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ESPECIAL

Eufrasia,
a primeira de nós

m abril de 1850, nascia em Vassouras, 
no Rio de Janeiro, Eufrasia Teixeira 

Leite, a primeira investidora do Brasil e a pri-
meira mulher no mundo a fazer gestão de um 
patrimônio com investimentos distribuídos 
em cinco continentes. 

Filha de uma família rica, Eufrasia se viu 
órfã aos 23 anos e, ao lado da irmã, passou 
a administrar a fortuna da família, multipli-
cando o patrimônio recebido com um portfó-
lio diversificado de investimentos. Mas para 
entender o pioneirismo de Eufrasia é preciso 
avaliar também o contexto e desafios vividos 
pelas mulheres de sua época. 

Eufrasia cresceu durante o Brasil Império, 
período que tem início logo após a proclama-
ção da independência do Brasil. Estamos fa-
lando de uma época que para as mulheres ca-
bia o servir: aos esposos, aos filhos, à família 
e à religião. 

Mulheres também não tinham direito a voto, 
tampouco autonomia financeira. Vale lembrar 
que até 1962, as mulheres no Brasil só podiam 
abrir conta em bancos, trabalhar fora de casa 
ou aceitar o recebimento de heranças com a 
autorização do esposo, conforme previsão do 
Código Civil de 1916. 

É neste contexto que Eufrasia cresce e é edu-
cada. Com a morte dos pais, ela e a irmã de-
cidem recomeçar a vida em Paris. Jovens, com 
dinheiro e solteiras, as irmãs se viram eman-
cipadas financeiramente e aptas a viver uma 
vida até então nada comum para as mulheres. 

Das Américas para a Europa
Para sair do país, as jovens venderam al-

guns imóveis, ações e títulos de dívidas que 
haviam herdado. A fortuna deixada pelos pais 
era próxima de 768 contos de réis. Em termos 
comparativos, esse valor correspondia à me-
tade do orçamento pessoal disponível para o 
uso do imperador D. Pedro II por um ano.

Em Paris, Eufrasia se envolveu com o mun-
do dos negócios e passou também a investir 
em outras mulheres e suas carreiras. Ela par-
ticipa ativamente de estudos e discussões so-
bre a urbanização da capital francesa e apoia o 
desenvolvimento de novas tecnologias, como 
próteses para os muitos deficientes físicos da 
Primeira Guerra Mundial. 

Mas ao investir no desenvolvimento de no-
vas tecnologias, Eufrasia foi também uma 
das primeiras investidoras-anjo do mundo. A 
partir dos seus 50 anos, ela passa a destinar 
os seus recursos para a criação de soluções 
baseadas em tecnologia para os problemas 
das pessoas da época, como empresas de ves-
tuário sem origem animal, de energia e mui-
tos outros setores. 

Por 14 anos, Eufrasia também investiu no 
amor. Ela manteve um relacionamento com 
o abolicionista Joaquim Nabuco, mas o ro-
mance acabou diante do impasse sobre em 
qual país o casal deveria morar. Nabuco ti-
nha aspirações políticas no Brasil, mas para 
Eufrasia retorno significava abrir mão de 
muitas conquistas. 

E

Vamos retomar que neste período as mu-
lheres no Brasil não  tinham autonomia fi-
nanceira do ponto de vista legal. Quando ca-
savam, o marido assumia o  papel de tutor 
do patrimônio que elas tivessem. Com o ca-
samento, portanto, Eufrasia abria mão da sua 
fortuna e da independência e liberdade que 
havia conquistado, um preço que ela não es-
tava disposta a pagar.

Eufrasia retorna ao Brasil em 1928. Anteci-
pando-se aos primeiros sinais da crise eco-
nômica de 1929, ela investe em um grande 
loteamento em Copacabana, no Rio de Janei-
ro. Antes, ela havia também diversificado os 
investimentos da família aos primeiros sinais 
da crise cafeeira, fazendo aplicações em títu-
los da dívida pública (como os títulos de hoje 
do Tesouro Direto), ações do Banco do Brasil, 
além de imóveis e títulos de crédito. Eufrasia 
morre de insuficiência cardíaca em 1930, com 

fortuna em testamento suficiente para com-
prar 1.850 quilos de ouro aos preços da época. 
A maior parte do seu patrimônio foi doado a 
instituições em sua cidade natal. 

Durante os seus 50 anos na Bolsa, Eufrasia 
investiu em mais de nove moedas e passou 
por momentos como a Primeira Guerra Mun-
dial e o início da crise de 1929, fazendo buy 
and hold muito antes de nomes populares pela 
estratégia de investimentos, como o bilioná-
rio Warren Buffett. Quase 100 anos após a sua 
morte, ela ainda é um símbolo para mulheres 
em todo o mundo de coragem, independên-
cia, ação e da capacidade feminina nos inves-
timentos. Não por acaso, essa publicação que 
nasce em 2022 homenageia a sua trajetória. 
Viva Eufrasia, viva as mulheres nas finanças! 

A história de Eufrasia foi recuperada nos últi-
mos anos pelo trabalho da pesquisadora e ana-
lista financeira Mariana Ribeiro. 
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COLUNA

Entenda de uma vez  
o que é venture capital

ada vez mais no mundo dos inves-
timentos ouvimos o termo investi-

mento-anjo. O tema já invadiu programas de 
entretenimento, como o “Shark Tank Brasil”, 
e grandes influenciadores e celebridades têm 
falado sobre isso. Mas, afinal, o que é investi-
mento-anjo e por que está na moda?

De acordo com dados do Ministério da 
Economia, os últimos quatro meses do ano 
passado seguiram a tendência observada 
em períodos anteriores, e o número de em-
presas abertas no Brasil ultrapassou a mar-
ca de 1 milhão. 

Seja impulsionado pelo alto índice de de-
semprego no país ou pelas novas demandas 
dos próprios profissionais que surgiram du-
rante a pandemia de Covid-19 - como o tra-
balho remoto -, o empreendedorismo nunca 
esteve tão aquecido por aqui. 

Para começar uma empresa, seja ela qual 
for, o empreendedor precisa de um investi-
mento inicial. Mas há empresas que têm a 
ambição de trazer uma inovação expressi-
va em algum mercado, mudando totalmente 
a forma de fazer algo que já é repetido por 
muitos anos. É nestes casos que entra em 
cena as modalidades de investimento batiza-
das de venture capital.

O venture capital nada mais é que inves-
tir em empresas em estágio inicial - nor-
malmente em seus primeiros anos de exis-
tência - de até médio porte, que tenham a 
promessa de crescimento exponencial. Ele 
é ideal para pessoas que, além de dinheiro, 

também almejam destinar seu tempo para 
apoiar empreendedores nos desafios que 
aparecem nessa jornada de criar empresas e 
ajudá-las a crescer. 

O investidor-anjo aporta suas habilida-
des técnicas, experiência e rede de contatos 
para que a empresa tenha mais chance de 
vencer obstáculos. Se você se interessou por 
essa modalidade de investimento, tenho al-
gumas dicas para iniciar a sua jornada como 
investidora-anjo:

Comece decidindo quanto do seu patrimônio 
você quer alocar: o investimento-anjo é con-
siderado de altíssimo risco, além de ter baixa 
liquidez e resultado de longo prazo. A alocação 
de 10% de sua carteira nessa modalidade de 
investimento só faz sentido para investidoras 
de perfil bastante arrojado! Pense em manter 
ao redor de 5% de seu patrimônio e lembre-se 
que pode levar cerca de cinco anos para ter re-
torno sobre o investimento;

Desenhe a sua tese de investimento: ela 
é o primeiro filtro para o investidor. A tese 
norteia suas decisões de em qual startup 
investir. Minha sugestão é que a sua este-
ja relacionada às suas habilidades pessoais 

e profissionais. Avaliar empresas que estão 
construindo soluções na sua área de atuação 
pode ser um começo mais seguro;

Não precisa ser solitária! Busque grupos de 
investidores-anjo para aprender, na práti-
ca, como avaliar empresas em estágio inicial. 
Hoje, no Brasil, contamos com dezenas de di-
ferentes comunidades que podem apoiar a sua 
jornada! Encontre a que se conecta mais com 
as suas necessidades e comece a aprender an-
tes mesmo de investir.  

Flávia Mello é cofundadora do Sororité, rede 
de investidoras-anjo, e investidora em empresas 
fundadas e orientadas por e para mulheres.

Modalidade de investimento tem atraído cada vez mais brasileiros nos últimos anos

Flávia Mello: “O venture capital nada mais é que investir 
em empresas em estágio inicial.” 

Conhecimento e suporte
para conquistar a sua
independência financeira
e emocional!

WWW.EQL.COM.BR 
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m janeiro deste ano, uma jovem em 
Santa Catarina foi espancada e teve 

30% do corpo queimado durante um encon-
tro marcado por um aplicativo de relacio-
namento. Infelizmente, este não é um caso 
isolado. Crimes como golpes e sequestros-
-relâmpago que usam aplicativos de namo-
ro como forma de atrair vítimas aumenta-
ram: apenas na cidade de São Paulo, três 
sequestros e uma tentativa frustrada foram 
contabilizados no mesmo mês, todos após 
encontros marcados por aplicativos.

Segundo Raquel Gallinati, delegada e pre-

sidente do Sindicato dos Delegados de Polícia 
do Estado de SP, os criminosos criam perfis 
falsos em aplicativos de relacionamento com 
fotos e informações de pessoas atraentes 
para chamar a atenção das vítimas. “Duran-
te a conversa online, eles levantam informa-
ções, principalmente sobre o poder aquisi-
tivo da potencial vítima: quanto ganha e se 
tem bens, por exemplo”, explica. De acordo 
com Raquel, é após o bate-papo, que pode 
durar uma ou duas semanas até que a vítima 
adquira confiança no criminoso, que aconte-
ce o encontro presencial.

VIDA DIGITAL

#DeuMatch
Modus Operandi

Raquel explica que, no caso de 
tentativas de assassinato, principal-
mente feminicídio, e crimes sexuais, 
os criminosos geralmente atuam so-
zinhos. Por outro lado, golpes e se-
questros-relâmpago, que são mais 
comuns, são normalmente pratica-
dos por associações criminosas. “Os 
bandidos vão ao encontro da víti-
ma com o intuito de roubar grandes 
quantias de dinheiro por meio de 
transferências bancárias”, conta. 

