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MULHERES VICIADAS EM ENRIQUECER – NÃO PASSE PELA CRISE SEM ANTES 
CONHECER O SEGREDO MAIS ESCONDIDO SOBRE A REFORMULAÇÃO 
FINANCEIRA FEMININA 

 

SOBRE A AUTORA REGIANE BARROS ASSUMPÇÃO NEVES 

 

Sou advogada e há alguns anos passei a ter problemas com relação à administração de minhas finanças. 
Certo dia, comentando com uma amiga sobre minha tristeza em estar tão desorganizada 
financeiramente, recebi como resposta que eu deveria usar essa minha dificuldade para também ajudar 
outras pessoas.  

Em um primeiro momento não entendi absolutamente nada o que isso queria dizer. Como eu faria isso? 
A vontade de  resolver aquele problema era grande, mas o medo estava me deixando paralisada. Mas, 
depois, com calma, descobri que o que eu poderia fazer era exatamente estudar tudo sobre o assunto, 
testar, usar efetivamente o que dava certo e dividir minha experiência.  

Aceitei o desafio e comecei a devorar muitos livros sobre educação financeira. Afinal, eu fazia tantas 
coisas em minha vida, como administrar a minha casa, cuidar do meu marido, resolver o problema de 
vários aposentados (atuo na área previdenciária e meus clientes são, em sua maioria, aposentados). Por 
que minhas finanças eram tão descontroladas?  

Comecei a testar todas as técnicas explicadas nos livros e então anotei o que surtia um bom resultado.  

Para complementar a leitura,  me inscrevi em um curso de coaching financeiro e o resultado obtido foi 
excelente. Nossas reuniões eram sempre muito proveitosas, estudávamos e trocávamos as nossas 
experiências. Eu anotava absolutamente todas as dicas e depois testava.  

Porém, chegou um momento em que somente técnicas de educação financeira já não mais me satisfazia. 
Comecei  a me aprofundar no comportamento feminino e finalmente percebi o motivo que levam as 
mulheres a serem exatamente como são: consumistas.  

Essa matéria foi me encantando e, aprofundei os estudos nos hábitos femininos e a neurociência nos 
trouxe uma esperança. Todos os hábitos podem ser modificados, e sem doer nada. Nosso cérebro 
aprende o novo hábito, reproduz e nós nem percebemos. Ele decide e age sozinho.  

Caminhando, fui  mais a fundo, e cheguei na felicidade. O que deixa uma mulher feliz? o que faz o 
hormônio da dopamina transbordar? Essa é a chave de tudo e, pode ter certeza, uma mulher não precisa 
de muito para ser feliz. Esse sentimento não pode ser arrancado de nós em troca da educação financeira.  

É isso! Uma mulher não precisa passar a vida inteira juntando dinheiro em troca de jogar sua felicidade 
fora. É perfeitamente possível ter os dois. Não seria justo impedir uma mulher de comprar, nem que seja 
algo mais baratinho. A felicidade independe do valor do produto.  
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Criei  a reformulação financeira  feminina visando a felicidade da mulher. Trata-se de um método de alta 
performance que conjuga as práticas de educação financeira com o estudo comportamental, com foco 
na felicidade.  

Estou aqui para dividir com você o método que trouxe muita felicidade e prosperidade para a minha 
vida. Não podia guardar esse segredo. Eu conheço você, passei pelo mesmo problema e sei como 
resolvê-lo. 

Estou te convidando para me acompanhar nessa causa. Estarei com você o tempo inteiro, não te 
deixarei desanimar. Meu  objetivo é te ver feliz e com muita prosperidade.  

Todos os assuntos abordados nesse ebook foram exaustivamente estudados e testados. Existe base 
científica sobre tudo o que vou falar. Ao longo da leitura, você perceberá a lógica da solução que darei à 
você.  

Não será necessário que você perca o seu tempo estudando métodos e táticas que não serão úteis no seu 
dia a dia. Já fiz isso e darei apenas o que interessa para você, uma mulher ocupada e com mil problemas 
para resolver.  

Estou muito feliz em poder dividir essa técnica com você!  
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O QUE DEIXA UMA MULHER FELIZ  

 

A primeira coisa que nos vem a cabeça é COMPRAR. Quanto mais, melhor, certo?  

 

Quando estudei a felicidade a fundo, percebi que ela é muito maior do que isso. Em minha pesquisa de 
campo sobre o que deixa uma mulher feliz, por incrível que pareça, COMPRAR não está no topo da 
lista.  

 

Uma mulher precisa acima de tudo de amor, carinho e atenção. E sabemos que essas coisas não se 
compram. Somos muito fortes para algumas coisas e extremamente frágeis para outras. Muitas vezes, 
basta uma palavra, um gesto ou um sorriso para nos sentirmos felizes.   

 

Como oscilamos bastante durante 30 dias do mês, muito da nossa felicidade tem causa hormonal. 
Concordam que, dependendo do dia, um chocolate faz milagres por nossa felicidade? Não se culpe, por 
favor. Um bombom de vez em quando vai resolver todos os seus problemas. 

 

A felicidade está diretamente ligada a fazer algo de que gosta. Isso é imprescindível. Você gosta de 
correr? Vá correr. Você gosta de conversar com uma amiga? Vá conversar. Você gosta de se divertir? Vá 
se divertir.  

 

Ter um passatempo é importantíssimo, arrume um que te satisfaça. Caminhadas, assistir a um bom filme 
comendo pipocas, ouvir música, ler um excelente ebook, navegar na internet. Você sempre terá muitas 
opções, escolha uma que te deixe feliz. Não faça da sua vida somente o trabalho, ninguém aguenta viver 
desse jeito.  

 

Preocupação com os outros? Esqueça! Nós não podemos mudar as escolhas das outras pessoas. Se é 
assim, nos preocuparmos para quê?  

 

Faça esse teste e tire o seu resultado. Não deixe ninguém atrapalhar a sua felicidade. Se isso está 
acontecendo, o melhor caminho é encontrar tudo de bom que a vida está te dando e você está deixando 
passar.  
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Decida ser feliz agora mesmo, afinal a felicidade aumenta a sua energia e criatividade, melhora o seu 
sistema imunológico e faz você viver mais. Concorda que é um objetivo respeitável ? 

 

Nunca se esqueça de que a vida faz parte de algo maior e grande parte da nossa dor só existe em nossas 
cabeças. As preocupações nos fazem sofrer e muitas delas podem nem acontecer.  

 

Deepak Chopra disse: “Quando procuramos um bom relacionamento, ou um excelente emprego, o que 
realmente buscamos é a felicidade. O erro que cometemos é não buscar a felicidade logo de cara. Se 
fizéssemos isso, todas as outras coisas viriam em seguida. “  

 

Descobrir o que te faz feliz é a chave da resolução de todos os teus problemas, inclusive os 
financeiros. Nada e nem ninguém segura uma mulher feliz.  Se tivermos a felicidade ao nosso 
lado, somos capazes de tudo.  

 

Durante a nossa vida, passamos por momentos maravilhosos e outros bem difíceis. Isso acontece com 
todas as pessoas do planeta, afinal estamos aqui para isso, evoluir e aprender. Mas, você pode perceber 
que a felicidade não depende do número de coisas boas ou ruins. 

 

O importante é a forma de encarar o que nos acontece. As pessoas que vêem a si mesmas como causa 
dos acontecimentos negativos tem uma probabilidade de 43% menor de estarem satisfeitas do que 
aquelas que não fazem isso.  

 

Use o seu foco para o que for bom. Durante um dia, pense em quantos bons momentos você tem. Nós, 
mulheres, temos uma tendência a nos focar nas experiências ruins. 

 

 De repente, você brigou com o seu chefe, porém, seu café da manhã foi uma delícia, conversou com 
uma amiga que não via há tempos, seu almoço foi um prato maravilhoso de filé de peixe com molho de 
camarão, que você adora. Sua saúde está ótima. Ao chegar em casa, seu marido já havia  até lavado toda 
a louça.  

 

Agora pense, qual será o seu foco durante todo o dia? A briga com o chefe. E as outras experiências 
maravilhosas?  Passou e você nem percebeu. Nós somos assim.  
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Mariana Ruas e Sergio Muniz se conheceram na sessão de quimioterapia do Hospital do Câncer, em São 
Paulo. Ambos foram diagnosticados com câncer nos ossos e frequentavam as sessões no mesmo local.  

 

As sessões duravam bastante, então, eles conversavam para o tempo passar mais rápido. Quando não 
estavam no hospital, eles trocavam mensagens pelas redes sociais. Um incentivava o outro, até que 
Mariana recebeu alta .  

 

Um ano se passou e, em um belo dia, o casal se reencontrou. A chama ressurgiu e o casal começou a 
namorar. Hoje, estão casados e muito felizes.  

 

Encontrar a felicidade é um processo, muitas vezes complicado, mas se você tiver esse encontro como 
meta, tenha certeza que ela vai aparecer para você. 

 

Até bem pouco tempo atrás eu era uma pessoa bem preocupada com o que não estava bem. Na verdade, 
haviam muitas coisas que estavam andando super bem, mas me fixava naquilo que estava mal e passava 
o dia inteiro preocupada. Conclusão, era uma pessoa triste.  

 

Em oração, eu perguntava para Deus o que ele queria. Depois disso, resolvi mudar minhas  atitudes e 
comecei a me conscientizar de quanta felicidade estava negligenciando. Pensei no marido maravilhoso 
que tinha, nos pais que me amam, nos amigos, na saúde, na cidade linda que  moro (Santos, com muito 
orgulho), na atividade física que  amo fazer, nos livros que  leio,  no  trabalho.   

