”, rede de advoga-
das criada por Josie há quase

quatro anos e que já conta com
mais de 900 integrantes. “No iní-
cio, éramos um grupo de apenas
14 diretoras jurídicas. Hoje, já
não dá para conhecer todas elas.
Muitas são apenas seres vir-
tuais, só nos conhecemos pelo
blog”, diz Josie.

A advogada decidiu criar a re-
de depois de participar de uma
reunião jurídica nos Estados Uni-
dos, em que um dos temas abor-
dados foi o número de mulheres
no mundo dos escritórios. “Isso
não era uma questão no Brasil.

Diante disso, comecei a pensar
em criar uma rede informal para
debater a carreira”, explica Jo-
sie. No blog, o grupo promove
discussões sobre alterações na
legislação e partilha currículos,
informações sobre vagas e arti-
gos jurídicos.

Periodicamente, a rede tam-
bém chama convidados das mais
diversas áreas para dar pales-
tras: de especialistas em educa-
ção financeira a headhunters
que fazem recolocação de profis-
sionais. “Já tivemos até Glori-

nha Kalil para falar de etiqueta,
minha filha!”, diverte-se Josie.
Em geral, são cafés da manhã –
“happy-hour só funciona para
homem”, garante.

Segundo a diretora jurídica da
GE, o grupo é um ambiente a sal-
vo, fechado, onde as integrantes
tiram dúvidas e trocam experiên-
cias. Para entrar, é preciso traba-
lhar na área jurídica de empresas
e assinar um termo de confiden-
cialidade. Advogadas de escritó-
rios não podem fazer parte para
não haver conflitos de interesse.
Além de São Paulo, onde foi fun-
dado, o grupo conta com subdivi-
sões no Rio, Paraná e Rio Grande
do Sul.

Para Juliana Müller, diretora
jurídica da Accenture e sócia fun-
dadora do Jurídico de Saias, o
ponto alto do grupo é o networ-
king. “Porque dele decorre a tro-
ca de conhecimentos e de infor-
mações”, explica. Segundo ela, o
contato com o grupo teve um pa-
pel fundamental na sua prepara-
ção para assumir uma nova fun-
ção na empresa. “Saí da área de
contratos para a de compliance.
Tinha dúvidas e aprendi muito
com o grupo, especialmente em
uma palestra que tivemos sobre
o tema, muito em voga nas multi-
nacionais.”

Renata Garrido, diretora jurí-
dica e de relações governamen-
tais da P&G Brasil, diz que recor-
reu à rede para organizar even-
tos para executivos estrangeiros
da multinacional em visita ao
País. “Neste ano, quando Debo-
rah Majoras, diretora jurídica
mundial da P&G veio ao País,
chamei outras saias para dar
uma visão mais ampla da situa-
ção jurídica brasileira”, explica.

Midas. A organização em rede
não é exclusividade das advoga-
das. Em 2008, após retornar ao
Brasil depois de trinta anos mo-
rando no exterior, Flávia Sekler,
então diretora de relações exter-
nas da Embraer, decidiu mandar
um e-mail para algumas amigas
propondo a criação de um grupo
que tivesse um interesse co-
mum: as relações governamen-
tais. “Eu vinha de Washington,
uma cidade focada em redes.
Tem grupo de mães na escola, de
pessoas que leram o mesmo li-
vro, confrarias de amantes de vi-
nhos...”, diz Flávia, hoje diretora
de comunicação da fabricante
de aviões. “Quando cheguei
aqui, senti a necessidade de criar
minha rede.”

O e-mail despretensioso deu
origem a uma rede de “afinida-
de” batizada de Midas (Mulhe-
res Internacionais Dinâmicas e
Articuladas Sempre). O grupo
reúne de presidentes de compa-
nhias a profissionais em início
de carreira. Para entrar, a novata

precisa ser convidada e a única
restrição é não estar no governo.
GE, Boeing, Apple, Braskem, Als-
ton, Diageo e Standard&Poors
são algumas das companhias
que têm representantes do Mi-
das entre os funcionários.

Com 70 integrantes, a rede
também costuma promover pa-
lestras. Entre os convidados, já
estiveram Maurício Botelho, ex-
presidente da Embraer, o ex-em-
baixador Rubens Ricupero e a ex-
ministra da Indústria e Comér-
cio e atual secretária de desenvol-
vimento de Minas Gerais, Doro-
théa Werneck. “Mantemos um
diálogo construtivo, que vai de
grandes temas ao compartilha-
mento de experiências pes-
soais”, diz Adriana Machado,
presidente da GE Brasil, uma das
fundadoras do grupo.