No universo dos matches onli-
ne, é importante excluir fazer es-
colhas seguras e adotar medidas 
preventivas antes do momento do 
encontro. Confira cinco dicas de 
segurança para mulheres em dates 
marcados por meio de aplicativos 
de relacionamento:

Faça chamada de vídeo
Nada tão comum nos dias atuais 

como uma chamada de vídeo, seja 
para uma reunião do trabalho, seja 
para conversar com os amigos. E por 
que não utilizar a ferramenta para 
verificar se a pessoa por trás do ba-
te-papo online é mesmo quem diz 
ser? Segundo a delegada, a ideia é, 
antes de marcar um encontro pre-
sencial, comparar as imagens que 
estão no aplicativo de relaciona-
mento com a pessoa em vídeo.

Deixe sempre alguém avisado
Algumas dicas são, na verdade, até 

regras sociais. Sabe quando coloca-
mos a amiga em um carro de aplica-
tivo e pedimos para ela avisar assim 
que chegar em casa? Antes de partir 
para o encontro com um desconhe-
cido, faça a mesma coisa. “Avise al-

guém de sua confiança sobre o encontro. Além disso, 
sempre compartilhe com ela as informações do perfil 
da paquera virtual”, reforça Raquel. 

Cuidado com drogas e bebidas
Deixe um pouco a diversão de lado e dê atenção à 

sua segurança. Nos encontros marcados via redes 
sociais o cuidado precisa ser dobrado. Ao menos é 
o que a delegada recomenda.  Segundo ela, é extre-
mamente importante que os reflexos e percepções 
da mulher estejam em plena capacidade e que ela 
não se exponha a vulnerabilidades. Por isso, tomar 
cuidado com o que se bebe e come durante esses 
encontros pode fazer muita diferença.

Verifique a identidade da pessoa
“Antes dos aplicativos de relacionamento, os 

criminosos subjugavam as vítimas na rua. Hoje, 
eles as atraem por meio de um perfil falso, sem 
violência, somente com a sedução em um primei-
ro momento”, explica a delegada. Mas, para não 
cair na armadilha de um perfil fake, alguns passos 
simples podem ser muito eficazes. “Procure infor-
mações, vínculos que indiquem que aquela pessoa 
realmente existe fora do aplicativo”, conta Raquel. 

É importante buscar informações sobre a pessoa 
em diferentes redes sociais e se dedicar à pesquisa. 
O objetivo é comprovar que a pessoa existe fora da 
Internet e que não está mentindo sobre quem é. 

Escolha locais públicos
Ao marcar um encontro, escolha locais públicos. 

“Nunca marque o primeiro encontro na sua casa 
ou em locais isolados”, explica. A delegada aponta 
ainda que é importante avisar aos amigos o local 
e o horário do encontro, além de pedir a com-
panhia de alguém para não estar completamente 
indefesa. “Se você achar que algo está suspeito 
ou que a situação está desconfortável, peça ajuda 
sem constrangimentos e, assim, evite se tornar a 
próxima vítima”, reforça a delegada. 

Por Laura Enchioglo

Dicas de segurança para encontros 
via apps de relacionamento

Raquel Gallinati: “Se você achar que algo está suspeito ou que a situação está desconfortável, peça ajuda sem constrangimentos.” 
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FINANÇAS NO DIA A DIA 

5 lições práticas para 
o seu planejamento 
financeiro

ideia de que as mulheres não são boas 
com dinheiro é uma das crenças que 

mais afastam o público feminino de um re-
lacionamento próspero com as finanças. En-
sinadas a cuidar do orçamento familiar, as 
mulheres respondem por 96% das decisões 
de consumo domésticas, segundo um levanta-
mento recente da Nielsen, mas ainda seguem 
distantes do mercado de ações, onde represen-
tam apenas 23% dos CPFs inscritos na B3. 

Os números demonstram que as mulheres 
ditam o consumo, mas ainda não acumulam 
riqueza, e entre os motivos para isso estão a 
insegurança, a falta de conhecimento sobre 
o investimentos e de ambição financeira. "A 
mulher quando vai investir precisa ter um ob-
jetivo forte com o dinheiro. Você já viu mulher 
quando vai casar? Ela vira especialista em fi-
nanças porque o objetivo dela é forte, ela quer 
fazer o casamento e precisa de dinheiro para 
isso. Quando temos objetivos fortes e metas 
para investir, tudo fica mais fácil", explica a 
educadora financeira, Marina Farias. 

De fato, organizar as finanças para investir 
todos os meses pode ser um processo desafia-
dor. Isso porque trata-se da construção de no-
vos hábitos, de mudança de comportamentos 
e da definição de objetivos para o dinheiro em 

nossas vidas. Logo, é também uma jornada. 
Afinal de contas, ninguém consegue fazer tudo 
isso sem passar por diferentes etapas. 

Aprender a lidar com o dinheiro e a tomar 
decisões de forma autônoma é algo que mui-
tas mulheres não foram ensinadas, mas nem 
por isso é uma tarefa impossível. A pedido da 
EUFRASIA, Marina listou cinco formas muito 
práticas de dar os primeiros passos nessa jor-
nada e aplicar inteligência financeira gradual-
mente na sua rotina. 

1

Pare de confiar na sua memória! "Eu sei o quanto eu gasto nessa 
casa" é a frase de quem ACHA que tem controle das despesas. E essa é 

uma dasarmadilhas clássicas do planejamento financeiro.

Estabeleça uma rotina para acompanhar os seus gastos no dia a dia. 

2

Divida o seu dinheiro em três partes: gastos diários, objetivo  
de médio prazo e aposentadoria.  

Se você quer fazer uma viagem em família, por exemplo, esse é o seu 
objetivo de médio prazo.  Nos gastos diários estão as despesas do seu 

dia a dia, e a aposentadoria é o seu dinheiro investido em longo prazo.

3

Invista muito bem o seu dinheiro! O que é investir bem? Ter uma 
reserva financeira e investir com rentabilidade acima da inflação.

4

Pense em longo prazo. O que você quer conquistar em 5 ou 10 anos?  
O planejamento financeiro é para isso, para tirar os seus sonhos  

do papel. Saber onde se quer chegar é fundamental  
para manter a motivação.

5

Tenha uma reserva de segurança de, no mínimo, seis vezes  
o seu custo de vida. Se você ganha R$ 3 mil, a sua reserva precisa  

ser no mínimo de R$ 18 mil. 

Difícil começar e manter a disciplina? Tenha um objetivo  
forte para o seu dinheiro. Estabeleça um propósito com  

os seus investimentos!
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Marina Farias: "Quando temos objetivos fortes e metas  
para investir, tudo fica mais fácil."
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Coragem, machismo
e o Plano Collor

ENTREVISTA

Zélia Cardodo de Mello 

30 anos após sua passagem pelo Ministério da Fazenda  
e da controversa medida de confisco da poupança dos 
brasileiros, Zélia Cardoso de Mello fala com exclusividade  
à EUFRASIA sobre machismo, carreira, filhos e desafios  
da economia brasileira em 2022

m março de 1990, Fernando Collor de 
Mello tomava posse como presidente 

da República após um longo período de transição 
e ditadura militar. Na esfera econômica, os de-
safios eram profundos. Também em março da-
quele ano, a inflação batia o recorde de 83,95% 
acumulados em apenas um mês. Diariamente, 
os preços dos produtos mudavam nas pratelei-
ras dos supermercados e comércios brasileiros. 

Para enfrentar o dramático descontrole in-
flacionário, Collor nomeou da Fazenda (atual-
mente Ministério da Economia) a jovem eco-
nomista Zélia Cardoso de Mello, na época com 
apenas 36 anos. 

No dia seguinte à posse, era anunciado o 
Plano Collor que, entre as principais medi-
das, congelava a poupança e outros investi-
mentos dos brasileiros acima de 50 mil cru-
zeiros. Estima-se que o equivalente a US$ 
100 bilhões tenham sido retidos por um perí-
odo de 18 meses. As medidas implementadas 
naquele período pavimentaram o caminho 
para a abertura e modernização da economia 
brasileira nos anos seguintes, apesar da per-
sistência da inflação. 

Zélia, antes do momento que marcou a sua 
vida e de outros 150 milhões de brasileiros, 
havia se dedicado à carreira acadêmica e ocu-
pado cargos públicos no estado de São Paulo 
e no Tesouro Nacional. Hoje, ela acredita que 
ter aceitado o cargo de ministra foi um erro. 

De sua casa em Nova York, para onde se 
mudou após se casar com o saudoso hu-
morista Chico Anysio e com quem teve dois 
filhos (Rodrigo e Victória), Zélia conversou 
com a EUFRASIA sobre passado, maternida-
de, machismo e carreira. Nos Estados Uni-
dos, ela retomou a carreira após alguns anos 
dedicados exclusivamente à família. Hoje, 
aos 68 anos, Zélia se divide entre consul-
torias e sua maior preocupação: cuidar da 
saúde. “Eu quero estar viva para ver meus 
netos”, afirma.

Acompanhe, a seguir, a entrevista com a 
ex-ministra Zélia Cardoso de Mello:

Revista EUFRASIA (RE): Quando você co-
meçou a se interessar por economia? 
Zélia Cardoso de Mello (ZCM) A família do 
meu pai era toda de advogados, mas come-
çamos a ter alguns economistas, como o 
meu primo João Manuel Cardoso de Mello, 
que foi professor da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) e eu considero a me-
lhor cabeça para pensar economia como um 
todo. Ele me influenciou muito e, então, eu 
fui fazer economia.
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economia moderna. Essas coisas são atribuí-
das sempre ao presidente, enquanto as partes 
que são consideradas ruins do Plano, como o 
confisco, são atribuídas a mim. Mas, na ver-
dade, as duas foram produtos da mesma equi-
pe e do mesmo presidente. Aí você já vê a di-
cotomia. Você já percebe como o machismo 
está presente. 

RE: Em relação aos principais pontos do Pla-
no Collor, você faria algo diferente hoje?
ZCM: O ponto mais controverso é o da re-
forma monetária, e eu acho que as pessoas 
não sabem ou não se lembram do que estava 
acontecendo naquela época. As pessoas não 
lembram que você entrava no supermercado 
e, enquanto estava na fila para pagar, os pre-
ços mudavam. As pessoas não lembram que 
alguns supermercados, alguns restaurantes, 

ENTREVISTA

Mas os meus dois primeiros anos na faculda-
de foram meio complicados, porque eu passei 
a não ter tanta certeza de que eu queria aquilo 
mesmo. Em um certo momento eu achei que 
queria mudar, que queria fazer fotografia, mas 
depois eu decidi continuar na economia. 
Aconteceu ainda outro fato naquela época: um 
primo-irmão, o José Roberto Arantes de Almei-
da, morreu assassinado pela ditadura. Aquilo 
me afetou muito e despertou em mim a vontade 
de me engajar politicamente, lutar pela demo-
cracia e entrar para o serviço público.
 