 

Posso contar para vocês o que aconteceu? Meus  problemas começaram a se resolver, devagarzinho as 
coisas começaram a melhorar.  

 

Resolvi colocar aqui a minha experiência porque o resultado foi maravilhoso, hoje sou uma pessoa que 
consegue saborear os pequenos momentos como grandes vitórias. Deu certo para  mim, tenho certeza 
que dará para você também.  

 

Faça essa mesma pergunta e veja se Deus não quer exatamente a mesma coisa de você, simplesmente 
felicidade e gratidão. Ele te dá tantas coisas boas, não se fixe nas ruins, esse não é um bom caminho. 
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Por isso, antes de dormir, relacione somente os bons momentos do seu dia (tem que ter no mínimo 
três).  

 

Esse exercício fará com que você coloque mais atenção no lado feliz da vida. No começo, a lista terá três 
itens, depois de um tempo, aumente para cinco e assim por diante. É uma delícia!  

 

Como já falei, a diferença entre as pessoas felizes e infelizes é a forma de encarar a vida. Não pense que 
as pessoas felizes não possuem problemas, isso é uma inverdade. A diferença está justamente no fato de 
dar um valor grande aos bons momentos.  

 

Sabe onde você vai encontrar a felicidade? Exatamente nos pequenos momentos. Não costumamos ter 
grandes realizações diariamente. Ninguém tem. Então, faça de pequenos momentos, grandes realizações. 
Esse é o segredo. Eu garanto que dá certo. 

 

Não espere para ser feliz somente quando você ganhar na loteria ou quando for promovida em seu 
emprego, seja feliz agora, com o que tem. Deus te fez perfeita? Você tem amigos? Gosta de uma boa 
refeição? Pode praticar uma atividade que te dá prazer? Está esperando o quê para se considerar uma 
pessoa feliz?  

 

Comece a encarar a vida de uma maneira mais leve, as pessoas admiram essa leveza. Não leve tudo tão a 
ferro e fogo. Ria do que não deu certo, afinal, já deu errado mesmo.  

 

O segredo da felicidade é colocar atenção em todos os momentos e saborear os bons. Se você fizer isso 
todos os dias, encontrará muita felicidade em sua vida. Lembra daquele relatório antes de dormir? Então, 
serão tantos momentos felizes que você vai dormir antes de acabar.  

 

Se você, durante o dia, é obrigada a fazer muitas tarefas desagradáveis, sempre coloque um propósito 
para a sua execução. Isso se chama gratificação postergada, ou seja, em um primeiro momento, o prazer 
é bem pequeno ou inexistente, porém, a longo prazo, a satisfação será certa.  

 

Todas nós passamos por isso, mas, se há um propósito, vale o sacrifício. Veja sempre uma luz no fim do 
túnel. Um dia você a encontrará.  
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Descobri em meus estudos que ter um objetivo e deixar que ele te guie é sinônimo de felicidade. Além 
disso, é importantíssimo para a nossa saúde financeira também. O objetivo nos mantém vivas, enquanto 
ele não for cumprido nem pensamos em morrer.  

 

Você sabia que o método mais eficiente para se curar a depressão é arrumar um objetivo? O poder é 
avassalador. Você já notou que, quando atingimos um, imediatamente colocamos outro no lugar?  E 
assim vamos vivendo, de objetivo em objetivo.  

 

Em uma pesquisa realizada com estudantes universitários fez-se uma comparação entre os estudantes 
que gostavam da vida que levavam e de seus estudos e os estudantes que se sentiam insatisfeitos. 
Constatou-se uma diferença significativa: os estudantes do primeiro grupo tinham consciência do que 
desejavam da vida, enquanto os outros simplesmente iam tocando. 

 

Todo dia 31 de dezembro, eu  planejo exatamente como quero que seja o  ano seguinte. Primeiramente, 
vou a um lugar que considero agradável, sento em paz e escrevo tudo o que  quero que aconteça em 
todas as áreas da minha vida, por exemplo, profissional, financeira, família e amigos. Esse é um ritual 
que possuo há muitos anos. 

 

Feito isso, anoto também os passos que tomarei para conseguir alcançar todos aqueles objetivos. Nesse 
mesmo dia, releio os planos do ano que está acabando e, normalmente fico muito  surpresa ao ver o 
número de objetivos alcançados.  

 

Nada impede que você mude os planos no meio do caminho, afinal a vida é totalmente surpreendente. 
Comece com planos a curto prazo, depois vá aumentando o prazo dos mesmos. Nesse momento, você 
já criou a confiança necessária para a realização de todo e qualquer objetivo.  

 

O principal objetivo de fazer um bom planejamento para o futuro é exatamente organizar a sua mente e 
fazer com que visualize exatamente onde quer chegar. Essa organização da mente e a visualização são 
ferramentas poderosíssimas para a concretização dos seus sonhos. 

 

É muito mais fácil dedicarmos os nossos esforços para algo, inclusive na educação financeira, sabendo 
exatamente onde queremos chegar. Isso também nos permite avaliar se estamos caminhando na direção 
certa.  
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Você já pensou no seu objetivo? Coloque um para cada setor da sua vida. Colocou? Agora é só correr 
atrás. Tenha certeza que a sua vida irá mudar para muito melhor. E não permita que a sua fé se 
enfraqueça.  

 

Esse é o principal ponto a ser levado em consideração na reformulação financeira. A felicidade precisa 
estar com você, caso contrário, não há educação financeira que sobreviva. Tenha certeza que todo o 
processo que irei te passar será bem leve e tranquilo.  
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ENCONTRANDO A FELICIDADE  EM MEIO A UMA TRAGÉDIA  

 

A empresária Roberta Marques nunca se esquecerá do dia em que sua vida mudou para sempre.  

 

Ela caminhava pela calçada do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando foi abordada por um 
grupo armado e colocada à força dentro de um carro. Talvez quisessem apenas levá-la para sacar 
dinheiro em um caixa eletrônico.  

 

Na dúvida, contudo, aproveitou o primeiro semáfaro e tentou fugir. Quando ouviu o barulho do tiro e 
caiu no chão, notou que tinha feito a escolha errada. No hospital, salvaram-lhe a vida, mas não o 
movimento das pernas. Roberta ficou paraplégica.  

 

A sua vida mudou. A paulistana precisou desacelerar a rotina agitada de trabalho e viagens para enfrentar 
três meses de tratamento e reabilitação, mas, em nenhum momento, viu sua nova condição como uma 
derrota: “Tomei a decisão de ser feliz mesmo em uma cadeira de rodas“.  

 

A primeira descoberta foi o tênis de mesa para cadeirantes. Fez um grupo de amigos com quem 
começou a viajar para participar de campeonatos. “Nesse período, aprendi duas lições: eu precisaria ser 
forte e, com essa força, venceria quaisquer dificuldades que viriam“.  

 

Então, resolveu realizar um sonho. Louca por viagens, resolveu cursar turismo e, na sua nova condição, 
acabou descobrindo uma oportunidade, o turismo adaptado. Viu que havia muito mais possibilidades do 
que imaginava, mas pouca gente explorando esse nicho de mercado.  

 

Foi então que criou sua própria agência e passou a atender pessoas com deficiências físicas ou mentais 
que queriam viajar. Depois disso, diversos hotéis e atrações turísticas no Brasil estão abrindo os olhos 
para o potencial do público e investindo em acessibilidade.  

 

Tudo o que vivemos tem uma face positiva e outra negativa, mas nosso cérebro tende sempre a ver o 
copo meio vazio, cabe a cada uma de nós escolher se prefere encarar a realidade e perceber que o copo 
está meio cheio.  
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MUDANÇA DE HÁBITOS – O GRANDE SEGREDO DA REFORMULAÇÃO  
FINANCEIRA    

 

Essa é uma parte muito importante da reformulação financeira.  

 

Adoramos comprar, a sensação de prazer que sentimos ao chegarmos em casa, cheias de sacolas, é 
impagável. Esse hábito existe desde sempre, os homens já nos conhecem.  

 

Estudei a fundo o funcionamento do hábito de comprar e vou dividir uma grande descoberta. O ato de 
comprar é automático e não passa pelo nosso cérebro racional. Isso mesmo, não pensamos para 
comprar. Simplesmente, fazemos.  

 

Toda vez que o nosso cérebro reconhece a vontade, automaticamente compramos, visando a uma 
grande satisfação. Uma vez essa vontade satisfeita, o cérebro fica esperando a próxima vontade para agir. 
A satisfação é a felicidade. A vontade de comprar aparece esperando a felicidade que aquela compra nos 
trará.  

 

Muitas vezes, o ato de comprar nos traz uma satisfação imensa, porém, seguida de um grande 
arrependimento. Você não está sozinha, todas as mulheres passam ou já passaram por algo muito 
parecido com isso.  

 

Dessa forma, se a vontade surge esperando a satisfação, é muito importante que a satisfação seja mantida 
em nossas vidas. A vontade, com certeza também. Então, o que fazer nesse caso?  

 

Simples, todas as vezes que você sentir vontade de comprar, substitua o ato de comprar  por algo que te 
deixe muito feliz. Essa é uma das grandes armas da reformulação financeira. Pense no que você poderá 
fazer quando sentir aquela vontade de comprar, mas tem que ser algo que te deixe muito feliz. Caso 
contrário, não dará certo.  

