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...São as águas de março fechando o verão...

E a promessa de vida no teu coração...

 

Dentre as nossas (muitas e ousadas) metas traçadas no 

planejamento estratégico para o ano de 2019 está o 

desenvolvimento de ferramentas para aprimorar a 

comunicação entre as associadas, e aproximarmos as 

iniciativas dos nossos grupos de trabalho e grupos 

técnicos.

 

Desafios movem o nosso mundo - isso vocês já sabem!

 

Assumir a tarefa de comunicar não é simples... 

E comunicar adequadamente para nossas mais de 140 

associadas igualmente não é tarefa pequena... Mas, dado 

o nosso crescimento e o quanto estamos fazendo 

acontecer... É imprescindível! Então... Mãos à obra... E 

vamos com medo mesmo!

 

Desenvolvemos essa ferramenta de comunicação 

periódica, que será construída por todas nós 

– com um espaço para as nossas articulistas exercitarem 

esse dom tão importante  – e que é o fruto da soma dos 

nossos conhecimentos, nossas produções literárias, nossos 

eventos de capacitação e técnicos, nossas participações 

como protagonistas em encontros, eventos, publicações, 

nossas dicas de leitura, enfim... Nossos olhares sobre o 

mundo...

 

E nada melhor do que começar a tarefa mostrando a 

nossa produção realizada no mês de março. Março é 

sempre um mês de foco mundial no protagonismo 

feminino. Um mês de muitos eventos e muitas 

publicações... E alguma dualidade de entendimentos 

sobre a conveniência e propriedade de termos (só) um dia 

internacional no calendário.

Um mês importante para o nosso propósito  – porque nos 

faz focar ainda mais o pensamento na mudança que 

estamos protagonizando!

 

Isso fica muito claro quando mostramos o que fizemos no 

mês de março, e tudo que temos pela frente nos próximos 

dias!

 

PRESIDENTE WLMBR

 

 

 

A cada evento, a cada encontro, saímos com a sensação de 

missão cumprida, de êxito... Mas nunca comemoramos o 

suficiente aquilo que construímos. A news nos dá a 

oportunidade concreta de saborearmos juntas o nosso “fazer 
acontecer”! Da tangibilidade à nossa produção!  E nos 

permite celebrar e entender a real  dimensão do que 

estamos construindo!

 

E nos dá a certeza de que, para o WLM, todo o dia é dia de 

nos apropriarmos de nossas competências e nos 

desenvolvermos mais e mais! Todo o dia é dia de 

protagonizarmos o nosso propósito! Todo o dia é dia de  

mostrarmos a nossa essência! Todo o dia é dia de 

celebrarmos o que construímos e as nossas conquistas!

 

Então, sejam bem vindas a NEWS WLM!

 

Desfrutem! Aproveitem! E nos contem sempre “o que” e 

“como” cada uma está fazendo o mundo mudar!

PALAVRA 
DA ASSOCIADA

por 

ANA LUIZA
LOPES 

(MENTORADA
3º CICLO)

O ano de 2017 foi um divisor de águas na minha vida. 

Ingressei no programa de mentoria do Woman in Law 

Mentoring Brazil, o WLM, que reúne profissionais do direito, 

que de forma voluntária, impulsionam jovens advogadas a 

ocuparem cargos de liderança em escritórios e 

departamentos jurídicos.

 

No início, em um trabalho em conjunto com a mentora 

foram traçados objetivos de acordo com a minha 

necessidade. Para atingi-los, haviam metas mensais a serem 

cumpridas.

 

Foi preciso que eu estivesse aberta a mudanças e disposta a 

enfrentar os desafios propostos pela minha mentora, que 

visavam o meu crescimento profissional.
 



 

 

Para amadurecer, foi necessário olhar para dentro de mim, identificar quais 

eram meus medos, minhas angústias, minhas qualidades e meus potenciais. 

Para cumprir as metas propostas, foi preciso que eu fizesse uma melhor 
gestão do meu tempo. Antes, eu tinha a sensação de estar correndo sem 

rumo. 

 

Com um objetivo traçado, passei a correr para alcançá-lo e muitas vezes 

superá-lo. É importante frisar que o papel da mentora é conduzir. Ela não 

nos leva às mudanças, ela sugere tarefas, orienta, mas não impõe atitudes a 

serem tomadas. A mentora vem para despertar algo que já existe em nós, 

mas que não está desenvolvido.