RE: Você fez USP? Depois de formada, como 
as coisas foram acontecendo na sua carreira?
ZCM:  Eu considero que fui muito privilegia-
da. Eu tive muita sorte na minha carreira de 
estar no lugar certo e no momento certo. Fui 
convidada pela professora Alice Canabrava 
para ser professora assistente na Universida-
de de São Paulo. Eu resolvi fazer meu mestra-
do em economia e logo emendei o doutorado. 
Sempre brinco que eu passei os primeiros 30 
anos da minha vida estudando.
Na época, acontecia a transição nos governos 
estaduais para um governo democrático. Na fa-
culdade de economia, vários professores eram 
engajados no PMDB [atual MDB], inclusive eu. 
O Franco Montoro era o candidato e várias pes-
soas da faculdade se engajaram na campanha 
dele e, em seguida, no seu governo. Eu fui uma 

dessas pessoas e trabalhei em uma companhia 
estadual de casas populares. Ao mesmo tempo, 
eu continuava dando aulas na faculdade. 
Depois veio o Sarney [presidente do Brasil 
entre 1985-1990] e várias pessoas do meu 
grupo foram trabalhar no governo federal: 
o João Sayad, o Dilson Funaro, o meu primo 
João Manuel, o Luiz Gonzaga Belluzzo, o An-
drea Calabi... e eu acabei indo trabalhar na 
Secretaria do Tesouro com o Calabi, onde era 
encarregada do controle de estados e muni-
cípios. Nessa posição, eu conheci o Fernando 
Collor. Eu me engajei na campanha dele coor-
denando a parte de economia e, depois, ele me 
convidou para ser ministra da pasta.

RE: O fato de você ser uma mulher jovem à 
frente do cargo em um contexto tão compli-
cado na economia do Brasil foi, de alguma 
forma, negativo? Como foi enfrentar isso 
naquela época?
ZCM: Eu tinha 36 anos, era jovem e soltei-
ra. Hoje, olhando para trás e tendo observado, 
lido e aprendido muitas coisas sobre o papel 
da mulher, em particular na América Latina, 
eu não tenho dúvidas de que eu não deveria 
ter aceitado o cargo. Eu deveria ter dito: “Nós 
temos que fazer uma coisa extremamente di-
fícil e é melhor que um homem faça isso.”
Eu não tenho dúvida de que, muito da rea-
ção ao Plano Collor veio pelo fato de eu ser 

mulher. Eu tinha visto isso acontecer ao longo 
da minha carreira em muitos momentos. Em 
ocasiões importantes, como reuniões, muitas 
vezes as pessoas me ignoravam pelo fato de 
eu ser mulher. Eu tinha presenciado isso em 
outros pontos da minha carreira, então, não 
deveria ser uma surpresa para mim. 
Eu sempre digo que todas as coisas ruins do 
Plano Collor são atribuídas a mim e todas as 
coisas boas do Plano Collor, como o fim da 
barreira à importação e a liberalização finan-
ceira são atribuídas ao então presidente.
Algumas pessoas esquecem e outras nunca vi-
veram em um país onde não se tinha cartão 
de crédito internacional, por exemplo. Quando 
você viajava há 30 ou 40 anos tinha que com-
prar traveler checks (cheques de viagem) 
ou levar um monte de dinheiro na cintura. Fi-
zemos várias inovações que eram bandeiras
liberais, como a liberalização financeira, a pri-
vatização, até o fim da reserva [de mercado] 
de informática. Eu passei a usar computador 
depois que saí do Ministério. Aqui [nos Es-
tados Unidos] já era uma coisa disseminada. 
No Brasil, não, porque nós tínhamos a reserva 
de informática e aquela visão de que iríamos 
desenvolver a indústria brasileira nessa área 
– e isso não ia acontecer. Não sem o fim da 
restrição à importação.
Várias coisas do Plano Collor mudaram o rumo 
da economia brasileira, que passou a ser uma 

1981

Aceita o convite para trabalhar no departamento 
econômico da embaixada brasileira em Londres

1975

Zélia Cardoso de Mello conclui a sua graduação 
em economia pela Universidade de São Paulo

1976

Passa a atuar como economista na Companhia 
Estadual de Casas Populares (CECAP)

1984

Assume a diretoria administrativa e 
financeira da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional de São Paulo

1994

É mãe pela segunda vez com o 
nascimento da filha Vitória

1990

É empossada ministra da Fazenda
do governo Fernando Collor

1992

Torna-se mãe aos 40 anos com o 
nascimento do filho Rodrigo

1997

Muda-se para Nova York com a família e passa a atuar 
como consultora no mercado financeiro americano

Muito da reação ao 
Plano Collor veio pelo 
fato de eu ser mulher."
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"As pessoas não lembram que 
você entrava no supermercado e, 
enquanto estava na fila para pagar, 
os preços mudavam."
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algumas lanchonetes fechavam no meio do 
dia para reajustar preços. Você pode imaginar 
uma coisa dessas?

As pessoas esquecem ou não viveram isso. 
Era uma situação incontrolável. Com uma 
inflação de 82% ao mês, um assalariado não 
tem condições de viver. O dinheiro acaba na 
primeira semana depois do pagamento. Eu 
não tenho dúvida de que era necessária aque-
la medida. E como eu disse – já disse muitas 
vezes – estou consciente de que ela teve, em 
alguns casos, consequências dramáticas, ter-
ríveis e desastrosas. E repito: eu sinto muito 
por isso e peço desculpas a todas as pessoas 
que foram afetadas, mas, quando você está 
em uma posição de tomada de decisão, tem 
que pensar no bem geral. Infelizmente, você 
não pode pensar nos casos particulares.

Eu comparo isso com uma guerra, e a gen-
te estava em um momento parecido com uma 
guerra. Quando um general manda suas tro-
pas para o combate, sabe que algumas pessoas 
vão morrer. Infelizmente, ele sabe que algu-
mas pessoas não vão voltar, mas ele também 
sabe que aquela decisão é a que ele tem que 
tomar naquele momento. Eu acho que houve 
muitos erros na operacionalização e, talvez, se 
a gente não tivesse cometido tantos erros, os 
resultados teriam sido melhores. Mas eu tam-
bém quero ressaltar uma coisa: a maior par-
te do povo brasileiro, 90% do povo brasileiro, 
não tinha conta bancária na época. Não foi 
afetada por essas medidas. Quem foi afetado 
foi a classe média e a classe mais alta.

RE: Nós estamos vivendo um momento de 
inflação em alta. É claro que não se compara 
com o quadro de hiperinflação daquela épo-
ca. Neste ano temos eleição. Você imagina 
uma mulher nomeada ministra da economia 
outra vez? Você acha que ela teria uma reali-
dade muito diferente da sua para atuar?

ZCM: Eu acho que sim porque muita coi-
sa mudou de lá pra cá e, apesar do quadro 
bem precário no Brasil, não estamos ainda 
em uma situação semelhante há 30 anos. Eu 
acho que 2022 vai ser um ano muito proble-
mático para o Brasil. Em um quadro onde se 
está, tecnicamente, em recessão, onde você 
tem inflação aumentando, juros aumentan-
do, onde foram aprovadas medidas de caráter 
puramente eleitoral. Juntar tudo isso com as 
eleições, uma época em que tradicionalmente 
se aumentam os gastos, eu acho que pode ser 
um ano muito problemático.
É difícil dizer o que vai acontecer daqui a 
um ano e é difícil dizer que medidas seriam 
necessárias. Eu acho que, provavelmente, é 
melhor que as pessoas comecem a pensar, 
principalmente o governo, no que se deve 
fazer agora para evitar a piora destas cir-
cunstâncias. Infelizmente, não parece que há 
apetite no governo e, para minha decepção, 
nem por parte do ministro da Economia para 
pensar um pouco mais à frente e tentar evitar 
que a situação piore. 
 
LM: Como foi equilibrar a carreira com a 
vida pessoal? 
RE: Eu não acho que meu caso é muito co-
mum porque eu me casei e tive meus filhos 
aos 40 anos, e foi perfeitamente compatí-
vel enquanto eu estava casada. Até porque 
eu não estava trabalhando. Então, não acho 
que minha vida seja um exemplo, mas o que 
posso dizer vem da minha observação, seja 
das amigas da minha geração e da geração da 
minha filha e suas amigas. 
Acho que minha geração teve mais dificul-
dade porque isso depende muito do parceiro. 
Aquelas que tiveram a sorte de encontrar um 
parceiro mais avançado, mais compreensivo, 
lidaram com isso melhor na minha geração. 
Nessa geração de agora, pelo que eu vejo da 
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minha filha e das amigas dela, há uma re-
cusa em assumir esse papel de que não há 
lugar de realização profissional na vida da 
mulher. Isso é muito importante para elas 
e, hoje, é um momento em que os parceiros 
compreendem isso perfeitamente. Eu acho 
que a realização profissional da mulher é 
mais compatível e mais possível nos dias de 
hoje do que era no meu tempo.
 
RE: Como foi a experiência de ser mãe?
ZCM: Não tem nada melhor. Não tem ne-
nhuma experiência que se compare a ser 
mãe. Aquele momento em que eles nascem, 
você abraça e olha para eles. Não tem nada, 
nada, nada que possa se comparar e substi-
tuir. Agora, é difícil, né? O filho sai da barri-
ga e vai para a cabeça e para o coração, por-
que é uma preocupação constante por saber 
se estão bem, com saúde, seguros, se não vai 
acontecer nada ruim, se vão ser felizes, se 
vão ser bem-sucedidos profissionalmente. 
São tantas coisas que os pais ficam pensan-
do… e é inevitável. É uma experiência mara-
vilhosa, mas é uma preocupação constante. 
Tem os momentos difíceis da adolescência 
em graus maiores ou menores, mas ser mãe 
é uma coisa maravilhosa.

RE: Quais são os seus planos, o que você pre-
tende para 2022 e para o futuro?
ZCM: Meus planos são muito simples. Eu que-
ro continuar tendo uma vida saudável. Eu me 
preocupo muito com minha saúde porque eu 
tive filhos tarde e, provavelmente, vou ter netos 
mais tarde. Eu quero estar viva para ver meus 
netos, então, eu me preocupo extremamente 
com minha saúde. Acho que é uma coisa que 
todas as pessoas têm que se preocupar. Eu ca-
minho de uma a duas horas por dia, tenho meus 
objetivos e faço algum exercício. Eu me alimen-
to bem, no sentido de ser saudável, com coisas 
boas. Me manter saudável é um objetivo.