Criado em São Paulo, o Midas
já chegou a Brasília, Rio e até Wa-
shington. Na capital paulista, as
reuniões costumam ser men-
sais, muitas delas nos auditórios
das empresas. Mas as integran-
tes mantêm ainda um contato
diário por meio de um grupo fe-
chado no Facebook.

“Faço parte de vários grupos,
mas o Midas tem um diferencial:
não é estritamente profissional, é
também uma rede de amizades”,
explica Donna Hrinak, presiden-
te da Boeing no Brasil e integran-
te assídua do grupo. Segundo a
executiva,operfil dasreuniõeses-
pelhaas duas “caras” daorganiza-
ção. “Ao lado de uma agenda de
discussões, temos encontros co-
mo a nossa festa de fim de ano,
onde vamos ter até um white ele-
phant”, diz Donna, referindo-se
a um jogo de troca de presentes,
em que cada um leva algo que
tem em casa para presentear.

Novas lideranças. Para Carlos
Eduardo Altona, sócio da Exec,
consultoria especializada no re-
crutamento e desenvolvimento
de executivos, a maior contribui-
ção de grupos como esses é a pre-
paração de novas lideranças.
“Ninguém melhor do que mulhe-
res que chegaram a posições de
comando para fomentar e prepa-
rar as novas lideranças”, explica
Altona.

Embora tenham avançado no
mercado de trabalho nos últi-
mos anos, as mulheres ainda en-
frentam muita dificuldade para
assumir postos de comando.
“Por minha experiência nestes
anos, posso afirmar com absolu-
ta certeza que há uma maioria
feminina nos departamentos ju-
rídicos das empresas, mas não
posso garantir que o número 1
desses departamentos são mu-
lheres”, diz Josie, fundadora do
Jurídico de Saias. Se depender
da organização das mulheres, is-
so é só uma questão de tempo.

Grupos como o Jurídico de Saias e o Midas
reúnem mulheres para discutir a carreira

Jardins
suspensos

Organizadas
em REDES

● Inspiração
Adriana Machado, presidente da GE
Brasil, é uma das integrantes mais
ativas do Midas, rede de relaciona-
mento de mulheres da área de rela-
ções governamentais. A executiva é
a primeira mulher a assumir a pre-
sidência da multinacional america-
na no País.

● Nas redes sociais
É um grupo fechado no Facebook que
garante o contato diário das integran-
tes do Midas. Segundo Patrícia Epper-
lein, presidente da consultoria Maria-
ca, as redes sociais ajudaram a intensi-
ficar as discussões de carreira. “Mas
são poucos os grupos que conseguem
manter o nível do debate”, diz Patrícia.

● Combinação
Donna Hrinak, presidente da Boeing
Brasil, participa de diversas redes,
mas diz que o Midas tem um claro

diferencial: combinar a oportuni-
dade de desenvolvimento profis-
sional à criação de amizades.
“Lá, nada é burocrático”, diz a
executiva.

Imitar as ondas do mar e exa-
gerar nas plantas coloridas
até que a sacada lembrasse
um verdadeiro arco-íris ondu-
lado. Foi essa a ideia que nor-
teou o projeto do Life Marina,
em Ibiza, na Espanha, criado
pelo arquiteto francês Jean
Nouvel, do escritório Vertical
Garden, de Patrick Blanc (co-
nhecido por seus prédios for-
rados de plantas). Toda a fa-
chada foi rodeada de varan-
das, protegidas por uma estru-
tura metálica colorida, em for-
mato de rede, que abriga uma
floreira contínua. Cada andar
tem uma cor: verde claro, li-
lás, laranja, azul e amarelo.
Em cada pavimento foram
plantadas flores da mesma
cor da estrutura metálica, o
que deu ao projeto um colori-
do quase translúcido. / LÍLIAN

CUNHA

Design & Inovação

ROGÉRIO VOLTAN

Ibiza. Hotel
com plantas
coloridas na
varanda

TOM ARBAN/DIVULGAÇÃO

ARMAÇÕES DE MADEIRA
A marca paulistana Leaf, que produz
armações de óculos a partir de madeira
certificada, está lançando uma série
especial de armações em parceria com o
artista Flávio Sponton, batizada de Leaf
Custom Series. Nascido em São Paulo,
Sponton é uma espécie de especialista em
customização. Os preços das armações
variam entre R$ 430 e R$ 480.

As ‘saias’.
Josie Jardim,
da GE, criou o
‘Jurídico de
Saias’, que
tem mais de
900
integrantes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2012, Negócios, p. N5.




