
O 2º Encontro Mensal do MEX, que
aconteceu no dia 28 de março, teve  
sabor de reencontro para as
executivas que puderam prestigiar
o evento e também  conhecer as
novas integrantes do MEX Brasil -
Espaço Mulheres Executivas.

A partir dessa edição, o MEX retorna
à prática dos encontros presenciais
em 2022. E há muitos motivos para
anotar na agenda o vasto repertório
de atividades do ano que incluem as
retomadas das viagens técnicas, a
partir de junho, novos encontros
presenciais mensais, a divulgação
do resultado da pesquisa UBIS ES? e
o lançamento de ações como o
projeto "Mais mulheres na
Governança", que visa preparar as

Após dois anos suspensos, 
em razão da pandemia, o MEX 
volta a ter encontros presenciais
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participantes, por meio de uma
formação estruturada, para ocupar
funções nos Conselhos Executivos
de empresas.

Para Regina Arns, Diretora da
Lapidus Network e Presidente do
MEX Brasil, 'certamente inovamos
nos encontros on-line, mantendo
viva nossas conexões, mas esse
retorno  ao presencial era muito
esperado por todas. Sem dúvida,
nada substituiu o calor do olho no
olho e a troca que a presença
física oportuniza", ressalta.

O evento teve a especial participa-
ção da executiva Catarina Harue,
da Policlínica Capão Raso, que mais
uma vez, brindou a todas com uma
homenagem florida pela passagem
do Dia da Mulher. 

 Casa de Chá Anna& Anna,
 anexa ao Hotel Mercure

 Confira a seguir momentos do evento e a opinião de algumas executivas participantes.
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"O retorno aos encontros presenciais é
muito importante. O on-line tem suas
vantagens e a principal delas, é poder
encaixá-los melhor na agenda, uma vez
que se ganha tempo. Entretanto, o
presencial traz mais riqueza, maior
interação, mais conexão e melhor
percepção do outro. Tem-se a
oportunidade de interagir com mais
participantes e potencialmente realizar
mais trocas. Esse encontro, foi muito
especial, porque pudemos celebrar a
vida, um fato tão importante após
momentos tão difíceis que essa
pandemia nos trouxe. Que possamos
nos encontrar muitas vezes e fortalecer
cada vez mais nossas conexões para o
crescimento de todas". 
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Janete Anelli,
Sócia-fundadora da AW3
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Carol Faraco
Diretora da WSI Pro Digital

"Particularmente prefiro os encontros
presenciais porque são muito mais
eficazes para o networking. Ao vivo,
você tem uma vibração diferente, pode
abraçar,  trocar ideias, encontrar
diversas pessoas e compartilhar
impressões variadas num curto espaço
de tempo. Fiquei bastante feliz com o
retorno. Que possamos nos ver mais!"

"O mundo empreendedor é bastante
solitário, por isso são muito
importantes esse tipos de conexões
que o MEX nos proporciona. Como
mulheres é de nossa natureza toda
essa afetividade que demonstramos.
Assim foi uma alegria imensa, após
tanto tempo, estarmos juntas
novamente. Confesso que me
emocionei ao pensar sobre quando
nem um simples café era possível.
Então não há dúvidas que prefiro o
presencial. E nosso encontro foi ótimo,
extremamente agradável, importante
para as conexões, para conhecer as
novas integrantes. Quero que a gente
tenha sempre essas oportunidades de
reforçar nossos vínculos ". 

Birgit Keller Marsili
Diretora Executiva

Lavoutique
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" Acho importante o retorno aos encontros presenciais. Principalmente para 
 encontrar as MEXs, para alinhar projetos e para participar de palestras
especiais, como a que teremos em abril. Mas acredito também que é possível
manter reuniões on-line como alternativa para alguns casos, que são
igualmente interessantes,, afinal durante a pandemia aprendemos a trabalhar
com agilidade, foco, e otimizando o tempo, para atingir melhores resultados.

Quanto ao nosso primeiro encontro presencial foi ótimo: celebramos a vida, a
nossa conexão, e conhecemos as novas ações para 2022. Foi uma alegria
conhecer as novas integrantes do grupo, que vieram para somar. As MEXs
são  pessoas incríveis, com diversas expertises, que agregam, que inovam,
que conectam e inspiram.

E como não homenagear a todas as MEXs protagonistas e determinadas, que
reconhecem as suas forças e vulnerabilidades ....e fazem acontecer,
demonstrando isso no arranjo que todas foram presenteadas. 
Sempre é um prazer fazer um arranjo floral para marcar momentos especiais
como o Mês da Mulher".
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Catarina Harue
Diretora da Policlínica

 Capão Raso
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"Eu prefiro os encontros presenciais,
que para mim são uma fonte
motivacional. Socializar é como um
músculo, quanto mais exercitamos
melhores somos. É inegável, é claro,
que a tecnologia expande negócios,
globaliza informações e conecta as
pessoas, porém não proporciona o
vinculo humano, emocional, o afeto e o
contato face to face. E o MEX sempre
oferece um ambiente enriquecedor. Na
conexão entre as executivas, eu vejo
como uma ponte para o fortalecimento
na vida profissional e pessoal e para a
realização de parcerias. Nos nossos
encontros somos instigadas e
incentivadas por temas diversos e
percebo sempre constância e evolução,
permitindo que eu sempre possa
continuar evoluindo".

Gisele Chemberge
Diretora da 

Ambiente Livre

Emanuele Oliveira Solyom
Sócia Diretora da VBR Brasil

"Muito importante o retorno ao presencial para
meus objetivos, que são o de conhecer mulheres,
me relacionar, fazer networking. No modo on-line é
difícil esse contato tão amplo. Então acho excelente
que possamos novamente nos ver. Esses encontros,
aquecem o coração, podemos rever as mulheres,

receber abraços e estreitar 
relacionamentos. Fiquei
bem feliz com esse 
retorno".

Adriana Karam 
Presidente do Grupo

Educacional Opet

"Gosto mais das reuniões presenciais, mesmo não
sabendo se participarei de todas, em função de agenda. A
natureza da troca é diferente do ambiente virtual. A
presença física, sem dúvida, é necessária para o
fortalecimento e fortalecimento das relações. 
Sugiro a manutenção do encontro
mensal presencial e,
eventualmente, para outros
temas, manter o formato virtual"