Manter minha mente ocupada é outro objetivo 
porque eu acho que é a melhor coisa para você 
evitar qualquer problema ligado à senilidade. 
Eu continuo a ler muito, a acompanhar as no-
tícias do dia, do mercado e a ler livros, pelo 
menos, uma ou duas horas por dia. A vida afe-
tiva, no sentido de você estar ligada às pessoas 
que lhe querem bem, ter ligações com familia-
res, filhos, irmão, acho que também é muito 
importante. E, finalmente, quero continuar a 
fazer o que estou fazendo: dando consultorias 
eventualmente. Felizmente, meus filhos estão 
criados e educados e não dependem mais de 
mim. Então, eu cheguei àquele ponto da minha 
vida em que preciso de muito pouco para viver. 
Sempre fui uma pessoa muito frugal. Aliás, 
fica um conselho para as leitoras: eu acho que 
a frugalidade e o milagre dos juros compostos 
são duas coisas que as pessoas têm que ter em 
mente para o futuro. 

Por Luciene Miranda

Nessa geração  
de agora, pelo que 
eu vejo da minha 
filha e das amigas 
dela, há uma recusa 
em assumir esse 
papel de que não há 
lugar de realização 
profissional na vida 
da mulher."
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Moda até dizer

odas as vezes que alguém me pergunta 
com o que trabalho e eu respondo “com 

moda”, automaticamente vem um pedido: “por 
favor, não repare na minha roupa hoje…”, que 
é sempre seguido de uma justificativa: “estou 
assim porque tive que levar o meu cachorro do-
ente ao veterinário”, “estou assim porque saí 
de casa correndo, não tive tempo de escolher 
nada”, “estou assim porque engordei e minhas 
roupas não estão servindo”, como se pelo fato 
de trabalhar com moda, automaticamente, eu 
me transformasse em uma poderosa máquina 
capaz de avaliar, julgar e condenar alguém. Eu 
apenas escuto aquela pessoa que está incansa-
velmente se metralhando com autocríticas. 

Marcia Jorge: "Pessoas que conhecem o seu estilo geralmente  

conhecem a si mesmas.”

Por que será que quando falamos a palavra 
MODA, automaticamente, despertam senti-
mentos de vergonha, escassez e inadequação? 
Porque infelizmente são alguns dos sentimen-
tos que fazem com que ela se mantenha viva! 

A cada nova estação centenas de tendências 
são lançadas: “Peças que você TEM QUE  TER 
para este Verão.”, disse uma influenciadora. A 
outra, por sua vez, mostrou “Tour pelo meu 
closet recheado de MODA para você se inspirar, 
copiar e COMPRAR” e, por fim, a última bra-
dou: “Felicidade é USAR as novas piranhas de 
cabelo em formato de flor aqui nas Maldivas.”

Felicidade? 
Que felicidade é essa que dura alguns mi-

nutos, horas e, com sorte, uns poucos dias, 
porque amanhã você terá que COMPRAR, TER 
e USAR várias outras coisas para se manter 
correndo infinitamente na rodinha do hams-
ter em busca de um sentimento adequação 
e aceitação que não chegam e, sinto muito, 
nunca vão chegar. 

O que chega? 
A piranha de cabelo de flor, junto com vá-

rios outros pacotes, caixas e sacolas que você 
comprou e uma insatisfação difícil de nomear 
até o momento em que você diz: “Chega!”

Chega de achar que não sou legal por não 
SER o que dizem para eu ser.

Chega de me sentir mal por não TER o que 
dizem para eu ter.

Chega de me culpar por não ESTAR onde 
dizem para eu estar.

Chega de me criticar por eu não USAR o que 
dizem para eu usar.

Chega de me achar insuficiente por não 
COMPRAR o que dizem para eu comprar.

É nessa hora que chega o estilo, a autenticidade, a li-
berdade de escolha e o aprendizado de que a moda existe a 
nosso serviço e não, nós, a serviço dela.

Pessoas que conhecem o seu estilo geralmente conhecem 
a si mesmas. Dizem "sim" à moda como instrumento para 
se expressarem e um sonoro "não" para modismos passa-
geiros que não se encaixam na sua essência. Priorizam a 
qualidade ao invés da quantidade e traduzem com maestria 
a própria história através da imagem que projetam. 

Assim como ter autoconhecimento, conhecer o próprio 
estilo é ser dono de uma consciência que pode se permitir 
para o novo sem desqualificar o que já possui, e isso em 
tempos de geração maciça de conteúdos de consumo é um 
exercício diário. 

Quer se conhecer? A dica é se inspirar sem se lesar. 
Uma das práticas mais legais para conhecer o próprio 

estilo é criar um painel de cenas, pessoas, roupas, lugares 
e coisas que lhe agrada, que chamamos de moodboard, ou 
mural de inspirações. Pode ser feito com recortes em um 
cartaz físico ou no telefone, computador, tablet com um 
aplicativo de edição e agrupamento de fotos.

Cada imagem vista, cada história contada deve ser filtra-
da, usada ou descartada para construir a sua e não para re-
plicar a de outra pessoa. Um grande compilado de diversos 
caminhos, universos e amores que são você quem escolhe 
e que a fazem única.

Esse mural pode ir mudando com a passagem do tempo, 
somos seres em constante movimento e transformação, o 
importante é ter ao alcance dos olhos uma tradução de si  e 
das próprias escolhas no momento. 

Olhe-se no espelho, experimente roupas diferentes que 
estão ali esquecidas no seu guarda-roupa, faça combina-
ções improváveis, se fotografe, ria de você mesma. Todo 
processo de autoconhecimento exige bastante treino, tro-
peços, quedas e não existe certo e errado…

Aí a moda chega.
Chega! 

É nessa hora 
que chega 
o estilo, a 
autenticidade, 
a liberdade de 
escolha e o 
aprendizado 
de que a moda 
existe a nosso 
serviço e não, 
nós, a serviço 
dela."

Marcia Jorge é stylist, consulto-
ra de moda e psicóloga. Defensora 
do consumo consciente, acredita 
no uso da imagem como ferra-
menta essencial para se atingir 
resultados, melhorar a qualidade 
de vida e a autoestima. No mer-
cado há mais de duas décadas, já 
assinou o figurino de centenas de 
campanhas publicitárias, filmes, 
desfiles e editoriais em publica-
ções nacionais e internacionais.

"CHEGA!"
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arias, elas estão por toda parte: 
nas ruas, nos grandes e pequenos 

negócios, na política, nas escolas e fora de-
las, nos presídios, nas metrópoles e em cada 
município esquecido pelos quatro cantos do 
país. As Marias são brancas, amarelas, pretas 
e indígenas. Carregam dores, amores, sonhos, 
desigualdade e violência. Elas são mulheres e 
um prato cheio de múltiplas histórias, núme-
ros, vidas e personalidades. 

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 
as Marias somavam 11,6 milhões de pessoas, 
o equivalente a 6,3% da população brasileira 
do período e a 12,3% das mulheres do país. 
Aproximadamente uma em cada doze brasi-
leiras se chama Maria, o nome mais popular 
de todos os tempos.

Quanto à distribuição, apesar de 17% delas es-
tarem no estado de São Paulo, a maior taxa de 
incidência do nome é no Piauí, onde o número 
chega a 362 mil em comparação à população to-
tal da região, de 3,1 milhões de pessoas.

A arte de ser Maria 
Em setembro de 2018, Milton Nascimento 

reviveu um grande sucesso de sua autoria e 
de Fernando Brand, com a gravação do cli-
pe da inesquecível canção “Maria, Maria”. 
A música, gravada pela primeira vez em 
1978, no álbum Clube da Esquina, e que fi-
cou marcada na voz de Elis Regina nos anos 

1980, narra uma história de luta, garra e so-
nho – atributos que geram identificação no 
povo brasileiro.

A Maria de Milton e Fernando de fato existiu. 
A música é dedicada a uma senhora que resi-
dia próximo a uma linha férrea e criava três fi-
lhos sozinha. A luta de Maria era para que suas 
crianças conseguissem estudar e acreditassem 
nas possibilidades da vida, apesar das dificulda-
des. Segundo dados do IBGE de 2015, o número 
de mães solos no Brasil é de 11,6 milhões. Esse 
cenário de configuração familiar é tão comum e 
abundante que, coincidentemente, o número de 
mães solteiras é similar à quantidade de Marias 
identificadas no país pelo IBGE. 

Filmes, livros, produções teatrais, séries e, 
principalmente, telenovelas, também fazem 
uso recorrente do tema. Nas novelas, a Ma-
ria normalmente representa uma mulher co-
mum, trabalhadora, de classe baixa, honesta e 
que vence, um dia após o outro, cada necessi-
dade e obstáculo impostos pela vida – sempre 
com uma reviravolta, o clímax da história. 

Em 1978, a Rede Globo produziu e transmi-
tiu “Maria, Maria”, a primeira novela escrita 
por Manoel Carlos para a emissora. O enredo 
contava a história de Maria Helena, uma moça 
de família pobre do sertão, e Maria Dosá, mu-
lher elegante e desejada – ambas vividas pela 
atriz Nívea Maria. O caminho das duas per-
sonagens cruza com o do tropeiro Ricardo. 
Maria Dosá amava Ricardo, que amava Maria 

ESPECIAL

Maria, Maria:
entenda como vivem
as mulheres brasileiras
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Helena. A trama foi exibida no mesmo ano de 
lançamento da música de nome homônimo de 
Milton Nascimento e Fernando Brand. 

Vida Maria 
As Marias retratadas no mundo artístico re-

presentam um primeiro estereótipo comum e 
de identificação. Mas ser mulher, ser Maria, 
pode ser isso, nada disso ou muito mais do 
lado de cá, na vida real. No Brasil, as mulhe-
res chegam a mais de 108 milhões (51,7% da 
população) e formam 52,7% do eleitorado do 
país; 49,7% são autodeclaradas pretas ou par-
das, e 448 mil são índias que, juntas, falam 
274 idiomas indígenas. Os dados são do IBGE 
e do Tribunal Superior Eleitoral. 

Quando o assunto é educação, elas possuem 
mais formação: 23,5% das mulheres brancas, 
com 25 anos ou mais, possuem ensino su-
perior, contra 20,7% dos homens. Apesar de 
representarem a maioria, entre a população 
preta de mesma faixa etária, apenas 10,4% 
das mulheres são graduadas – o número cai 
para 7% entre homens pretos.