 

Minha mentora sempre ilustrou o crescimento como uma escada.

Confesso que só de olhar para esta escada, ficava assustada, eram muitos 

degraus a serem subidos. Mas pouco a pouco fui vencendo os obstáculos e 

avançando. Trabalhei a minha voz e a minha dicção o que me deu mais 

segurança, assim minha auto estima melhorou, passei a confiar mais em 

mim mesma e nos meus potenciais.

 

Aceitei meus defeitos e aprendi a trabalhá-los sem temê-los. 

Mas principalmente aprendi a não ter medo do fracasso. 

Hoje olho os desafios com vontade de enfrentá-los e vou com a certeza de 

que se caso não der certo, irei aprender com os erros e melhorar para o 

próximo.

 

Para mudar é preciso ter atitude e sair da zona de conforto.

 

Mas se for possível contar com uma ferramenta como a mentoria e se você 

souber aproveitar o impulso, a mudança será muito mais rápida e fácil.
 

 

PALAVRA DA ASSOCIADA



 

12.03 - DIGITAL 
TALKS
Esse mês tivemos a primeira edição 

do Digital Talks, evento produzido 

pelo Grupo Técnico do Direito Digital 
do WLM. Com o objetivo de propiciar 
a discussão de temas afeitos ao 

direito e à tecnologia, propagar 
informações atualizadas sob 

diferentes prismas e pontos de vista e 

instigar o público com questões que 

tocam seu cotidiano, o evento 

ocorreu dia 12/03 no Café Global do 

TECNOPUC. Com ingressos esgotados 

uma semana antes e mais de 60 

pessoas presentes, o encontro foi um 

sucesso. O segundo semestre 

promete a segunda edição do evento. 

Clique na imagem para ver as fotos 

do evento!

18.03 -TRIBUTAÇÃO DAS 
NOVAS TECNOLOGIAS
O mundo dos novos negócios que se 

forma com o avanço da tecnologia 

trouxe grandes desafios para a área 

tributária, que deve se adequar a essa 

nova realidade. Diante das profundas 

transformações, o WLM, a convite da 

Coordenação da Especialização em 

Direito e Gestão Tributaria da Unisinos, 

propôs dia 18/03 um bate-papo sobre 

Tributação das Novas Tecnologias. O 

evento aconteceu no Campus da 

Unisinos – São Leopoldo e contou com 

um time de advogadas WLM que atuam 

com direito tributário tanto em 

escritório como em jurídico de grandes 

empresas. As participantes do Grupo 

Técnico do WLM TAX palestraram sobre 

o tema.

E V EN TO S



CONQUISTAS
A associada WLM Daniela 

Rosa tomou posse como 

Vice-presidente da OAB 

Subseção de Capão da 

Canoa, no sábado dia 23/03.

 

A mentora e fundadora do 

WLM-BR, Leticia Batistela, 

tomou posse como VP de 

Articulação Politica na 

Federação Assespro, na
Câmara dos Deputados em 

Brasilia.

 

Por mais mulheres em posição 

de liderança!

 

WLM PALESTRA PARA 
SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA
No dia 20/03 ocorreu o evento 

"Protagonismo Feminino na Carreira e na 

Vida". A fundadora WLM Alessandra 

Lucchese e a associada e mentorada 

WLM do 2° ciclo, Juliana Garcia, foram 

convidadas pela Secretaria de Segurança 

Pública para palestrar sobre o tema para 

as servidoras da instituição.

Dia 23/03 pela manhã tivemos o segundo 

Treinamento de Mentoras do 4º Ciclo. Foi 
um encontro de muitas trocas e 

aprendizagem, com dinâmicas e 

ferramentas apresentadas pelas nossas 

facilitadoras Bibiana Zereu, da Selo 

Desenvolvendo Carreiras, e Elisa Zingano, 

da Elisa Zingano Desenvolvimento 

Humano e Organizacional, para 

potencializarmos as competências de 

cada uma das mentoras participantes 

desse ciclo de mentoria! O evento foi 
patrocinado por Zensul Concessionária 

Honda. Veja todas as fotos do encontro 

clicando na imagem ao lado!