 

Faça disso um hábito e veja a sua vida se transformar da noite para o dia. Por exemplo, toda vez que 
você sentir vontade de comprar, vá a uma cafeteria e tome um gostoso café, coma um docinho e 
converse com amigos, se distraia.  
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Somente você poderá analisar e concluir o sentimento que o ato de comprar te traz. Pense o que mais te 
faz sentir a mesma sensação e substitua. Vai chegar um momento em  que essa rotina será automática 
em sua vida.  

 

 Outro exemplo, após uma grande análise sobre os seus sentimentos, você concluiu que a felicidade vem 
do passeio e não efetivamente das compras. Então, bateu aquela vontade de comprar, vá passear. Você 
voltará feliz para casa.  

 

Primeiro passo, relacione todas as coisas que te faz feliz. Você sempre tem uma escolha. Não se esqueça 
que coisas pequenas podem ter grandes significados. De repente, você percebeu que não importa o valor 
da sua compra, o que te deixa feliz é simplesmente o ato de comprar.  

 

Nesse caso, sentiu a vontade de comprar, vá em uma daquelas lojinhas bem baratinhas e compre um 
mimo. Você voltou para casa feliz? O objetivo da reformulação financeira é transformar a sua vida, não 
pretendo impor ou simplesmente dizer que você nunca mais vai poder comprar nada. De jeito nenhum.  

 

Pretendo te ensinar a mudar hábitos, transformar o ato de comprar sem sentir dor. Com isso, você 
conseguirá alcançar seus objetivos financeiros de uma forma bem tranquila. Houve somente uma 
substituição do ato de comprar.  

 

O exemplo que te passei sobre tomar um cafezinho ou um  docinho em um lugar gostoso foi a 
substituição que se mostrou bem eficaz em minha pesquisa de campo. Na verdade, as pessoas que fazem 
isso chegaram à conclusão que tomar um café traz tanta felicidade quanto se atolar em compras em um 
shopping.  

 

Essa é a equação que faz um hábito ser substituído sem gerar dor.  

 

VONTADE – COMPRA - FELICIDADE  

 

VONTADE - AÇÃO QUE TE DEIXA FELIZ – FELICIDADE    
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Faça a sua reformulação e seja feliz. Esse é o início de uma excelente educação financeira que vai te 
trazer muita prosperidade. A essência de tudo isso é a força de vontade, dedique sua atenção a essa 
mudança que as chances de sucesso aumentam drasticamente.  

 

O Brasil está vivendo uma grande crise, sendo esse exatamente o momento certo de se mudar hábitos. É 
essencial apertarmos os cintos e eu estou  te ensinando a fazer isso de uma forma bem tranquila, sem 
doer nada.  

 

Você pode experimentar várias ações que te dão felicidade e escolher uma. Assim, toda vez que você 
sentir aquela vontade de comprar, faça uma rotina diferente até você descobrir o que dá certo. Não se 
sinta pressionada, vá com calma e preste muita atenção aos seus sentimentos. 

 

Enquanto você está nessa procura, anote os seus sentimentos. Isso força uma consciência sobre o que 
você está sentindo e, ao reler, em outro momento, reforça a memória do que sentiu.  

 

Os nossos hábitos descrevem quem somos. Boa parte de nossas ações é feita de forma automática. 
Pergunte a você mesma, costuma tomar café todo dia no mesmo horário porque está com fome? Ou por 
que o relógio diz que são sete e meia? Quando você está levando seu filho para a escola e descobre que, 
por distração, começou a fazer o caminho do trabalho, o que provocou o erro?  

 

Preciso dividir com você um ponto muito importante na mudança de hábitos, a fé. Em meus estudos, 
constatei  que a substituição de hábitos transforma a vida das pessoas, porém, se algo desestabilizar a 
rotina, há a possibilidade do antigo hábito reaparecer.  

 

Porém, sabemos que, para os hábitos mudarem de forma permanente, as pessoas precisam acreditar que 
a mudança é possível. A fé é um elemento essencial. Aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. Ela 
realmente move montanhas e faz toda a diferença.  
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SEJA UMA VICIADA EM GANHAR DINHEIRO  

 

Nós mulheres temos o hábito de gastar como se não houvesse o amanhã. Ao estudar os hábitos, percebi 
que não só dá para ser feliz nesse processo gastando menos, como também que poderemos nos tornar 
grandes investidoras utilizando o mesmo método.  

 

Gastar dinheiro vicia muito, então por que nós não gastamos o nosso dinheiro com algo que vá gerar 
lucro, muito lucro? É super fácil, devemos voltar a estudar como os hábitos funcionam. Lembram que 
um hábito pode ser facilmente modificado se mantivermos  a recompensa?  

 

Então, muitas de nós poderá sentir uma felicidade imensa ao ver seu patrimônio crescer. Essa será a 
recompensa. Não será necessário ser uma grande investidora, basta a vontade de fazer o seu dinheiro 
render.  

 

Não tenho a pretensão de ensinar investimentos para você, mesmo porque existem os de baixo, médio e 
alto risco, e somente você saberá qual será o melhor. Algumas de nós adoram correr riscos, enquanto 
outras são mais conservadoras. Tudo dependerá do seu perfil.  

 

O hábito é constituído de VONTADE-COMPRA-FELICIDADE, certo? Se mantivermos a felicidade 
como o crescimento do seu patrimônio, então a compra será de ouro, dólar, tesouro direto, ações de 
uma grande empresa, ou qualquer outro investimento.  

 

Seja uma mulher viciada em investir dinheiro e ver os rendimentos caírem na sua conta todo mês, ou 
seja, com essa mudança você estará a cada dia mais próximo do seu objetivo.  

 

Esse vício ficará cada vez mais forte a medida que os resultados começarem a aparecer na sua conta. 
Quanto mais seu patrimônio crescer, mais você ficará disciplinada e não vai querer trocar seus 
rendimentos por qualquer bobagem que você vê na rua.  

 

Transforme suas pequenas compras em ouro. Imagine a compra de um sapato virando ouro 
literalmente. Muitas vezes gastamos nosso dinheiro com algo que nem usamos. Então, resolva 
transformar esses pequenos valores em grandes investimentos.  
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Mas, para dar certo, você precisa realmente investir esses pequenos valores. Não realizar a compra e 
deixar o dinheiro na sua carteira não fará de você uma investidora. Provavelmente você gastará essa 
quantia .  

 

Minha  pretensão aqui não é passar a ideia de que você não poderá mais comprar sapatos ou bolsas, de 
forma alguma. Na verdade, o que pretendo é que você continue comprando depois de uma análise 
sincera sobre a necessidade do produto. Que tal utilizar uma parte dos seus rendimentos e se dar um 
presentinho? É uma excelente recompensa, você não acha?  

 

Eu  garanto à você que ficar viciada em ganhar dinheiro é uma das melhores coisas da vida, Já pensou 
você acionista de uma grande empresa? Os empregados trabalharão e os lucros irão para o seu bolso?  

 

Pense nisso!   
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DEUS SEMPRE SERÁ NOSSO MELHOR AMIGO  

 

Fale com Deus sempre que você tiver vontade. Diga com o seu coração, sem se preocupar se a oração 
está certa ou não. Ele não vai te desamparar. Acreditar em algo maior transforma as nossas vidas.  

 

Muitas religiões e práticas espirituais nos encorajam a colocar nossos temores nas mãos de um poder 
maior. Diga o que quer que esteja em seu coração, mas afirme o que você agora sabe ser verdade e peça, 
não tenha medo de pedir.  

 

A religião pode nos ajudar a desenvolver valores essenciais para a realização e felicidade da mulher. 

 

Há mistérios em todas as partes do mundo. Há perguntas por toda parte. A religião nos liga a uma 
dimensão que vai além de nós e oferece algumas respostas e diretrizes,  sobretudo esperança. 

 

Isabel está com setenta anos. Ela já teve câncer e dois ataques cardíacos. De acordo com qualquer 
prognóstico médico, já deveria estar morta. Em vez disso, ela visita seus netos e participa de encontros 
com estudantes de medicina para discutir a importância da fé religiosa em sua sobrevivência.  

 

Isabel acredita que, sem a fé que a sustentou, não teria sobrevivido. Pesquisadores da Escola de 
Medicina de Harvard, o Instituto Nacional de Saúde e inúmeras outras instituições confirmam a 
convicção de Isabel. Seus estudos demonstram que práticas religiosas ativas estão associadas a vidas mais 
longas, mais saudáveis e certamente mais felizes. 

 

Pesquisas realizadas quanto ao efeito da religião sobre a satisfação na vida verificaram que, seja qual for a 
religião, as pessoas que tem sólidas crenças religiosas estão, em geral, satisfeitas com a vida, enquanto 
que aquelas que não têm qualquer crença religiosa demonstram geralmente insatisfação. 

 

Reze bastante, não tenha dificuldade de entregar verdadeiramente seus problemas para Ele. Confie que 
tudo vai dar certo, porque vai mesmo. O que não podemos fazer é negar a existência de algo superior.  
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INTUIÇÃO: UM CAMINHO A SER SEGUIDO  

 

Nunca ignore a sua intuição. Sua voz interior está sempre com você, fornecendo orientação sábia para 
ajudá-la a criar a vida rica, maravilhosa e apaixonada que você merece.  

A intuição chega até você por meio de insights, sabendo disso, faça boas perguntas e siga o seu coração.  