Elas estudam mais, mas têm menor remu-
neração e ocupam menos cargos de liderança. 
Ainda segundo informações do IBGE, apesar de 
representarem 52,4% dos brasileiros em idade 
de trabalho, apenas 45,6% estão empregadas. 
Entre aqueles que possuem ensino superior 
completo, as mulheres recebem salários, em 
média, 45% menores que os dos homens. Da-
dos do relatório International Business Report 
de 2020, da agência Grant Thornton, apontam 
que as mulheres ocupam 29% dos cargos de 
diretoria executiva, globalmente, e 20% das 
cadeiras de CEO.

A herança patriarcal que a passos curtos e 
lentos é deixada para trás, reflete no traba-
lho e em casa. Logo, no ambiente familiar, as 
mulheres dedicam semanalmente 21,3 horas 
de suas vidas aos cuidados com a casa, filhos, 

marido e idosos, enquanto os homens des-
pendem 10,4 horas, em média – menos que a 
metade do tempo dedicado por elas.

Apesar de ser considerada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) uma das melhores 
medidas de enfrentamento ao problema, se-
gundo um estudo de 2015 do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), a Lei Maria 
da Penha reduziu apenas 10% dos casos de fe-
minicídio - quando o assassinato é motivado 
pela condição de ser mulher - praticados na 
casa da vítima. A cada duas horas, uma mulher 
morre vítima de feminicídio no Brasil e apenas 
8% das cidades do país possuem unidades da 
Delegacia da Mulher (IBGE). 

O levantamento Violência Contra as Mulhe-
res de 2019, do Instituto Datafolha, diz que 
27,4% da população feminina sofreu agres-
sões nos 12 meses anteriores ao levantamen-
to. Para 42% dessas mulheres, a violência 
ocorreu em casa. E 52%do total de vítimas 
não denunciaram o ocorrido. 

O relatório do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública informa que o atendimento da 
Polícia Militar às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica cresceu 44% em São Paulo 
durante o mês de março de 2020, em compa-
ração com o mesmo período do ano passado. 
O lugar mais seguro para se proteger de uma 
pandemia, em casa, tornou-se o mais peri-
goso para uma mulher.

No passado, mulheres lutaram por direitos 
básicos como estudar, trabalhar, usar cal-
ças e votar – ações que agora são naturais, 
foram frutos de conquistas. Hoje, há Ga-
brielas, Brunas, Amandas, Sílvias, Alessias, 
Annas, Karens e Jéssicas que tentam mu-
dar pensamentos e posturas ultrapassadas, 
conscientemente ou não. Há Marias por to-
dos os lados. Há mulheres por todos os can-
tos, vivendo e sofrendo as dores e alegrias 
de ser Maria, Maria.

ESPECIAL

A seguir algumas Marias brasileiras e suas 
histórias de vida, cuidado, posicionamento e 
transformação:

Maria Marcada
Nascida em 1960, na capital de São Paulo, 

Maria Cristina é uma mãe e avó dedicada que 
há nove anos trabalha em uma grande orga-
nização de inteligência de mídia, no depar-
tamento de recursos humanos. Porém, por 
trás desta mulher de costumes “comuns” há 
uma grande história de superação. 

Quando tinha cerca de seis anos de idade, ela 
mudou-se com sua família para o bairro Vila 
Nova York, na capital de São Paulo. Lá Cris so-
freu o grande trauma de sua infância, quando 

foi abusada sexualmente por seu vizinho de 17 
anos, filho de dona Isabel, uma amiga próxi-
ma da família. “Uma vizinha muito querida, 
me dava roupas e sempre pedia para a minha 
mãe que me deixasse dormir em sua casa para 
brincar com sua filha, que também se chama-
va Maria. Ela chegou até a ser minha madri-
nha de Crisma”, disse Cristina. 

Foi em uma dessas noites, na casa de Isa-
bel, que a fatalidade aconteceu. Maria foi 
acordada com a mão do adolescente tirando 
seu pijama. “Por um longo tempo esta cena 
se repetia. Eu chorava, mas o maldito me 
ameaçava e me molestava sempre que tinha 
oportunidade”. O pesadelo só passou quan-
do Cris e sua família se mudaram: “só o vi 

Maria Marcada: Maria Cristina, 60 anos, gerente de recursos humanos
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que atendia pela região. Pedimos para ele 
não fazer nada, mas acabei acertada por um 
capacete no rosto. Até hoje, quando o tempo 
está frio, sinto um incômodo onde levei a 
pancada. Depois disso mudei de postura e 
entendi que violência não é brincadeira”.

Segundo dados publicados pela ONG Trans-
gender Europe (TGEu), pelo menos 868 tra-
vestis e homens e mulheres transexuais fo-
ram assassinados entre 2008 e 2016 no Brasil. 
O número coloca o país no topo do ranking 
de mortes de pessoas trans e travestis e re-
presenta mais que o triplo de homicídios re-
gistrados pelo segundo colocado, o México, 
com 256 assassinatos. Sobre a longevidade, 
a União Nacional LGBT aponta que uma tra-
vesti vive em média 35 anos no Brasil, menos 

que a metade da população geral, cuja expec-
tativa é de 75 anos e meio de vida. E quando o 
assunto é a subsistência no mundo da pros-
tituição, a Associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (Antra) diz que 90% delas se 
prostitui para sobreviver.

Maria, no entanto, chegou até a universi-
dade. Foi durante a graduação que ela se en-
controu enquanto mulher travesti e passou a 
fazer parte da Casestranha, coletivo de dan-
ça e performance composta, majoritaria-
mente, por LGBTs. “Quero trabalhar como 
arte educadora. Não quero parar de dar aulas 
de inglês, nem deixar o teatro de lado. Quero 
viajar fazendo teatro e quero peças minhas 
em cartaz. Meu maior sonho é abrir um bar, 
uma casa de shows. Quero ser professora 

ESPECIAL

depois disso no velório de sua mãe. Já esta-
va casado e com duas filhas. Nojento! Nunca 
mais tinha ouvido falar dele, para mim, era 
como se tivesse morrido”. 

Cris guardou esse segredo por muitos anos. 
Conseguiu falar sobre o assunto apenas com 
sua família, quando se tornou mãe e quis ins-
truir os filhos. “Minha mãe até questionou o 
porquê eu não contei antes. Mas como eu fa-
lei, o medo trava a gente”.

Inevitavelmente, o episódio a abalou e gerou 
bloqueios em suas relações interpessoais. Por 
conta das memórias, Maria casou-se virgem 
e teve sua primeira relação sexual consentida 
com seu marido, Marcelo.

Na sua terceira gravidez, Cris precisou pe-
dir ajuda à sua irmã mais nova, Silvana, de 16 
anos. A adolescente se mudou para a casa do 
casal. Mesmo diante da necessidade, Marcelo 
questionava quando a cunhada iria embora. 

Um dia após o parto, já em casa, Cris ama-
mentava o filho quando seu marido foi tomar 
banho. Logo em seguida, sua irmã também 
foi para o andar de cima. Cris suspeitou e os 
flagrou em um momento de intimidade. “Foi 
uma cena horrível! Ele entrou na minha vida 
adulto, não conhecia nada sobre aquele ho-
mem. Mas ela não, eu a vi nascer, crescer, 
cuidei dela. Nunca imaginei que ela pudesse 
fazer aquilo comigo”. 

Com o tempo, Cris absorveu suas experiências 
como lições de vida e superação. Ela perdoou sua 
irmã caçula, ao contrário de Marcelo que deci-
diu ir embora e começar outro casamento. Hoje 
ela tem uma boa relação com a nova esposa do 
pai de seus filhos. “Acho que na vida não existe 
o acaso, carregamos histórias tristes e alegres. 
O bom é saber que existe a chance de viver o 
próximo capítulo. Eu fui a dona do meu tempo 
e soube a hora de mudar minha história.” 

E finaliza: “É preciso ter sabedoria para po-
der tirar proveito de todas as situações que 

passamos para nos tornarmos fortes, seguras 
e confiantes. Hoje sou uma mulher realiza-
da. Sou grata pela família que tenho, amigos, 
trabalho e o melhor: “se chorei ou se sorri, o 
importante é que emoções eu vivi”.

Maria Transformadora
Nascida em Taubaté, interior de São Paulo, 

Maria Eduarda está na contramão das estatís-
ticas de violência e exploração que permeiam 
a existência da população de transexuais e 
travestis. Aos 21 anos de idade, ela é atriz, 
professora e cursa o último ano da graduação 
em Sociologia na Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp). 

Apesar das inúmeras dificuldades atribuí-
das ao gênero, ela encara sua trajetória como 
um privilégio circunstancial. “Tenho certeza 
que me livrei de muitas situações na escola 
por ter pele branca e pela condição financeira 
da minha família”.

O privilégio socioeconômico e racial de Madu, 
entretanto, não a fez passar ilesa pela homo-
fobia e transfobia. Maria passou por duas eta-
pas em sua vida antes de se descobrir travesti: 
identidade gay e não-binárie (pessoas que não 
se identificam com a classificação de gênero 
entre feminino e masculino). Quando criança, 
um episódio a marcou: “eu estava brincando, 
encostei em um garoto e ele falou ‘não encosta 
em mim boiola’, não sabia o que aquilo signi-
ficava, mas entendi que foi uma agressão. Para 
mim, essa é a pior palavra do mundo”. 

Em suas redes sociais os episódios de 
transfobia fazem parte do dia a dia. Maria 
conta que costumava revidar as agressões 
verbais e psicológicas, até o dia em que a 
violência se tornou física. “Eu estava beben-
do na rua com uma amiga travesti, quando 
encontramos uma pessoa menor de idade, 
LGBT, em situação de rua. Tentamos aju-
dá-la e fomos impedidas por um mototáxi 

Maria Eduarda, 21 anos, atriz, professora e estudante de Sociologia

Maria Transformadora: Maria Eduarda, 21 anos, atriz, professora e estudante de Sociologia
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durante a semana e atriz aos finais de se-
mana. O importante é que a arte seja diária 
e semanal”.

Maria Carne de Sol
Maria Barbosa tem 84 anos, nasceu no mu-

nicípio de Cedro, que possui cerca de 24 mil 
habitantes. Não frequentou escola e é consi-
derada analfabeta— sabe apenas escrever seu 
nome. Mas lá, onde Maria deu o ar da graça, 
isso não é nada incomum. Segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Contínua (PNAD Contínua) de 2018, do IBGE, 
a região Nordeste ainda concentra a maior 
taxa de analfabetismo do país. 

O início de sua trajetória foi em pleno sertão, 
com uma infância marcada por falta de comi-
da, saneamento básico, energia elétrica, as-
falto, assistência social, entre outros. “Minha 
vida foi muito difícil. Muitas vezes não tinha o 
que comer e o arroz, alimento que dá sustento, 
era só uma vez por semana”, conta Maria. 