  

II TREINAMENTO DE 
MENTORAS 4º CICLO

http://wlm.org.br/galeria/2-treinamento-mentoras-4-ciclo/


16.04 - TRILHA DE PALESTRAS 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS

Segundo o Fórum Econômico Mundial 
existem 10 habilidades do profissional 
do futuro. O WLM vem trabalhando 

nos encontros do Trilha de 

Palestras estas competências. De 

acordo com o relatório do Fórum 

Econômico Mundial, nos próximos 

quatro anos 36% das atividades em 

todos os setores da economia deverão 

exigir habilidade de Resolução de 

Problemas Complexos. 

O evento ocorre dia 16/04, das 19h as 

21h, na Casa da Confraria, em Porto 

Alegre.

Associadas WLM possuem desconto 

de 50% do valor do ingresso.

Clique na imagem e inscreva-se!

Dia 25/03 ocorreu o 

Seminário CONTRAB de 

Negociações Coletivas 

FIERGS, no qual a 

Fundadora e Mentora 

WLM e Conselheira do 

Conselho de Relações 

do Trabalho da FIERGS, 

Eliana Herzog, mediou a 

palestra sobre Projeções 

Econômicas para as 

Negociações Coletivas 

em 2019.

NEGOCIAÇÕES 
COLETIVAS 2019  

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS 
DE PODER PELAS 
MULHERES

Dia 26/03 ocorreu 

o evento na OAB 

de Novo 

Hamburgo, no 

qual a Fundadora 

e Mentora WLM, 

Ana Carolina 

Tavares Torres 

palestrou sobre 

Ocupação de 

Espaços de Poder 
Pelas Mulheres.

ESTAÇÃO 198 - DIÁLOGOS DE 
TECNOLOGIA: DA INOVAÇÃO À REGULAÇÃO

No dia 29/03 o WLM apoiou, em 

Curitiba, o evento Estação 198 - 

Diálogos de Tecnologia: da 

inovação à regulação.

Foram trazidos o debate os 

impactos que as novas 

tecnologias e inovações estão 

causando na área do Direito. 

As mentoras WLM Gisele 

Ueno e Helaine Galerani 
protagonizaram o evento. 

Gisele palestrou e Helaine 

apresentou o WLM para os 

participantes.

https://doity.com.br/resolucao-de-problemas-complexos-com-yaskara-goltz-e-ana-amelia-ramos-de-abreu


II FÓRUM WLM - 
CONSTRUINDO 2030: 
CONEXÕES PARA 
O FUTURO
O maior e mais esperado evento WLM está 

chegando!

Quando: 10/10/19 

Local: Centro de Eventos Hotel Deville
em Porto Alegre - RS.

A programação conta com diverso(a)s palestrantes 

de destaque e cases do mercado nacional e 

internacional, para ampliar o debate sobre o tema 

central do evento. Anota na agenda e aguardamos 

você lá! Em breve mais informações.

 

INGLÊS PARA 
ADVOGADA(O)S
Exclusivo para associada(o)s, trazemos uma 

aula de inglês com a professora Lívia 

Wolffenbüttel. O objetivo é estimular a(o)s 

participantes a ganhar confiança na sua 

comunicação em inglês para garantir que se 

desenvolvam como comunicadoras eficazes 

no ambiente profissional e ilustrar os 

principais jargões utilizados em inglês 

jurídico para uma comunicação mais 

assertiva. Clique na imagem ao lado para se 

inscrever!

No dia 30/04, às 18h na FMP será apresentada 

a palestra "Protagonismo de Carreira" com as 

fundadoras WLM Ana Amélia Abreu e Ana 

Carolina Tavares Torres e as mentoradas 

Raquel Duarte e Izabel Mello.  A palestra faz 

parte de uma campanha do GT de 

Comunicação visando aproximar ainda mais o 

WLM de estudantes e universidades.

30.04 - PROTAGONISMO 
DE CARREIRA NA FMP

IMPOSTO DE RENDA
PARA ADVOGADOS

Também no dia 16/04, a mentora WLM 

Jussandra Hickmann Andraschko será 

painelista do evento Imposto 

de Renda Para Advogados, na OAB/RS 

Cubo/ESA, em Porto Alegre.

https://doity.com.br/legal-and-business-english-for-women


PRÓXIMOS ENCONTROS
Estas são as datas confirmadas para os 

próximos meses. Anote na agenda!

GT DE APRENDIZAGEM 
CONTINUADA

O GT de Aprendizagem vai promover, 
durante o ano, palestras focadas nas 

competências que serão mais 

valorizadas no profissional do futuro, de 

acordo com o Fórum Econômico 

Mundial. Entre elas estão: cooperação 

com os outros, criatividade, 

pensamento crítico, resolução de 

problemas, julgamento e tomada de 

decisões 

e gestão de pessoas. 

