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O escritório foi nomeado “Zucca & Rosa Advogados”
pensando, especialmente, na pluralidade de gêneros.
O termo “Rosa” ao lado do “Zucca”, printado em nosso
logo, exprime o nosso desejo de consolidar o valor da
igualdade como bem jurídico aplicável à realidade fática
do nosso mercado de trabalho. E podemos afirmar que
este objetivo tem sido alcançado: no ZR o gênero feminino
representa 60% do time, e ocupa 80% dos cargos de
confiança e liderança.
Foi então que, desde a sua inauguração, o Zucca & Rosa
Advogados tem promovido a diversidade e inclusão em
todos os seus aspectos. Um de nossos lemas é Fazer a
Diferença, Fazendo Diferente. E isso nos leva ao próximo
ponto:

A INCLUSÃO ACONTECE QUANDO
SE APRENDE COM AS DIFERENÇAS E
NÃO COM AS IGUALDADES
Paulo Freire

Na carreira da advocacia, em geral,
vemos uma constante valorização
por advogados(as) com mais
experiência de mercado, e uma
desvalorização daqueles(as) que
se formaram há pouco tempo.
No ZR damos oportunidade aos(às) jovens advogados(as):
aqui eles(as) são ensinados(as) desde cedo a assumir
responsabilidades e a ser um(a) advogado(a)
extraordinário(a), independentemente do seu tempo de
formação. Nosso estímulo e nossa alma é a Meritocracia.
E quantos não são os jovens advogados que moram e se
formaram em Universidades localizadas em Municípios
menores, e que anseiam em trabalhar em uma Capital,
no intuito de auferirem maior renda e crescerem
profissionalmente? Não é difícil nos depararmos com esse
sonho. E no ano de 2021, a pandemia nos trouxe um novo
desejo, que já é realidade em nosso escritório: a de dar a
possibilidade a esses(as) advogados(as), especialmente
os(as) recém-formados(as), de cidades interioranas,
inclusive localizados(as) em outros Estados do País, de
atuar (mesmo que remotamente) em um escritório de
advocacia localizado na Capital de São Paulo. A experiência
tem sido enriquecedora para todos os envolvidos no
projeto. Nossa cultura é heterogênea: hoje 39% do nosso
time é de pessoas nascidas no interior do Estado de São
Paulo, e 13% de pessoas advindas de outros Estados.
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Com o propósito, ainda, de assegurar a diversidade
étnica-racial, nossas vagas de trabalho são divulgadas
também na rede social instagram @pretosnodireito
– rede social compartilhada conosco por meio de um
importante cliente-parceiro do ZR. Neste ano, já foram
divulgadas 4 (quatro) vagas para advogados pleno e
júnior, nas áreas trabalhista e cível, vide exemplo abaixo:

Foi também em 2021 que
inauguramos
o
Comitê
de Diversidade e Inclusão,
composto por colaboradores de
diferentes níveis hierárquicos,
com o propósito de, até o fim
de 2021, aprimorar nossa Política de Diversidade e Inclusão,
de guiar o Programa de Raça e Gênero, e o Programa de
Desenvolvimento Técnico-Regional. A missão é de continuar
buscando a equidade (de gênero, de raça, LGBTQIAP+,
pessoas com deficiência, e de território/regionalidade),
e transformando hábitos por meio de normas, valores e
atitudes partilhadas interna e externamente.
Ainda em 2021, pela primeira vez foi possível colocar
em prática o Censo Interno de Diversidade, de cunho
sigiloso, criado com todo cuidado pelo endomarketing,
respeitando a intimidade e privacidade de cada um, para
que pudéssemos diagnosticar e analisar a diversidade
quanto à orientação sexual, etnia-racial e de PCDs. Como
resultado desta pesquisa, podemos afirmar que somos
diversos!
Nosso compromisso não para por aqui. Está em estudo de
viabilidade de execução um importante projeto que terá
como principal bandeira tema de natureza sócio-racial.
Caso aprovado, levaremos a conhecimento de todos, para
que possamos, juntos, torná-lo realidade.
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Por fim, aproveitamos para reafirmar os compromissos e princípios do
Zucca & Rosa Advogados:

Diversidade

Constituir um ZR com representatividades compatíveis ao
número populacional;

Inclusão

Desenvolver gestão humanitária e preocupada com o bemestar de todos, mantendo a cultura organizacional do respeito
mútuo, da solidariedade e da valorização do diferente;

Equidade

O ZR reconhece a necessidade de fortalecer e potencializar a
justiça social, atuando por meio do debate e conscientização
interna e externa; e

Respeito

O ZR assume o compromisso constante de combater episódios
de discriminação e qualquer situação de intimidação,
humilhação, constrangimento ou outras situações ofensivas
dentro de nosso ambiente de trabalho, assegurando um
ambiente acolhedor e seguro a todos.
Esse conjunto que compõe a essência do ZR nos torna cada vez mais únicos.

#somosagro #somosunicos #somoszr
#somosplurais
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