Outro momento difícil e marcante foi o de-
saparecimento de sua irmã mais nova. Maria 
era encarregada de tomar conta dos seus cinco 
irmãos. Certo dia, a caçula brincava na rua e, 
por segundos de descuido, desapareceu. Nun-
ca mais foi vista. O momento foi difícil para 
Maria e toda a família. 

No início da adolescência, ao completar 13 
anos, Maria conheceu José, por quem se apai-
xonou. O casal oficializou a união em 1950 e o 
primeiro bebê veio dez anos depois. Maria teve 
dez filhos com José. Ela conta que durante as 
suas gestações não teve assistência médica — 
os partos eram normais e realizados em casa. 

Aos 84 anos, a aposentada Maria Barbosa 
conta as reviravoltas de sua história de luta, 
cor e suor no Nordeste, em meio à escassez e 
falta de itens de necessidades básicas, como 
água encanada e luz elétrica.

Ela acordava todos os dias às cinco horas 

da manhã, preparava o café para as crian-
ças pequenas e cuidava da casa. Faltavam, 
no entanto, alguns itens de primeira neces-
sidade, como água encanada. À noite, Maria 
se encarregava de colocar as crianças para 
dormir e assim continuar seus afazeres. Ela 
costurava à mão os trajes e as redes em que 
todos dormiam. Tudo feito com o algodão 
que José colhia na roça. Essas tarefas se re-
petiam por todos os dias até a meia-noite, 
sob a claridade das lamparinas, pela ausên-
cia da energia elétrica. 

Por volta de 1991, as coisas começaram a 
melhorar. Nessa época, os filhos passaram 
a contribuir financeiramente para ajudar os 
pais. Nessa mesma época, o casal conseguiu 
se aposentar e foi a partir deste momento que 
Maria passou a ter fartura na vida, se sen-
tir realizada por ver seus filhos vivendo com 
estabilidade e poder dançar forró pé de serra 
sem preocupações.

Maria atualmente mora na cidade em que 
nasceu. Ela conta que o lugar está melhor: tem 
produtos industrializados, o estudo é mais aces-
sível, tem ônibus para levar as crianças para a 
escola e as ruas são asfaltadas. A energia elétri-
ca e a água encanada também chegaram, assim 
como os programas de assistência do governo. 

Mesmo com todas as mudanças, Maria res-
salta: “ainda existem pessoas que passam 
fome como eu passei e mães que sofrem por 
ver os filhos em péssimas condições. Isso não 
é só no nordeste, mas também em outros lu-
gares do mundo”.

Hoje, Maria diz que a união da família foi 
essencial durante sua trajetória e que olha 
para trás com muito orgulho de todas as ex-
periências e dificuldades que viveu. 

ESPECIAL

Maria Carne de Sol: Maria Barbosa, 84 anos, aposentada

Nos conte no QR Code ao lado  
a sua história, você pode participar 
da próxima edição da EUFRASIA:

Você também é Maria? 

Por: Alison Silva, Beatriz Banov, Cecília Sobreira, 
Felipe Mina, Juliana Andrade, Laís Teixeira e 
Mário Matsubara. Ilustrações: Gustavo Viola
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PELO MUNDO

Viajei para aprender 
inglês, mas voltei com 
uma lição de vida

inha primeira aventura mundo 
afora começou quando completei 19 

anos. Eu estava no segundo ano da faculdade 
e próxima a embarcar para a minha primeira 
viagem para fora do Brasil. Em um dia de aula, 
durante um bate-papo, soube que uma amiga 
havia decidido fazer um curso de idiomas na 
Austrália, e não foi preciso muitos detalhes e 
convencimento para eu decidir me juntar à ela. 

Antes de chegar em Sydney, a minha base de 
conhecimento em inglês era praticamente ine-
xistente. Para ajudar, assim que cheguei no país 
percebi que os australianos tinham uma pro-
núncia totalmente diferente do que eu já tinha 
ouvido. Mesmo assim não deixei de aproveitar 
cada canto daquela linda cidade. 

Sydney é uma cidade mágica, que mistu-
ra muitas tradições à arquitetura britânica 

 Aos 19 anos, Gisele deixou o curso de inglês para se aventurar em um mochilão pela Ásia e Oceania.

Gisele Abrahão: “Apenas não se feche para oportunidades.”

em um clima tropical e ambiente bem 
"relax".  Aliás, toda a Austrália tem 
essa energia pulsante e um contato 
com a natureza surreal.

Voltando ao propósito da minha via-
gem: eu não durei muito no curso de 
inglês. Eu estava encantada e queria ex-
plorar ao máximo o país. Eu soube que a 
Austrália tinha uma super malha ferro-
viária que permitia viajar o país todo de 
ônibus, foi quando eu decidi me organizar 
para fazer um mochilão, mesmo sem fa-
lar inglês. Mas a vida tinha me dado um 
"bônus", um primo que estava comigo e 
falava inglês topou a aventura.

Subimos em alguns ônibus e conhece-
mos o leste da Austrália, incluindo pa-
radas em Byron Bay, Brisbane, Gold Co-
ast e Cairns. Visitamos muitas atrações, 
fizemos algumas trilhas, mergulhamos 
no mágico Great Barrier Reef, apro-
veitamos praias paradisíacas e fizemos 
amizade com pessoas de todos os cantos 
do mundo, incluindo muitos brasileiros. 

Adicionamos ao percurso uma visita à 
Bali, na Indonésia, e depois esticamos o 
roteiro até a Nova Zelândia, dois destinos 
vizinhos da Austrália e fascinantes. Ali-
ás, quem visita a região da Oceania pode 
adicionar os três países no roteiro: eles 
se combinam e se completam bastante. 

Contra a vontade de muitos e de cer-
ta forma um pouco rebelde, eu estendi a 
minha estadia na Austrália. Não pela ra-
zão inicial, que era aprender  inglês, mas 
para vivenciar aquela riqueza de apren-
dizados por mais tempo. Eu saí do Brasil 
com a certeza e a promessa de aprender 
inglês, mas voltei meses depois falando 
quase nada do idioma. 

Por outro lado, eu explorei a Austrália, a 
Indonésia e a Nova Zelândia, algo que ne-
nhuma pessoa que eu conhecia jamais havia 
feito. Todas as vivências nesses países me 
trouxeram também a tranquilidade da certe-
za de ter feito o certo para mim.

Eu aceitei muito bem ter viajado para a Aus-
trália e voltado sem falar inglês porque foi gra-
ças a essa experiência que eu entendi a minha 
paixão por explorar cada vez mais o mundo. 

Se você ainda não encontrou uma paixão 
como essa, tudo bem. Apenas não se feche para 
oportunidades. Eu com certeza vivi e aprendi 
coisas mais valiosas nesses mochilões inespe-
rados do que se tivesse seguido as regras e ten-
tado aprender de uma forma mais clássica. 

Gisele Abrahão é uma viajante do mundo, 
empreendedora consciente, criadora do prêmio 
Impactos Positivos e idealizadora da plataforma 
Lugares pelo Mundo.
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Tradição, separação 
e autoconhecimento

ENTREVISTA

Carol Celico

Te
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á

Empresária e influencer Carol Celico fez da transparência um lema de vida, inclusive 
quando o assunto é o próprio dinheiro e seus relacionamentos

ermitir-se renovar os sonhos, deixar 
para trás as 'certezas da vida' e reco-

meçar. Estas são algumas das lições compar-
tilhadas por Carol Celico, 33 anos, em entre-
vista à EUFRASIA. 

Depois de uma criação tradicional, um casa-
mento jovem e um divórcio exposto publicamen-
te, Carol precisou aprender a lidar com a intensi-
dade dos acontecimentos em sua vida. Longe dos 
holofotes, mas não do público, Carol é presidente 
da Fundação Amor Horizontal, entidade que tem 
por objetivo ajudar crianças carentes e incentivar 
a cultura da doação no Brasil. 

Atualmente, a agenda da empresária se divide 
entre a família, a Fundação e os projetos futuros 
ligados ao empreendedorismo. Confira abaixo 
trechos desse bate-papo sobre casamento, fa-
mília, finanças, tradição e amor ao próximo. 

Revista EUFRASIA (RE): Quem é a Carol Celico? 
Carol Celico (CC):  Eu me vejo como uma mu-
lher multifuncional. Tenho que assumir esse 
papel. Meu primeiro sonho e a primeira gran-
de coisa que eu realizei na vida foi a minha 
família, ter meus filhos. Uma realização que 
gera aprendizado todos os dias. Com certeza 
a família é algo muito importante para mim, 
traz uma base sólida, segurança e realização. 
Ao longo da vida, consegui encontrar um lado 
de generosidade que eu gosto muito. Ver a 
Fundação Amor Horizontal crescendo é algo 
que me traz muita realização pessoal. Criamos 
a instituição com a missão de estimular essa 
cultura da doação no outro. Fazer as pesso-
as gostarem e entenderem por que a doação 
é positiva e faz tão bem. Começa na gente, 
em pequenas atitudes. É um princípio que eu 
acredito muito: o amor ao próximo. A insti-
tuição tem essa característica muito forte. 
Eu sou uma mulher que é menina para al-
gumas coisas e idosa para outras. Nós temos 
que entender que podemos ter um lado mais 
imaturo e outro mais maduro, e está tudo 

bem se equilibrar nessas múltiplas versões 
de acordo com a nossa vida. Em certo mo-
mento, eu tive que entender que poderia - e 
precisaria - me conhecer melhor e amadure-
cer muitas áreas da minha vida para ser feliz 
e, para isso, passei por um divórcio. 

RE: Como você teve saúde emocional para 
enfrentar essa situação? 
CC: Eu fui criada por uma mãe muito forte. 
Ela sempre foi independente, muito rígida e 
crítica comigo. Quando a gente é mais nova, 
isso é um incômodo, um desafio, uma tristeza 
e, muitas vezes, um conflito que carregamos. 
Mas, na verdade, esse tratamento me formou 
para ser uma pessoa exigente com os outros 
e, ao mesmo tempo, amorosa, porque eu tive 
que encontrar um equilíbrio para conseguir 
dizer para mim mesma que tudo bem se eu 
não conseguisse fazer determinada coisa. 
Essa educação que ela me deu foi um pouco 
fora daquela coisa tradicional, já que o traba-
lho sempre foi uma premissa. 