 

 

GT DE PARCERIAS

O GT de Parcerias está trabalhando na 

definição das categorias de parceiros 

(patrocinador, apoiador, conveniados, 

parceiros comerciais e parceiros 

institucionais), bem como as regras gerais 

dessas parcerias. Terão sua próxima reunião 

em 03/04.

U PDA T E S

CLUBE DE LEITURA
O Clube de Leitura conta com 

duas iniciativas: o próprio Clube 

do Livro, e a Curadoria de 

materiais / indicações que 

agreguem sobre protagonismo 

feminino e desenvolvimento 

pessoal e profissional. O que nós 

queremos? Proporcionar 
conhecimento que: 

Desafie, agregue e eduque as 

Associadas para o protagonismo 

feminino.

As palestras serão 

ministradas a cada dois 

meses, em local a definir e 

por profissionais com 

destaque nas áreas dos 

assuntos. Você tem 

alguma indicação de 

palestrante? Envie para 

contato@wlm.org.br

08.05 -REUNIÃO GERAL 
ASSOCIADAS

NA VIDA REAL

Todas associadas WLM estão convidadas 

para participar da Reunião Geral. Vamos 

Informar, atualizar ações dos GTs, trocar 
impressões sobre a mentoria, integrar as 

associadas e receber sugestões e críticas.

O GT de Comunicação está organizandoo 

evento "Na vida real", que acontecerá no 

mês de maio (com data e local a serem 

definidos), onde será lançado o 

#desafioWLM. Uma novidade para
 as Associadas do WLM!



O GT Milhagem surgiu de uma iniciativa 

das mentorandas, para recompensar e 

incentivar todas as mentorandas 

associadas, de todos os ciclos, que se 

dedicarem às atividades do WLM. Com o 

programa de milhagem, todas aquelas 

que auxiliam nas tarefas ou atividades, 

conseguem patrocínio ou organizam 

eventos ganham “estrelas” e podem 

utilizá-las para eventos, cursos, palestras 

ou outros benefícios oferecidos pelo WLM. 

 

O Programa de Milhagem possui uma lista 

inicial de tarefas, com sugestão de 

pontuação, e um Regulamento, ambos 

disponíveis a todas as associadas. 

 

Quem somos?

Nosso GT é atualmente formado pela 

Amanda Pegoraro (mentoranda 2º ciclo), 

Bruna Zani (mentoranda 1º Ciclo), 

Francine Schmitt (mentoranda 2º ciclo), 

Izabel Melo (mentoranda 2º ciclo) e 

Jênifer Santos (mentoranda 2º ciclo), mas 

todas as associadas são convidadas a 

participar. 
 

Eventos No mês de março
As mentorandas associadas que 

participaram do evento “Digital Talks”, 

tanto na organização e recepção, quanto 

levando convidados, foram beneficiadas 

com estrelas. Dia 16/04 teremos evento do 

Trilha de Palestras. A mera participação 

no evento já é base para pontuação. 

Auxiliar na organização e levar convidados 

garante ainda mais estrelas.

GT DE MILHAGEM

O GT de Comunicação participou da 

criação do Updates da Newsletter, como 

uma ferramenta de comunicação 

interna, possibilitando que todas as 

associadas compartilhem com o grupo 

quais atividades e eventos estão 

participando. 

 

Fazemos acompanhamento do Site e 

das Mídias Sociais - Blog, Redes Sociais e 

Newsletter - trazendo para as associadas 

informações sobre eventos e 

atualizações do WLM.

 

O GT de Comunicação, já neste primeiro 

semestre de 2019, tem intensificado as 

parcerias junto a diversas faculdades de 

Direito em Porto Alegre e região que, 

por meio de eventos, levam o WLM para 

dentro do ambiente acadêmico, bem 

como a possibilidade de aproveitamento 

das palestras como atividade 

complementar para os estudantes.

 

Estamos envolvidas na organização do 

evento "Na vida real", que acontecerá no 

mês de maio (com data a ser definida), 

onde será lançado o #desafioWLM. 

Uma novidade para as Associadas do 

WLM!

GT DE COMUNICAÇÃO



GT DE PESQUISA - COMO ESTÁ A DIVERSIDADE 
DE GÊNERO NOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 
NO BRASIL?