Comece o dia com perguntas do tipo “Como posso criar mais prosperidade?“, “Em que poderia 
trabalhar e que me fizesse feliz?“, “Por onde posso começar?”, “O que eu poderia fazer hoje que seria 
um passo na direção certa?“.  

Essas respostas nem sempre vem totalmente formadas. Você pode sentir vontade de ligar para alguém e, 
quando o faz, recebe uma informação que lhe era necessário.  

Siga a sua vida prestando muita atenção nos sinais que ela te dá.  

Um encontro por acaso, pode não ser tão por acaso assim. Aquela frase que você já ouviu com certeza 
de que o Universo conspira a nosso favor é a mais pura verdade.  

Vou contar para vocês a maior coincidência que já ocorreu na minha vida e acabou dando muito certo. 
Eu e minha amiga, ambas advogadas, estávamos  pensando em como poderíamos aumentar a nossa  
carteira de clientes. Depois de muita deliberação, chegamos à conclusão de que deveríamos advogar em 
outras cidades.  

Pois bem, escolhemos a cidade de Santo André, por ser próxima e por ter um grande polo industrial, a 
ideia era advogar para os sindicatos e associações de classe. Perceberam como sonhamos alto? É assim 
que tem que ser.  

Primeiro passo foi relacionar todos os sindicatos e associações de classe pela internet, depois fomos  
pessoalmente em todos, propondo uma parceria.  

Recebemos vários “nãos“. Foram muitos. Mas, enfim, chegamos em uma associação de empregados de 
uma grande petroquímica. Ao chegar na recepção, logo pedimos para falar com o Presidente. Dica, ao 
firmar parcerias de trabalho, fale diretamente com quem tem o poder de decisão. Intermediários podem 
te ajudar ou não.  

O recepcionista perguntou do que se tratava, dissemos que éramos advogadas e que gostaríamos de 
tratar de assuntos do interesse da associação. Jamais poderíamos falar que o assunto era do nosso 
próprio interesse . 

Estava tudo indo bem demais. O recepcionista perguntou meu nome e prontamente respondi. Um 
minuto depois, estávamos  na sala de reunião com o presidente nos atendendo. Não estávamos 
acreditando, estava tudo indo bem demais. 

Num primeiro momento, ele estava bem receoso, afinal não nos conhecia e estávamos  falando sem 
parar, oferecendo o nosso  trabalho, falando da parceria, que seria ótima. Empolgadas!  
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Ele esperou terminarmos de falar e disse claramente que não tinha interesse na parceria porque já havia 
tido muitos problemas com outros advogados. Que pena! Era a primeira associação que nos recebia com 
muita atenção.  

Bom, voltamos para casa, um pouco tristes, mas algo me dizia que não havia terminado ali. Um mês 
depois, o presidente entrou em contato comigo e pediu uma palestra sobre os direitos dos associados. 
Aceitei na hora!  

Fiquei tão animada com a notícia que até comprei uma roupa nova para a ocasião. Afinal, era a primeira 
porta que estava se abrindo e essa oportunidade não poderia passar.  

Assim que chegamos na associação, um diretor nos chamou e quis contar o que verdadeiramente 
ocorreu.  Você não vai acreditar! O presidente, que nunca estava presente na associação, naquele dia 
resolveu ir para atender uma associada chamada Regiane. Fiquei passada com tamanha coincidência.  

Para completar, ele disse que o presidente não atendia ninguém e só nos atendeu porque pensou se tratar 
de uma pessoa que já estava agendada. E para concluir, a Regiane agendada não apareceu e a parceria 
rendeu muitos frutos.  

Você está aqui com um propósito de vida. Pode não saber os detalhes específicos disso. No entanto, sua 
intuição fornece o “mapa interno“ que o guia e está sempre dando as coordenadas corretas para levá-la 
em direção ao grande final.  

É necessário coragem? Sim! Onde quer que esteja no caminho, você sempre terá uma profunda conexão 
com Deus por meio de sua intuição. Lembre-se que nunca estará sozinha. Tenha coragem e siga o seu 
coração.  

Já houve uma época em que você estava com falta de sorte e algum evento inesperado virou o jogo à seu 
favor? A mão de Deus está nos menores detalhes.  

Avalie sempre o que é importante para você e lute para colocar em prática. Pense por sua própria 
cabeça. 

Sua intuição lhe dá informações. Quando você se sente sugado por alguma coisa, isso é uma orientação 
interior levando você para longe dessa pessoa ou situação.  

Refletindo sobre isso, que mudança a sua intuição está indicando em sua vida? De que você pode se 
desfazer para dar espaço a essa vida nova e maravilhosa que tanto merece? Inversamente, quando você 
tem um sentimento de entusiasmo com a ideia de ir atrás de algo, isso é sua intuição dizendo sim!  

Comece a confiar na sua “bússola interna“ porque ela vai levar você na direção certa. É necessária 
disposição de sua parte para realizar a parte difícil de fazer as perguntas e ficar aberta às respostas. 
Também é necessária disposição para assumir riscos e sair da sua área de conforto.  
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O MEDO E A CORAGEM ANDAM JUNTOS  

 

Seria surpreendente para você saber que a maioria das pessoas sente medo antes de tentar algo novo?    

 

Certa vez, ao colher material para esse livro, participei de um seminário sobre empreendedorismo e o 
palestrante perguntou: quantos de vocês estavam morrendo de medo antes de começar seu negócio? A 
mão de todas as pessoas presentes se ergueu. Tentar algo novo gera ansiedade. 

 

O estereótipo de um empresário bem sucedido é o de uma pessoa confiante e com iniciativa, que está 
nadando em dinheiro para investir em uma ideia infalível. Nada poderia estar mais distante da realidade.  

 

Os sentimentos são os mesmos para a maioria de nós, não importando se escolhemos começar nosso 
negócio ou fazer algumas mudanças corajosas em nossas vidas.  

 

Silvia, é jornalista e com uma capacidade invejável. Sempre a vi como uma mulher corajosa, mas não 
imaginava que fosse tanto. Trabalhou durante muitos anos em uma grande emissora de TV, por ser 
muito capaz, seu cargo era de grande responsabilidade. 

 

 Ao fazer o mestrado, com uma visão empreendedora muito grande, percebeu que o mercado estava se 
virando para o ensino à distância. Não titubeou, utilizou esse tema para a sua dissertação, já com a visão 
no futuro e pretendendo trabalhar com esse nicho de mercado. Apresentou oralmente a sua dissertação 
e foi um sucesso!  

 

Assim que fechou esse ciclo acadêmico, começou a pesquisar o mercado, conversar com as pessoas da 
área, sempre com o olho voltado para o futuro. Até que um dia, inevitavelmente, recebeu uma excelente 
proposta para começar um projeto, que deu super certo. Atualmente, ela gerencia um canal de TV para a 
internet.  

 

Será que não teve o componente medo? Acredito que sim, mas a coragem superou e a tornou uma 
grande executiva.  

 

A lição que quero deixar aqui para vocês é exatamente essa, o medo pode até ser bom, ele vai nos tornar 
prudentes em muitas ocasiões, mas jamais poderá nos paralisar.  
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Como resolver isso? Apenas comece, dê o primeiro passo e observe como as coisas caminham bem.  

 

Comece hoje a se comprometer em fazer da vida uma aventura divertida. Algo que te deixe muito feliz. 
Desenvolver a coragem é como exercitar um músculo. Quanto mais você trabalha nisso e pratica, mais 
forte ele se torna.  

 

Saia de sua área de conforto, não há muitos méritos em ficar nela. A coragem te leva ao sucesso e a paz. 
O Universo não pode ajudá-la até que você esteja disposta a sair de sua área de conforto. 

  

“Não importa que grau de insegurança sinta, uma parte sabe que há um monte de coisas maravilhosas 
dentro de você apenas esperando para sair e agora é o momento perfeito para abrir a porta para seu 
poder e seu amor interiores.“   - Susan Jeffers  
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TENHA COMPAIXÃO DE SI MESMA   

 

 

Todas nós cometemos erros de vez em quando. Não permita que uma crise temporária seja outra 
ocasião para se martirizar. Primeiramente, vai adiantar você querer se matar? Não mesmo.  

 

Existe um método para isso. Sempre se pergunte se está cumprindo o seu propósito nessa vida, que para 
mim é ajudar o próximo. Se a resposta for sim, siga em frente.  

 

Durante a vida tomamos muitas atitudes erradas, cruzamos com pessoas que não gostam da gente, 
somos prejudicadas por outras e o que nós podemos fazer? Sofrer? Não, temos que seguir em frente 
com a certeza de que estamos no caminho certo.  

 

O fato de errar ou saber que alguém não simpatiza com você pode te incomodar horrores, mas faça esse 
exercício, tudo vai  mudar  para melhor. Pergunte se você está ajudando o próximo, se a resposta for 
sim, não se preocupe com a opinião dos outros. Na verdade, quem tem que estar feliz com a gente é 
Deus, o resto não importa. É a Ele quem precisamos agradar, mais ninguém. Então, siga o seu caminho 
que vai dar tudo certo.  

 

Atire a primeira pedra quem nunca erra. Estamos aqui para aprender, caso contrário, não precisaríamos 
estar aqui.  
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SE PREAPARE PARA A VIDA QUE VOCÊ QUER TER  

 

Primeiramente, jamais se esqueça do quanto você é amada por todos e agradeça ser essa pessoa 
maravilhosa que você é.  