RE: Onde você buscou coragem para bancar a 
escolha de se divorciar? 
CC: Muitas vezes temos um sentimento de de-
pendência com a tradição. Eu achava que não 
podia me separar porque, como todos nós, casei 
para ficar junto o resto da vida. Esse é o sonho 
de todo mundo. Eu também casei com a cren-
ça religiosa de que Deus não me permitiria se-
parar. Não me abençoaria se eu me separasse. 
Sempre foi algo que eu não achei que pudesse 
viver, assim como afastar as crianças do con-
vívio diário com o pai. Tudo é muito delicado e, 
por isso, tem que ser pensado milhares de vezes 
por milhares de ângulos. Tem a parte financeira 
também que, com certeza, segura muita gente. 
Hoje, estou casada novamente no regime de se-
paração total de bens. É algo que funciona para 
que os dois tenham sua independência, mas eu 
acho que precisa ter muita conversa entre o ca-
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"Hoje, meu relacionamento tem muita 
transparência e divisão financeira, 
mas quando isso não existe é
preciso tomar muito cuidado."

sal para tomar uma decisão dessas. Aquele que 
tem mais do que o outro tem que entender e 
ser mais aberto sobre o assunto. Cada um ganha 
uma coisa e essa vai ser a proporção que o casal 
vai adotar para manter uma casa e uma família. 
Não adianta querer que um pague mais sendo 
que o outro tem muito mais patrimônio. Hoje, 
meu relacionamento tem muita transparência e 
divisão financeira, mas quando isso não existe é 
preciso tomar muito cuidado. 
Se vocês construírem uma casa, coloquem no 
nome dos dois. Muitas vezes, quando não há 
transparência e o casamento é feito com sepa-
ração total dos bens, as mulheres saem do re-
lacionamento com uma mão na frente e outra 
atrás, tendo que depender completamente da 
pensão dos filhos. A mulher tem que se desdo-
brar em mil para sobreviver. 
Quantas mulheres não amam mais o parceiro, 
já tentaram de tudo, mas continuam insistin-
do por medo? Medo do que Deus vai pensar, 
do que a família vai pensar, do que a sociedade 
vai pensar e do dinheiro que ela não vai ter. 
Ainda estamos lutando para informar. Hoje, 
temos acesso à informação graças à internet. 
Muitas são boas, muitas não. 

RE: Que conselho você daria para as mulhe-
res que se inspiram em você? Qual a sugestão 
para que elas tomem as rédeas de suas vidas? 
CC: A minha dica é saber que a autonomia 
está ligada a um relacionamento transparen-
te. É um incômodo falar sobre dinheiro. Existe, 
sim, uma trava financeira nas conversas com 
as mulheres. Ter abertura sobre esse assun-
to é importante - ainda mais quando se trata 
do seu parceiro. Eu sou muito visual. Preciso 
olhar uma planilha e separar o que é gasto de 
casa, carro ou saúde, por exemplo. Edito a cada 
seis meses essa planilha. A partir dela, organi-
zo minhas despesas mensais para saber quanto 
gastei no decorrer do ano. As flores da minha 
casa eu não coloco na conta de ninguém. São 
minhas. Eu compro porque eu quero. Além 

disso, gasto nas minhas viagens, já que amo 
viajar. É meu investimento, minha saúde emo-
cional. Eu guardo uma parte de tudo o que eu 
ganho com o meu trabalho só para viajar. 
Temos que entender quais são as nossas prio-
ridades. Ensino muito isso dentro de casa. Se 
meus filhos querem um brinquedo, nós doa-
mos três. Tenho horror a armário lotado. 
Além desses investimentos, tem o que eu guar-
do para a minha velhice. Eu sei que tenho um 
custo de vida alto. No futuro, as coisas vão ficar 
mais caras e eu não vou mais conseguir tra-
balhar tanto quanto estou trabalhando agora. 
Então, eu guardo todo mês uma quantia. Isso 
traz uma segurança muito grande de que você 
consegue pagar as suas contas com o trabalho 
e guardar para outros objetivos também. 

RE: Onde a Carol Celico quer chegar nos pró-
ximos anos? 
CC: Eu estou empreendendo. Trabalho com o 
Instagram, com publicidade e marketing. Esses 
últimos anos, me organizei para construir meu 
sonho: a NIINI. Uma marca jovial, despreten-
ciosa e fresh, que tem como objetivo conectar-
-se ao público apresentando coleções modernas, 
elegantes, inovadoras, atuais e sobretudo que 
despertem sua própria essência e os represente. 
Eu aprendi a sonhar. Antes, eu não sonhava. 
Quando me faziam essa pergunta, eu não sabia 
o que responder. Aprendi com o tempo a sonhar 
e a me reinventar, encontrar meus profun-
dos sonhos. Tem novas profissões aparecendo 
a cada minuto, então podemos entrar em um 
nicho que precisa do seu talento, que é único, 
como nós somos. Meu conselho é sempre se 
abrir para sonhar. Estou renovando meus so-
nhos e eles sempre têm relação com fazer o bem 
para o outro. Ajudar a suprir uma lacuna que 
existe no mundo e me sentir realizada com algo 
que fiz. Essa é meu legado para os meus filhos, 
a minha mensagem é ame trabalhar, encontre 
seus sonhos e siga em frente que Deus tem o 
tempo perfeito para tudo. 
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PSICANÁLISE FINANCEIRA

Como educar seus 
desejos de compra

ocê alguma vez se questio-
nou sobre o seu consumo? 

Você realmente deseja o que con-
some ou consome para se sentir 
desejada? No exercício da minha 
profissão percebi que existe uma 
barreira impeditiva para a cons-
trução da saúde financeira da mu-
lher: a vontade inconsciente de sa-
tisfazer além dos próprios desejos.

Fomos programadas para ali-
mentar o ego alheio e consumi-
mos para sermos mais vistas do 
que lembradas. Esse hábito de 
auto-adulação para buscar apro-
vação externa nos conduz em 
passos largos à pobreza, insatis-
fação e infelicidade.

O modelo cultural colocou o femi-
nino em uma posição frágil e vulne-
rável quando o assunto é dinheiro: 
mulheres alugam muito mal o pró-
prio corpo e eu vou explicar o por-
quê. Todos alugamos o nosso corpo 
para gerar valor a algo ou alguém. 
No entanto, à mulher ensina-se que 
o pagamento desse aluguel pode ser 
recebido em forma de reconheci-
mento, generosidade e, às vezes, al-
guns trocados. 

A carreira de mãe e esposa, por 
exemplo, não é reconhecida como 
trabalho, ou seja, doamos nosso 
corpo (e alma) para essas funções, 

mas sem remuneração. Para se ter uma ideia, se-
manalmente, são 21,4 horas gastas por mulheres 
em tarefas de casa, quase o dobro quando compara-
do aos homens, que dedicam 11 horas do seu tempo 
aos afazeres domésticos.

Pessoas bem-sucedidas costumam alugar de for-
ma inteligente o seu corpo e vender bem seu “valio-
so” tempo, uma gratificação normalmente dada ao 
sujeito masculino por exercer seu instinto protetor.

A quem argumente que os homens têm uma 
remuneração mais vantajosa porque possuem 
mais tempo para produzir e gerar lucro, e não 
há nenhum mal nisso, trata-se de uma equa-
ção lógica. Apesar disso, o imperativo do uso 
da força como instrumento de poder não mais 
condiz (ou não deveria) com a realidade da 
construção social vigente. O poder vem do di-
nheiro e vice-versa, diz o modelo. Será? Quem 
paga, manda, concorda?

E quem consome e faz girar a economia do 
mundo inteiro, fica como? É um contrassen-
so. Nós, mulheres, somos responsáveis por 
comprar ou influenciar o consumo de 75% de 
tudo que é produzido no mundo. As mulheres 
têm poder de compra, trabalham mais, mas 
por outro lado, continuam ganhando 16% 
menos que os homens.

E por que consumimos tantas coisas inúteis 
de forma errada? Foi designado à mulher a ta-
refa de despertar o desejo, ser instrumento de 
satisfação dos instintos do desejante, no caso, 
os homens. A fêmea, inclusive no mundo ani-
mal, deve então reunir predicados para atrair 
a atenção dos machos.

No mundo “racional”, nosso comportamen-
to assemelha-se aos dos bichos: competimos 
com outras mulheres pela melhor roupa, me-
lhor sapato, melhor bolsa, melhor corpo ou 
algo que se aproxime do fetiche mais difícil 
de atingir, a beleza. A atração pelo belo salta 
aos olhos desejantes e pagamos um preço alto 
para sermos desejadas.

O consumismo é um sintoma de uma cons-
trução comportamental e tem íntima relação 
com a falta do objeto (ou objetivo) que nos co-
necta com nosso verdadeiro ‘Eu’. O preço está 
nas estatísticas: nossa saúde emocional e fi-
nanceira despenca todos os anos na mesma 
medida que nossa vitalidade, força e aparência.

Como desejar e consumir o certo?
O primeiro ponto é não se “coisificar”. 

Quando a mulher abandona seus sonhos para 
agradar a outras pessoas, já se transformou 
em objeto de manipulação emocional, sexual e 
financeira, mesmo que essa manipulação não 
seja de caso pensado.

Segundo, saiba mobiliar sua mente com in-
formação de qualidade. Precisamos questionar 
nossa fantasia de “porto seguro”. Depositar a 
nossa segurança e a responsabilidade de nossas 
vidas e decisões no colo de outra pessoa mos-
tra, claramente, uma fragilidade estrutural.

Render-se à capacitação, à terapia, à medi-
tação e ao desfrute da sua própria companhia 
é um poderoso afrodisíaco de atração de men-
tes, antes de corpos. Esse raciocínio vale tanto 
para a vida pessoal, quanto profissional.

Por último, uma relação nociva com consumo 
fere a saúde financeira da mulher. Portanto, 
precisamos enganar nosso cérebro primitivo 
– espere 24 horas para agir antes de comprar 
qualquer coisa ou tomar uma decisão difícil. 
Nenhuma compra vale a pena – absolutamen-
te nenhuma, antes de você se pagar primeiro. 
Devemos comprar produtos financeiros todos 
os meses e jamais quebrar essa regra.

Com essa atitude vamos mostrar ao eu de-
sejante que o EU, desejado, tem o verdadeiro 
poder – o de se escolher primeiro. 

 
Francine Mendes é autora do livro ‘Mulheres que 
Lucram’, fundadora da Femtech Elas que Lucrem e 
CEO do Ellebank, além de ser mãe, esposa, empre-
sária, e mestre em Psicanálise.

Francine Mendes:  "Fomos programadas para alimentar o ego alheio 

e  consumimos para sermos mais vistas do que lembradas." 