A diversidade de gênero é assunto em voga nos dias de hoje, mas como discutir e 

promover ações de inclusão sem analisar profundamente o cenário no qual o País se 

encontra? Com o objetivo de expor para a sociedade tal realidade, o WLM-BR (Women in 

Law Mentoring Brasil) realizou a 2ª Edição da pesquisa sobre diversidade de gênero em 

escritórios de advocacia do Brasil em 2018.

 

PERFIL DA AMOSTRA
 

O levantamento contou com a participação de 55 sociedades de advogados(as), que 

reúnem 3.715 advogados e advogadas. Todos os escritórios possuem pelo menos uma 

unidade nas regiões sul e sudeste, sendo que 70% se encontra em São Paulo. Vinte dos 

escritórios entrevistados possuem menos de 50 colaboradores(as). Quase metade dos 

escritórios foi fundada entre 1990 e 2010 (47%), sendo que o mais antigo foi fundado em 

1900 e o mais recente em 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO
 

Após a análise de tais dados, a conclusão a que se chega, é que o caminho a ser 
percorrido ainda é longo e árduo. Atualmente, políticas de flexibilidade e licença-

maternidade deveriam ser o mínimo a ser oferecido, sem falar nas políticas de 

diversidade. Há uma urgência e necessidade de adequação de muitos escritórios e 

empresas para que a mulher conquiste cada vez mais seu espaço, em qualquer carreira 

que escolha. Para ver a pesquisa completa clique aqui. 
 

https://drive.google.com/file/d/1Og1Kjb-3xVl_Q4TYt5CqaEdOWvVeohyA/view?usp=sharing


SÉRIES

Faça Acontecer - Mulheres, Trabalho e A Vontade 

de Liderar - Sheryl Sandberg
Os Pensamentos Secretos das Mulheres de 

Sucesso - Valerie Young
Deixe a Peteca Cair – Tiffany Dufu
A Coragem de ser Imperfeito – Brené Brown
Sejamos Todos Feministas - Chimamanda Ngozi 
Adichie
Para Educar Crianças Feministas - Chimamanda 

Ngozi Adichie
Hibisco Roxo - Chimamanda Ngozi Adichie
Mindset - Carol Dweck
Becoming - Michelle Obama
O Que Eu Sei de Verdade -  Oprah Winfrey
Mulheres Poderosas Tem Ambição - Heather 
McGregor
O Ano Em Que Disse Sim - Shonda Rhimes
Lugar de Mulher È Onde Ela Quiser - Patricia 

Lages
O Conto da Aia - Margareth Atwood
Menina da Montanha - Tara Westover
Sapiens - Uma Breve História da Humanidade - 

Yuval Noah Harari
21 Lições Para o Século 21 - Yuval Noah Harari
Homo Deus - Yuval Noah Harari
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas - Dale 

Carnegie
A Arte da Escolha - Sheena Iyengar
Grande Magia - Elizabeth Gilbert
Conversas Com Minha Gata - Eduardo Jáuregui
Escrita Afetuosa e Criativa - Ana Holanda
Transformação Digital - David L. Rogers
A Amiga Genial - Elena Ferrante
A Viúva Clicquot - Tilar J. Mazzeo
Presence - Amy Cuddy
 

LIVROS

 

WLM  I N D I C A

Big Little Lies
 

CURTA
Absorvendo o Tabu

FILMES

Felicidade Por Um Fio
Joy: O Nome do Sucesso
 

DOCUMENTÁRIO

Absorvendo o Impacto

TEDX
The urgency of intersectionality | 

Kimberlé Crenshaw

É preciso paciência para 

se conhecer, Mulher

ARTIGO, TEXTO, 
POST EM BLOG

Histórias Cruzadas

 

Workin' Moms
 

Coisa Mais Linda
  

 The Good Wife 

Scandal

She is beautiful when she is angry

AZ MINA

INDICAÇÕES  DAS  ASSOCIADAS

O Poder da Vulnerabilidade | 

Brene Brown

Somos Todos Feministas | 

Chimamanda Ngozi Adichie

https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o
https://www.netflix.com/title/81074663
https://www.netflix.com/title/80189630
http://todamulheresagrada.com/
https://www.netflix.com/title/70172927
https://www.netflix.com/title/80198991
https://www.netflix.com/br/title/80208298
https://www.netflix.com/br/title/70143857
https://www.netflix.com/br/title/70197057
https://www.netflix.com/br/title/80023078
https://azmina.com.br/
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=pt-br