 

Analise a existência de equilíbrio em todos os tipos de relacionamentos em sua vida. Todas as pessoas 
precisam ter: amigos, conhecidos, amigos super íntimos e confiáveis para confidências, pessoas que são 
apenas conhecidas, mas você as cumprimenta com alegres “como vai?”, familiares com quem você 
sempre poderá contar nos momentos difíceis, amantes (que pode incluir namorado, marido, ficante, etc), 
colegas de trabalho e mentores – os quais você se espelhará e tirará o melhor aprendizado.  

 

É importante você estar feliz, se há algo que te incomode, resolva. Dietas, exercícios, tudo é válido. O 
que não pode é você olhar no espelho e não gostar do que vê. O que não pode é sentir vergonha da sua 
aparência, do seu corpo, dos seus dentes. Acredite, será o melhor investimento da sua vida.  

 

No que se refere à independência, pense em todas as formas e lute por cada uma delas. Seja 
independente emocional e financeiramente. Faça de tudo para que suas decisões não sejam baseadas no 
quanto as pessoas o aprovariam ou no quanto você ficaria desamparada caso vá por um caminho 
contrário aos desejos dos outros. 

 

Todas nós temos o lado da necessidade de ser aceita pelo grupo, temos em mente que se formos um 
pouco diferentes seremos repelidas daquela tribo a que fazemos parte. 

 

 Pare com isso! Seja você mesma, exista. Tenho certeza que se você colocar essa lição em prática, as 
pessoas vão passar a admirá-la. Sabe por quê? Porque as pessoas que existem deixam a sua marca.  

 

Você poderá deixar uma marca de bondade, de companheirismo, de gentileza. As pessoas vão te amar 
exatamente pelo que você é. Simplesmente exista, sem o menor esforço de sua parte.  

 

Você se considera uma pessoa feliz? Se não, o que está te impedindo de ser?  
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“Não chore pelo que você perdeu, lute pelo que você quer. 

Não chore pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você. 

Não chore por quem o abandonou, lute por quem está a seu lado. 

Não chore por quem o odeia, lute por quem o quer feliz. 

Não chore pelo seu passado, lute pelo seu presente. 

Não chore pelo seu sofrimento, lute pela sua felicidade.“ 

 

O que vem depois disso? Você precisa agir! Sair da sua zona de conforto, lutar pela sua felicidade e 
colocar todos os seus planos financeiros e profissionais em prática. Tenho certeza que, para você, o céu 
é o limite.  

 

Quando você assume o compromisso de seguir a sua intuição, será guiado passo a passo para uma vida 
abundante. A vida é mágica. A medida que se permite ver com mais clareza que tipo de trabalho quer, 
como deseja usar suas habilidades para ser de utilidade ao mundo e quanta riqueza pode permitir em sua 
vida, o Universo responde.  

 

Então, ele colocará as pessoas, circunstâncias e ideias certas diante de você e elas poderão ajudá-la a ter 
mais sucesso com o que mais deseja.  
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AS PREOCUPAÇÕES LIMITAM O SEU PODER  

 

 

“Noventa e oito por cento das coisas com as quais eu me preocupava nunca aconteceram.“  -  Mark 
Twain  

 

Quando nos preocupamos, colocamos um resultado negativo em nossa mente. Parece bastante real e 
nossas emoções começam a acompanhar essa imagem que temos na cabeça. Começamos a sentir medo, 
ansiedade e falta de esperança.  

 

Sendo assim, mesmo que a preocupação imaginada nunca chegue a se concretizar, a preocupação já 
cobrou o seu preço.  

 

Tenho certeza que você se encaixou perfeitamente no que eu acabei  de dizer. Será que vou conseguir 
pagar o financiamento esse mês? E se o meu marido perder o emprego? E se meus pais precisarem de 
cuidados por um longo tempo? A mulher já nasceu preocupada, isso é fato.  

 

Tenha cuidado porque quando você se preocupa excessivamente, fica com medo de assumir riscos ou de 
tentar algo novo.  

 

A preocupação crônica rouba a sua prosperidade e também a sua paz de espírito. Ela o engana e o 
impede de ter uma vida plena. Você começa a perder as esperanças de que as coisas vão mudar.  

 

Eu era uma pessoa excessivamente preocupada. A vida me testou bastante nesse sentido. Demorou 
muitos anos até eu perceber que a vida queria de mim somente felicidade e paz, independente da 
situação que eu estivesse vivendo. Queria a mudança de foco para o que estava bem. Parece louco, não? 
Mas é isso mesmo. 

  

Levou muitos anos para perceber isso em minha vida. Depois, foi o passo mais difícil, mudar e 
simplesmente evitar todos os pensamentos preocupantes. Tarefa muito árdua!  
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Você precisa prestar atenção a todos os seus pensamentos. Vigiá-los dia e noite. Além disso, precisa 
estar atenta também aos bons momentos e saboreá-los bastante. Pronto!  

 

Pense no seguinte: e se soubéssemos que tudo o que está nos preocupando hoje vai se resolver? E que o 
futuro seria bom e que teríamos uma abundância de recursos e orientação para lidar com o que quer que 
fosse? O que faríamos então? Estaríamos livres para nos soltar e curtir a vida.  

 

Esse é o pulo do gato! Nos livrarmos das preocupações e curtir a vida. Claro, com responsabilidade. Não 
estou sugerindo que você simplesmente queira que elas desapareçam. Estou dizendo para você substituir 
aquele pensamento de preocupação crônica por outros que criem um estado de paz. 

 

As coisas tem sua maneira de dar certo. Muitas vezes desconhecemos isso e, se você está passando por 
um momento difícil, saiba que a solução pode estar logo ali. Sabe aquela chave que, uma vez virada, tudo 
estará resolvido? Então, pequenas arestas podem ser que estejam para ser cortadas, mas depois a vida vai 
te dar um grande presente. É assim com todo mundo, por que não seria com você?  

 

Nesse caso, sugiro que você distraia-se, fazendo um esforço para não ficar preocupada. A intenção é 
tirar a preocupação de sua cabeça, lembra? Ligue para uma amiga, vá ao cinema, leia um bom livro, vá 
para a academia, brinque com as crianças. Faça tudo isso concentrada no presente, não adianta ir passear 
e ficar preocupada.  

 

A preocupação está dentro de nossas cabeças e para onde quer que iremos, a cabeça nos acompanha e a 
preocupação também, correto? Não disse que seria fácil, mas que é possível, isso eu garanto. 

  

Você ainda ganha de brinde uma vida mais leve e feliz. Me diga agora se não vale a pena? Você não está 
sozinha, junto de você tem milhares de mulheres iguaizinhas.  

 

“Tempos difíceis me ajudaram a entender melhor quão infinitamente rica e bonita a vida é em todos os 
aspectos, e que tantas das coisas com as quais nos preocupamos não tem importância nenhuma“ - Isak 
Dinensen  
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AÇÃO É O MELHOR CAMINHO  

 

 

Mesmo que você esteja no caminho certo, ainda será atropelada se ficar parada. A preocupação pode 
paralisá-la emocionalmente caso deixe e nada cura a preocupação mais rápido do que agir.  

 

Sente-se por um momento e escreva a maior preocupação que você tem. Agora, rapidamente liste quatro 
coisas que você pode fazer para começar a criar uma solução. Sua lista pode incluir ligar para uma amiga 
para falar sobre o problema ou marcar uma hora com um especialista para analisar a sua situação. Não 
importa o que você faça, será necessário agir.  

 

Sabe o que percebo da vida? Quando você age, acha que está seguindo por um caminho, porém, a vida 
te dá um presente e a solução do seu problema pode aparecer em outro lugar que você nem imaginava. 
O merecimento está na ação.  

 

Quanto à solução, não se preocupe, ela virá. Pode ser pelo caminho que você percorre ou não.  
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A GRATIDÃO OPERA MILAGRES EM SUA VIDA  

 

 

A maioria de nós nos comparamos com os outros e imaginamos se estamos à altura deles. É difícil não 
espiar as histórias das pessoas que “conseguiram“ . 

 

As notícias da mídia estão cheias de informações sobre o preço do vestido da Madonna, o custo do 
imóvel de uma celebridade, enfim, notícias que só fazem você se sentir mais pobre.  

 

Sugiro que você mude o foco desses julgamentos internos e acorde para o que é real. Comece a 
expressar gratidão por tudo aquilo que você tem.  

 

Se tem uma verdade que é infalível é a máxima de que aquilo no que você se concentra, se expande. 
Você quer aumentar o sentimento de escassez e falta pelas comparações intermináveis? Ou quer 
aumentar a sua abundância se concentrando na apreciação pelo que já tem?  

 

Você pode fazer o seguinte exercício: pense em algo que você tem no momento e do qual se sente muito 
orgulhosa. Reflita também sobre itens menos materiais como o fato de ter bons amigos, vizinhos gentis, 
uma ótima saúde, um marido legal, filhos maravilhosos. 

 

Agora, reflita sobre esses pensamentos de gratidão e veja como você se sente ao final deles. Viu? Tenho 
certeza que muitos bons sentimentos invadiram você. São exatamente esses bons sentimentos que te 
deixam aberta para receber mais bênçãos abundantes.  

 

É um ciclo maravilhoso, à medida que você se sente próspera, estará mais disposta e capaz de passar 
coisas positivas para os outros. Consequentemente, atrairá, para si, coisas positivas também. 
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Vou agora listar algumas perguntas e itens que farão com que você analise se está agradecida:  

 

1- O que você gosta em seu trabalho?  