V

O consumismo 
é um sintoma de 
uma construção 
comportamental e 
tem íntima relação 
com a falta do objeto 
(ou objetivo) que nos 
conecta com nosso 
verdadeiro ‘Eu’."
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COLUNA

Inclua pequenas decisões  
na rotina das crianças

riança não tem que querer! Você se 
lembra de ter escutado isso durante a 

infância? É claro que nós, adultos, sabemos 
o que é melhor para as nossas crianças. E é 
óbvio que não podemos deixar que elas de-
cidam tudo do jeito delas porque, senão, a 
vida vira uma bagunça.

Sem contar que é evidente o quanto nos esfo-
çamos para dar uma vida incrível e um futuro 
ótimo para os nossos pequenos. É exatamente 
por isso que precisamos incluir na rotina das 
crianças o hábito de tomar pequenas decisões, de 
forma que elas tenham que não só decidir, mas 
também aprender a partir dessas experiências!

Tomada de decisão é um hábito que precisa 
ser exercitado e, quem aprende isso na infân-
cia têm maior facilidade, rapidez e eficiência 
para praticá-la quando adulto. 

Como construir uma rotina dando autonomia 
para as crianças em pequenas decisões:

•  Deixe a criança decidir pelo menos uma coi-
sa no dia a dia. Lembre-se de que você é 
quem escolhe a situação que ela deverá to-
mar uma decisão;

•  Comece com pequenas decisões. Por exem-
plo, a criança pode decidir se irá levar ou não 
um brinquedo para passear. Caso ela escolha 
levar, não carregue o brinquedo para ela;

•  Seja constante. Deixar a criança tomar uma 
decisão e, depois, demorar vários dias para 
praticar novamente irá quebrar o fluxo do 
aprendizado;

•  Converse. Quando a criança quiser decidir e 
você não permitir, explique o porquê naque-
la situação você precisa escolher por ela. Mas 
explique de verdade, não diga só "porque a 
mamãe sabe" ou "quer o melhor para você";

•  Seja 100% verdadeira. As crianças percebem 
quando enrolamos ou quando não falamos 
“a real”. Elas aceitam porque você é a pessoa 
mais importante para o mundo dela. Mas a 
verdade sempre estreita relacionamentos e 
aumenta a confiança;

•  Sempre converse com ela sobre as decisões e 
quais os resultados ou impactos esperados. 
Isso a ajudará a tomar decisões melhores a 
cada dia!  

Ana Pregardier é escritora, educadora financeira, 
especialista em formação de hábitos e membro vita-
lício da Academia Brasileira de Letras, Arte e Cultura.

Ana Pregardier: “Tomada de decisão é um hábito  

que precisa ser exercitado.” 
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Afinal de contas, o que é

O lucro, segundo definição do dicionário, 
é o "proveito de ordem material, moral ou 
intelectual que se tira de alguma coisa".

Ou seja: o lucro é o retorno positivo sobre 
seus investimentos na vida.

Na economia e na vida há investimentos 
que nos fazem lucrar, outros não.

Mas como lucrar?
Não existe lucro sem independência 

emocional. E ser independente não tem 
nada a ver com levar uma vida solitária, 
sem um companheiro ou companheira 
para dividir os momentos bons  e ruins, 
sem ter alguém para a amar. 

Ser emocionalmente inde-
pendente significa não acei-

tar qualquer coisa na vida e nas relações; 
é chegar completa no trabalho, nos amo-
res, na maternidade! 

A independência emocional é conquis-
tada todos os dias por meio do desen-
volvimento da nossa inteligência emo-
cional. Há duas formas de ser inteligente 
emocionalmente: uma é conhecer bem 
seus pensamentos e a outra é reeducar 
sua mente.

Ou seja, os nossos pensamentos são res-
ponsáveis pelas decisões que tomamos 
(não tomar uma decisão já é uma decisão) 
e por quem, por fim, nos tornamos. 

Descubra o  
seu GOLBook lucro?

GOLBOOK

eja bem-vinda ao nosso GOLBook, produ-
zido para mulheres que desejam lucrar em 
todas as áreas da vida!

Este conteúdo nasceu porque eu tenho um sonho: 
igualar o número de homens e mulheres nos inves-
timentos, em especial na Bolsa de Valores do Brasil.  
Ao longo da minha jornada como economista, iden-
tifiquei uma barreira comum e muito sútil em mui-
tas de nós: o mal uso da inteligência emocional. 

É por isso que, atualmente, eu me dedico a ajudar
outras mulheres a desenvolver independência 

emocional e financeira. Juntas elas podem te levar 
a lugares antes inimagináveis. 

A sigla Gol faz referência ao conceito de Gestão 
de Objetivos Lucrativos e nesta série de conteúdos  
vamos te ajudar a estabelecer objetivos, a trabalhar 
por eles (gestão) e, claro, a lucrar. 

Eu espero que este GOLBook possa lhe  ajudar a 
transformar sonhos em metas, ambições em pro-
pósitos e, por fim, na mulher você escolher ser!  

Boa Leitura,
Francine Mendes
Fundadora e CEO da Elas Que Lucrem

S
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A mulher que lucra e a mulher que OS PILARES
da inteligência emocional são:

GOLBOOK

AINDA NÃO LUCRA
Senso de realidade

Autorresponsabilidade

Percepção das emoções

Gerenciamento das emoções

Foco

Ação

Projeto de vida

Capacidade de improviso

Você se autorresponsabiliza? Em geral, a mulher que ainda não lucra 
culpa os terceiros por seus problemas, pela vida que leva e pelos 

infortúnios. Embora não tenhamos controle sobre muitas situações 
das nossas vidas, a mulher que lucra utiliza o seu senso de realidade 
para identificar como as suas escolhas podem guiá-la para os seus 
objetivos. Sem drama ou vitimização, encarando a vida como ela é 

cheia de desafios e obstáculos que precisam ser superados.

é a capacidade de assumir a responsabilidade e tomar as rédeas  
de tudo que acontece na sua vida, sejam elas coisas boas os ruins.

é saber reconhecer todas as emoções que sentimos, tanto as  
próprias, quanto as de pessoas ao seu redor. Isso faz você identificar 

melhor as mensagens que transmite e que recebe.

é estar ciente sobre as suas reações em resposta  
às emoções, desafios da vida.

é ter um objetivo claro para seguir e enxergar os aspectos positivos  
de cada pessoa e/ou situação. O foco é o responsável  

por determinar os resultados que você vai atingir.

é a capacidade de dar o primeiro passo, de gerar resultados  
e concretizar sonhos tirando planos do papel.

A mulher que lucra busca algo que dê sentido à vida, eu disse algo e 
não alguém. Ela acredita nela mesma, tem fé e tenta quantas vezes 
for preciso para chegar ao seu objetivo. Já mulher que ainda não 

lucra vive do sonho de alguém, é parte do projeto de outros.  
A mulher que não lucra permanece numa situação mesmo 

sangrando, pois acredita ser incapaz de mudar.

Todas as mulheres têm, naturalmente, a capacidade de improvisar, 
mas nem todas as utilizam para lucrar. A mulher que ainda não lucra 
espera alguém para socorrê-la, demanda esse socorro das pessoas 

a sua volta e, em geral, desgasta seus relacionamentos por isso.
Mas não se desespere se você ainda não lucra e, o mais  

importante, você não é obrigada a ser uma mulher que lucra.
Você pode ser a mulher que desejar, viver a vida  

que você der conta de ter.
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Com tudo que vivi até hoje, aprendi que  
quando não dependemos de ninguém temos 
poder, e que nossas opiniões e decisões são 
amplamente respeitadas.

A mulher que lucra cuida da mobília de sua mente. 
É sua própria arquiteta. Como decorar nossa mente 
para tomar as rédeas de nossas vidas? Capacite-se.

Faça o seu primeiro investimento em você mesma, 
em autocuidado, na sua educação e no seu futuro.

1.  Assinale os principais fatores que te impedem  
de ser emocionalmente inteligente:

Insegurança

Relacionamentos

Falta de motivação

Falta de empatia

Fraqueza ou instabilidade emocional

Falta de foco ou incostância 

Não compreender suas emoções

Não saber os objetivos que quer atingir

Falta de responsabilidade 

Não colocar planos em prática

2.  Assinale agora as características que você gostaria  
de conquistar:

Autoconhecimento

Motivação

Controle emocional

Foco

Autorresponsabilidade

Empatia

Domínio das emoções e comportamentos

Autoconfiança

Habilidade de tomar decisões sob pressão

Capacidade de se expressar melhor

Resiliência

Amor próprio

Agora que você identificou os fatores que limitam a sua 
inteligência emocional e as caracaterísticas que gostaria  
de conquistar,é hora de agir: 
 
Escreva três atitudes ou situações em que você irá adotar 
uma nova postura. Aqui, a regra é deixar de lado o que te 
limita e apostar naquilo que você deseja conquistar.

GOLBOOK

PARA CONCLUIR

É HORA DE  
COLOCAR EM PRÁTICA

#DESAFIO
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DATA: MÊS: ANO:

ATIVIDADES: PRIORIDADES:

EU SOU GRATA POR:

GOLBOOK GLOSSÁRIO DAS FINANÇAS

PLANEJAMENTO DIÁRIO
Ação

Acionista

Alíquota

Alfa

Anuidade 

Aquisição

Ativo

A ação representa uma fração (uma parte) do capital de uma empresa. 
Quando você investe em ações está se tornando dona, comprando uma 

parte daquela organização. Quanto maior seu número de ações naquela 
empresa, maior é a sua participação na propriedade. 

Quem compra ações de uma empresa torna-se acionista. Em outras 
palavras, a acionista é a titular (dona) das ações. 

A alíquota é um percentual ou valor fixo que é utilizado  
para calcular o valor de um imposto. No caso dos investimentos,  

por exemplo, incide uma alíquota do Imposto de Renda que pode  
variar entre 15% e 22,5% sobre os ganhos obtidos. 

Alfa é a capacidade de um investimento obter uma rentabilidade acima 
do esperado pelo mercado. Se você ouvir que um investimento possui um 

alfa positivo, significa que ele superou as expectativas de rentabilidade. 

O termo anuidade é geralmente descrito como taxa de anuidade,  
que faz referência a uma cobrança realizada por uma instituição 

financeira. Em geral, essas taxas são cobradas pelos cartões de crédito.

Aquisição é adquirir. Essa palavra é muito usada quando  
uma empresa é comprada por outra organização. 

Um ativo é qualquer bem, propriedade e valores de uma pessoa  
física ou jurídica que pode ser convertido em dinheiro.
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ELLEBANK
Pensado por mulheres para mulheres

Mais Mulheres...
Mais Propósitos...
Mais Crescimento...
Mais Brasil. 
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