 

2- Como descreveria as três melhores qualidades de seu cônjuge? 

 

3- O que sua melhor amiga faz para apoiá-la que te deixa feliz por ser sua amiga? 

 

4- Descreva algo que você se orgulha de ter conseguido realizar nessa semana, mês ou ano. 

 

5- O que seus filhos estavam fazendo da última vez que o fizeram sorrir?  

 

6- O que você mais gosta em sua casa? 

 

7- O que a faz sorrir?  

 

8- Descreva algo que você possui no momento que a faz sentir-se bastante orgulhosa  

 

9- Quando você está em contato com a natureza, o que faz seu coração voar?  

 

10- Que qualidade positiva você desenvolveu graças à criação que teve?  

 

Desejo, de coração, que você esteja aberta a um novo jeito de ver a vida a partir de agora. Saiba que você 
está segura, é amada e protegida e que tudo o que o Universo tem é seu. 

 

Quando você começar a ter uma atitude de gratidão em relação ao que já tem, multiplicará a abundância 
em todas as áreas de sua vida.  

 



                        MULHERES VICIADAS EM ENRIQUECER – REGIANE BARROS ASSUMPÇÃO NEVES 
 

 
[ 34 ] 

O DOM QUE A VIDA TE DÁ  

 

“Cada alma vem à Terra com dons e entra em um acordo sagrado com o Universo para concretizar 
objetivos específicos.... qualquer que seja a tarefa com a qual sua alma tenha concordado, qualquer que 
seja seu contrato com o Universo, todas as experiências de sua vida servem para despertar dentro de 
você a memória desse contrato e para prepará-la para realizá-lo.” - Gary Zurav  

 

Todas nós nascemos com um dom, às vezes não sabemos muito bem qual é esse dom, até que, no 
momento certo, ele começa a aparecer para você. 

 

Preste atenção aos sinais que a vida te dá!  

 

Aqui vão algumas perguntas que você pode se fazer para descobrir seu dom. A medida que reflete sobre 
essa lista e sobre suas respostas, deixe a questão “Como posso viver disso?“, por um tempo.  

 

1- Quais realizações de vida a fizeram sentir-se orgulhosa de si mesma?  

 

2- Quais são as habilidades que você possui que as outras pessoas elogiam?  

 

3- Que tarefas são fáceis para você? Faça uma lista de coisas que sabe fazer bem.  

 

4- Em que você era boa quando criança?  

 

5- Se alguém fosse lhe fazer um elogio póstumo, que contribuições ele poderia dizer que você 
deixou ao mundo?  

 

6- O que a faz perder a noção da hora?  

 

7- Se você tivesse dinheiro para tirar um ano de férias, o que faria com o seu tempo livre?  
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8- Há algo para o qual gostaria de dedicar a sua vida?  

 

9- Como você pode ajudar os outros fazendo o que gosta? 

 

10- O que você quer ensinar aos outros?  

 

11- Faça uma lista de 5 coisas que você ama fazer  

 

12- Como você passaria um dia ideal?  

 

13- Você gosta de fazer coisas sozinha, com um parceiro ou uma equipe ?  

 

14- Em que tipo de ambiente você gosta de estar? Ao ar livre? Atrás de um computador?   Pense 
nisso ao imaginar uma vida ideal.  

 

Conforme você lê as respostas, existe algum tema que tenha se destacado? Houve algum momento que 
pegou você de surpresa? Essa resposta pode não aparecer do dia para a noite. Paciência, essa hora vai 
chegar para você. 

 

Depois que fizer esse exercício, preste atenção, pois algumas coincidências poderão começar a acontecer.  

 

A educadora Ana Carolina Berts sabe bem disso. Depois de passar 32 anos lecionando história em 
escolas privadas e universidades, ela teve um insight. Deu-se conta de que suas aulas precisavam de 
menos conceitos e mais vida.  

 

Percebeu que dava muita atenção à história da humanidade e pouca atenção às histórias dos alunos. Foi 
quando entendeu que não queria mais ser professora, mas, sim, educadora.  

 

Pediu demissão das escolas e da universidade e resolveu cair na estrada buscando a humanidade que 
faltava às suas aulas. Escolheu uma cidade bem humilde. Chegando lá, não deu muita importância a 
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dados estatísticos, afinal queria mesmo era conhecer as pessoas e, para isso, precisava conversar com 
elas.  

 

Reuniu curiosos e os provocou com uma pergunta: será que é possível fazer educação sem escola? 
Muitos voluntários apareceram e hoje, Ana Carolina, possui uma ONG que beneficia cerca de 8 mil 
pessoas, em dez municípios brasileiros.  

 

Debaixo de um pé de manga, sem ter sequer cadeiras, cadernos, livros, lápis, Ana Carolina reuniu sua 
primeira turma. O conteúdo das aulas era escolhido a cada dia pelos próprios alunos: das suas 
inquietações e curiosidades até questões específicas da comunidade.  

 

Quando os alunos perceberam que os assuntos que eles colocavam em pauta eram levados a sério, 
entenderam que sua voz importava e passaram a trazer temas cada vez mais refinados. Os temas 
variavam desde o bê-á-bá até técnicas de armazenamento de água da chuva, sempre com muita 
criatividade.  

 

Além do dom, é necessário um outro elemento, o poder da vontade, sem medo de errar. Não pode 
duvidar, isso atrapalha e muito a concretização do seu sonho. Sabe aquele famoso “será?“, isso não deve 
existir no seu vocabulário.  

 

O que eu estou falando nada mais é do que a fé. Sabe aquela que move montanhas? Então, ela é 
essencial para o seu negócio dar certo. Consequentemente para a sua independência financeira também.  

 

“A fé é a crença no invisível, a convicção silenciosa de que, mesmo que você não possa 
imaginar como, em algum momento, em algum lugar, do modo correto, o que você deseja 
realmente acontecerá.” - Daphne Rose Kingma 
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NOSSAS COMPRINHAS: VÍCIO OU RECOMPENSA? CONHEÇA AS 
ARMADILHAS  

 

 

O mercado publicitário vem estudando há anos o pensamento e funcionamento do cérebro feminino em 
relação ao consumo. São inúmeros livros, pesquisas e artigos sobre o assunto. Obviamente como um 
caminho de atingir cada vez mais esse mercado crescente e otimizar as vendas de produtos e serviços 
relacionados ao universo feminino. 

 

As mulheres não só estão ganhando mais dinheiro hoje do que no passado, como a tendência é que elas 
venham a ganhar cada vez mais, ao longo dos próximos anos. É claro que as empresas estão de olho em 
“quem vai ficar com esse dinheiro?” 

 

Faço aqui a proposta de seguir o caminho contrário. Ou seja, vamos entender um pouco das armadilhas 
que o mercado usa para nos levar ao momento da compra. Não como uma forma de incentivar ao não 
consumo, mas sim para incentivar o consumo consciente. 

 

O jantar especial, a bolsa nova, o sapato da moda, ou aquela corzinha que ainda não temos... devem ser 
apenas a recompensa pelos ganhos que teremos com nosso rendimento. Primeiro investimos e depois 
utilizamos uma parte do rendimento para nos presentear. 

 

Comprar não pode ser um vício, onde apenas o momento da compra e a estreia do produto nos dão 
prazer. Esse caminho só leva a gastos excessivos e desnecessários de uma quantia que poderia estar 
sendo investida para garantir o nosso sucesso. 

 

 Esse sim, pode e deve ser comemorado com um presentinho, um jantar, um momento especial. É claro 
que cada uma com seu cifrão do momento, mas sem exageros. Afinal de contas, o nosso foco é 
conseguir atingir e manter a independência financeira.  

 

Pois bem, mas como assim o mercado estuda o pensamento feminino? As mulheres são diferentes? 
Bom, desde meados dos anos 1960, até os anos 1980, as mulheres foram as ruas, exibiram seus discursos 
e fizeram muito barulho para provarem que, com exceção da força física, não tinham nada de diferente 
dos homens. 
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Era um momento de romper com um padrão de dominância que vinha de muitos anos. Para isso, as 
mulheres que entravam e disputavam espaço no mercado de trabalho aprenderam rapidamente a se 
adaptar ao universo masculino, tanto em termos de vestuário, incorporando ternos, gravatas e ombreira 
à moda feminina, quanto em termos de comportamento no ambiente de trabalho.  

 

Porém, algumas décadas depois, a antropologia, biologia, psicologia, neurociência e diversas outras áreas, 
já realizaram milhares de estudos sobre este tema. Com isso, as diferenças entre homens e mulheres 
podem ser comprovadas em cada um desses campos por dados científicos. 

 

Em termos físicos, essas diferenças são registradas com base no funcionamento cerebral durante 
determinadas atividades, além de diferenças mensuráveis de quantidades de hormônios presentes na 
corrente sanguínea.  

 

Mas o que importa, é que mesmo sem saber desses dados, a maioria das mulheres hoje, não só 
reconhecem essas diferenças, como se orgulham delas. Esse comportamento foi registrado em um 
estudo conduzido pela GreyAdvertising, em 1995.  

 

Em termos de vendas e de publicidades, alguns pontos práticos dessas diferenças são utilizadas para 
conquistar a empatia da mulher no momento de persuasão.  

 

Em ações de marketing mais promocionais, geralmente são explorados os fatos das mulheres 
responderem mais ao estimulo de compra quando estão em grupos de amigas. 

 

Enfim, essas e inúmeras outras técnicas são utilizadas para conquistar parte da grande renda e poder de 
decisão de compra que as mulheres abraçam nos dias de hoje.  

 

Mas aqui, nesse nosso momento, o importante é entendermos que o consumo consciente, no momento 
certo, nos locais certos, evitando a compra por impulso e o gasto desnecessário, vai nos ajudar a manter 
o foco no objetivo de juntar, investir e promover a nossa independência financeira ou a independência 
financeira da nossa família.  
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NOSSA RELAÇÃO COM O DINHEIRO  

 

Essa pergunta deveria ser feita  por todas, pelo menos um dia em nossas vidas.  

 

Sugiro  à você pegar lápis e papel e escrever sobre as seguintes questões :  

 

- Como seus pais lidavam com o dinheiro?  

 

- Quais hábitos financeiros você herdou deles?  

 

- Como você lida com o seu dinheiro?  

 

- Destes, quais hábitos gostaria de manter e quais gostaria de mudar? Por quê?  

 

- Como você gostaria que a sua vida financeira fosse?  

 

- Como fazer para alcançar esse objetivo?  

 

- O que está te impedindo de alcançá-lo?  

 

Todas essas respostas serão muito importantes para o plano que você irá traçar. Tenho certeza absoluta 
que você irá conseguir. Afinal de contas, estou aqui para isso, mas atente-se para o seguinte: eu te darei 
os elementos, usá-los ou não dependerá unicamente de você.  

 

Feito tudo isso, você deverá tirar um resultado. E será exatamente esse resultado que precisará ser 
trabalhado.  

 



                        MULHERES VICIADAS EM ENRIQUECER – REGIANE BARROS ASSUMPÇÃO NEVES 
 

 
[ 40 ] 

João sempre passou por dificuldades financeiras na infância, viu o sofrimento de seus pais, o sacrifício 
que faziam para lhe dar o que comer, enfim, muitas privações. Atualmente, João se tornou um 
poupador, guarda absolutamente tudo o que tem.  

 

Qual é o resultado obtido? Com certeza é o medo da miséria. Esse é o exemplo de um resultado tirado 
em minha pesquisa de campo.  

 

Se João passar a vida inteira com medo da miséria, ele só atrairá miséria. Pense bem, se ele poupa o 
tempo inteiro, consequentemente, compra só o absolutamente necessário. Com isso, João deixa passar 
oportunidades valiosíssimas de aproveitar a vida, como fazer uma viagem, por exemplo. 

 

Agora vou contar para você algo que pude constatar várias vezes na minha vida: o medo faz você atrair 
exatamente o que não quer. Ato contínuo, o medo da miséria faz com que você atraia mais miséria. 

 

O medo potencializa o resultado.  

 

Resolva isso dentro de você, se acalme, pense que sua vida tem tudo para ser muito próspera. Arranque 
esse medo com as unhas e acredite que tudo dará certo. Essa calma que você está sentindo agora fará 
com que oportunidades maravilhosas apareçam em sua vida.  
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MÁXIMAS QUE DEVEMOS LEVAR PARA O RESTO DA VIDA  

 

“Para enriquecer, é preciso aprender a gastar. Sua riqueza não depende do quanto você ganha e 
sim de como você gasta.” - Gustavo Cerbasi  

 

Essa é a máxima mais verdadeira que existe. Mas, qual é o segredo? Essa resposta é fácil, foco e 
mudança de hábitos. Pode acreditar. 

 

A falta de planejamento e ausência de foco causam descontrole em suas finanças. Determine você 
mesmo os seus limites e viva dentro deles. Não adianta ganhar milhões e torrar tudo na semana seguinte. 
Esses milhões poderão lhe render um valor considerável mensalmente, se adeque à isso.  

 

Já pensou que delícia você vivendo de renda e trabalhando por hobby? Ou melhor, transformar o seu 
trabalho em administrar sua própria fortuna. Parece sonho, mas não é. 

 

Se você precisa controlar cada gasto ou depende financeiramente de outra pessoa,  deve pensar na 
manutenção de cada compra. Pare e pense.  

 

Você deverá priorizar o seu pé  de meia, pois nunca saberemos o nosso dia de amanhã. Não convém 
investir em um padrão elevadíssimo e amanhã, não conseguir mantê-lo.  

 

Manter um padrão de vida alto custa muito caro. Você está disposta a arcar com tudo isso? Veja o seu 
orçamento, as suas metas, e depois responda.  

 

 “Gastem menos do que vocês ganham e invistam a diferença. Depois reinvistam seus retornos até 
atingir determinado valor que gere a renda que desejam para o resto da vida.” - Reinaldo Domingos  

 

Essa máxima caracteriza a meta de muitas. Você considera essa meta inatingível? Saiba que não é. Viver 
de renda é algo perfeitamente possível! 

 

 Funciona assim, uma vez o dinheiro bem aplicado, basta controlar os rendimentos.  
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Não pense que administrar rendimentos é uma tarefa tão simples. Você precisa estar sempre antenada 
sobre qual investimento é o melhor para o seu caso. Vivemos em uma economia bem instável, e muitas 
vezes, o melhor hoje não será amanhã.  

 

Ninguém nasceu sabendo como criar um orçamento familiar, cuidar das finanças ou bolar estratégias de 
investimentos. O gerenciamento financeiro não tem de ser algo enfadonho de se entender e conseguir.  
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A IMPORTÂNCIA DO COFRINHO PARA ADQUIRIR DISCIPLINA  

 

 

O cofrinho é um excelente instrumento para as pessoas adquirirem disciplina para poupar. Ele parece 
tão inofensivo, mas, na verdade, é uma ferramenta poderosíssima.  

 

Não tenha dúvida de que o cofrinho irá ajudá-la nessa tarefa nem sempre fácil que é formar a sua reserva 
financeira.  

 

Esse instrumento te ajudará a juntar valores sem o menor sofrimento. Será um valor que você hoje nem 
percebe que tem, pois costuma gastá-lo em pequenas coisas. Experimente guardar todas as suas moedas 
em um cofrinho e você verá que sua vida continuará exatamente a mesma, porém, sua reserva financeira 
começará a crescer.  

 

É importante que você invista todos os valores juntados no cofrinho. Afinal, o dinheiro será guardado 
com essa intenção. De nada adianta você guardar todas as suas moedas e, ao final, gastar com bobagens.  

 

O prazer de investir é saber que você está cada vez mais próximo de seu objetivo. A disciplina é a chave 
do sucesso! 

 

Se nós tivéssemos mantido esse hábito desde crianças, quando nossas mães compraram aquele 
porquinho para nos ensinar a guardar, hoje todas nós estaríamos ricas.  

 

Infelizmente, perdemos esse hábito ao longo do tempo.  

 

Eu sugeri o cofrinho ao meu marido e ele milagrosamente aceitou. Nem acreditei, afinal tenho um 
marido bem consumista. Começamos a juntar moedas e notinhas de R$ 2,00. Rapidinho juntamos mais 
de R$ 100,00. Esse resultado acabou por incentivá-lo e o hábito do cofrinho se consolidou. Ufa!!! Já é 
um excelente começo!  
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 QUAL O VALOR IDEAL PARA SER GUARDADO POR MÊS?  

 

Essa resposta é muito difícil e você deverá pensar muito antes de responder. 

 

Existem basicamente duas formas de estabelecer metas para poupar dinheiro: 

 

Valor Fixo Mensal: nesse caso você estabelece um valor fixo mensal que irá poupar. Por exemplo: você 
estabelece que irá poupar R$ 200,00 por mês. 

 

Valor Relativo à Renda: já nesse modelo você irá poupar um valor relativo ao que ganha. Por exemplo: 
10% da sua renda. Se você ganha R$ 5.000,00 por mês terá como meta poupar R$ 500,00 por mês. É 
uma forma interessante, porque se você começar a ganhar mais irá automaticamente poupar mais. 

 

 No geral, quando temos um aumento salarial temos um pouco de dificuldade para poupar mais. 

 

Eu  sugiro à você, algo em torno de 10% a 20%. Se puder guardar mais do que isso, melhor ainda. Trace 
uma meta e seja totalmente fiel à ela. Só em casos urgentíssimos você poderá sair da meta, combinado?   

 

Eu costumo dizer que você deverá tratar o valor poupado como mais uma conta por mês. Pense assim e 
jamais deixe de pagar essa conta, pois ela trará a realização de um sonho.  

 

É importante criar momentos em que você se sinta satisfeita e feliz por ter economizado determinadas 
quantias no mês. Desse modo, seu cérebro registrará o quanto é importante e prazeroso repetir esse 
comportamento. Com passar do tempo, essa atitude se tornará natural. 

 

Restituição do imposto de renda e até 13º salários são recursos com os quais não contamos (ou não 
deveríamos contar) no dia-a-dia. Logo, não precisamos deles para nos manter. Assim que eles entrarem 
na conta, mande-os direto para a aplicação para não ter tempo de arrumar um pretexto para gastá-los. 
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    ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA MELHOR COMPRAR  

 

 

Se você refletir antes de fazer suas escolhas, comparando preços, estudando sempre a melhor forma de 
pagamento, estará respeitando o seu dinheiro. 

 

A próxima estratégia é a melhor: não carregue cartões, somente dinheiro, assim, se não houver dinheiro, 
ele não será gasto.  

 

Leve sempre em consideração o aproveitamento do produto, ou seja, quantas vezes você usaria. Pode 
acontecer do produto estar com um preço ótimo, porém, não ter muita utilidade para você. Ou então, a 
oferta estar maravilhosa, porém, o produto somente será usado uma vez. Definitivamente, não valerá a 
pena essa aquisição.   
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FAÇA COMPRAS ÀS PRESSAS  

 

Se não tivermos muito tempo disponível, as compras serão menores. Então, faça com que quando 
precisar ir às compras você não tenha tempo para ficar passeando por horas a fio e ficar gastando 
dinheiro à toa.  

 

Estipule um prazo para que as compras sejam concluídas porque há outro compromisso. Se você estiver 
correndo atrás do relógio, terá tempo para comprar apenas o que tiver na sua lista, sem qualquer 
distração.  
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 QUAIS AS PRINCIPAIS ARMADILHAS – JUROS  

 

 

ARMADILHA No. 1 – CARTÃO DE CRÉDITO  

 

No primeiro momento, ele parece mágico e resolverá todos os nossos problemas. Basta programar o dia 
do vencimento e pronto!  

 

O cartão de crédito trata-se de uma grande armadilha, por isso que as operadoras estão cada vez mais 
ricas. Se você é portador de um, lembre-se de nunca pagar o valor mínimo da fatura. 

 

Se não tem dinheiro para pagar o total da fatura do cartão, ligue para o gerente solicitando um 
empréstimo pessoal, custará menos. 

 

É importante você saber que o custo do cartão de crédito jamais deve comprometer um valor maior do 
que 30% de seu salário. E mais, faça o cálculo do valor que será comprometido nos próximos meses 
com as comprar feitas à prazo.  

 

Se você só está pagando a parcela mínima do cartão,  deverá, primeiramente, reduzir o limite do mesmo. 
Evite ter muitos cartões, assim você estará economizando com taxas de anuidade.  

 

Caso você não consiga viver sem um cartão de crédito, eu sugiro a seguinte brincadeira: guarde-o em um 
compartimento secreto e trace metas para ficar longe dele.  

 

Você pode começar com uma semana. Assim, durante aquela semana, você se forçará a viver sem ele. 
Posteriormente, você passa para a fase seguinte: 15 dias com o cartão no compartimento secreto.  

 

Se você já estiver bem fortalecida, deixe-o no compartimento secreto indefinidamente  e somente utilize-
o nas emergências.  
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O cartão de crédito possui a taxa de juros mais alta do mercado, algo em torno de 360% ao ano. Muito 
cuidado com ele!  

 

2ª. ARMADILHA – CHEQUE ESPECIAL  

 

O cheque especial é oferecido para clientes que não conseguem administrar seus rendimentos.  

 

Essa ajuda no orçamento lhe sai bem caro, pois o cheque especial possui uma taxa de juros elevadíssima.  

 

Dica: o empréstimo pessoal custará menos do que o cheque especial. Pense nisso e não titubeie caso 
precise de um dinheiro extra.   

 

A taxa de juros do cheque especial fica em torno de 220% ao ano, a maior taxa desde o ano de 1995, 
portanto, use somente em último caso. 

 

3ª. ARMADILHA – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR  

 

É a famosa compra à prestação. Sabe aquela compra inofensiva? Na qual a prestação é pequenininha, 
porém, o número de parcelas é bem grande. Então, refere-se a algo muito corriqueiro hoje em dia, mas é 
a terceira armadilha em termos de juros.  

 

Ao fazer uma compra do tipo “três vezes sem juros”, verifique se a soma das parcelas está igual ao preço 
à vista. Se estiver maior, há juros embutido no preço a prazo! 

 

Dica: se a compra for realmente necessária, será melhor entrar em um financiamento do que pagar com 
cartão de crédito e depois pagar juros absurdos.  

 

Além de juros, é cobrado IOF de 0,5% ao mês (limitado a um total de 6%) para pessoas físicas e 1% ao 
mês (até o limite de 12%) para pessoas jurídicas. 

 



                        MULHERES VICIADAS EM ENRIQUECER – REGIANE BARROS ASSUMPÇÃO NEVES 
 

 
[ 49 ] 

4ª. ARMADILHA – EMPRÉSTIMO PESSOAL  

 

Os juros não são baixos, mas são bem menores do que os do cheque especial. Giram em torno de 6,01% 
ao mês.  

 

Lembre-se sempre que não há aplicação alguma que lhe renda essa porcentagem por mês, então, evite 
qualquer dessas armadilhas.  

 

Normalmente, vemos alguns idosos caírem nessa armadilha para ajudar filhos ou netos. É um novelo 
que dificilmente será desenrolado. A crise brasileira está chegando num ponto tão absurdo que, 
atualmente, são os idosos quem carregam a família nas costas.  

 

5ª. ARMADILHA - ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS  

 

Normalmente, os bancos adiantam o seu 13º. Salário e o Imposto de Renda.  

 

É claro que não vão te pagar a totalidade, pois o banco lucra e muito com essa prática. Na verdade, não 
deixa de ser um empréstimo.  

 

Você só deverá utilizar a antecipação para pagar dívidas, caso contrário, evite-a. A taxa de juros está em 
média de 74% ao ano. 

 

6ª. ARMADILHA – FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS  

 

O financiamento de automóveis terá grande utilidade para o pagamento de dívidas, eis que é a forma 
mais vantajosa.  

 

Se você possuir uma dívida e não souber por onde começar, eu te aconselho a financiar ou refinanciar 
um automóvel, pagar a dívida e permanecer pagando o financiamento. Tenho  certeza de  que você 
estará fazendo o melhor.  
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O ideal é pagar a dívida inteira e permanecer somente com o financiamento do automóvel, desde que 
caiba no orçamento, é claro.  

 

O ideal mesmo é não utilizar-se de nenhuma dessas modalidades, pois todas existem para dar muito 
lucro aos bancos. 
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 TENHO DÍVIDAS. TEM SAÍDA?  

 

Tem sim. Primeiro passo: cortar gastos.  

 

Se você possuir algum patrimônio do qual possa ser desfeito, não pense duas vezes. Por exemplo, aquele 
terreno que você havia comprado para vender depois que valorizasse.  

 

Outra excelente alternativa é a venda ou refinanciamento do carro, se com isso, você conseguir pagar as 
suas dívidas, excelente. Os juros, como acabei de comentar, compensam bastante.  

 

O ideal é quitar a dívida de uma vez só, porém, se isso não for possível, não se preocupe, com um passo 
de cada vez, você chegará lá.  

 

Na hipótese de você não conseguir pagar a totalidade das dívidas com o seu patrimônio, serão 
necessários alguns passos importantes:  

 

1 - Calcular o valor total das dívidas; 

 

2 - Verificar as taxas de juros; 

 

3 - Verificar o quanto do seu orçamento é possível disponibilizar; 

 

4 - Definir o prazo para quitá-la; 

 

5 - Analise todos os gastos, essenciais e não essenciais e reduza ou elimine-os; 

 

6 - Analise suas dívidas, priorizando sempre as essenciais (água, luz, telefone); 

 

7 - Verifique quais dívidas possuem as taxas mais altas. 
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Esses passos são essências para você começar a caminhar para a resolução de seus problemas. 

 

Pois bem, feito isso, vá conversar com o gerente do seu banco e tente juntar todas as dívidas em um 
único pacote e posteriormente negocie as taxas de juros e o alongamento dos prazos.  

 

Assim que o acordo for fechado, não esqueça de pedir a exclusão do seu nome do cadastro de 
inadimplentes. 

 

Na hipótese de você não conseguir negociar, comece a juntar dinheiro imediatamente, o máximo que 
você puder. 

 

Saiba que uma empresa de recuperação de créditos irá te procurar. Aí você terá mais uma chance para 
negociar valores.  

 

Não esqueça que você tem a possibilidade de fazer a portabilidade de suas dívidas. O que é isso? É 
simples, trata-se da compra de suas dívidas por outro banco, desde que tenha taxas de juros menores.  

 

Essa nova instituição financeira irá comprar suas dívidas e negociar com você melhores prazos, melhores 
taxas. 

 

Uma dica bem interessante é a revisão de suas dívidas a cada um ano, mais ou menos. Passado esse 
prazo, faça uma nova verificação nos demais bancos e, se você conseguir taxas melhores, negocie a 
portabilidade novamente.  

 

Você não deve ficar preso a um banco, sempre faça essa checagem, pois as coisas mudam, a política 
muda, os planos econômicos mudam.  

 

Não se esqueça que, uma vez as dívidas negociadas, você deverá voltar a sonhar e fazer planos para o 
seu futuro. É isso que nos move!  
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Você entra no banco com algum dinheiro em conta e pergunta para o gerente: o que você tem de bom 
em investimentos para mim? É quase certo que a resposta não será a mais adequada às necessidades do 
cliente. Mas, de quem é a culpa? 

 

Se perguntar para o gerente que produto ele tem para oferecer, o profissional vai falar das ofertas do 
mercado, mas isso pode não atender às suas necessidades. 

  

O gerente está ali para vender um produto do banco. 

 

Os produtos que costumam ser oferecidos, em primeiro lugar, são CDBs do banco, seguros, previdência 
privada e títulos de capitalização, sendo que estes últimos nem podem ser considerados investimentos, já 
que rendem menos do que a própria poupança.   

 

Ouça com reservas as sugestões do seu gerente. Esse é um conselho de amiga! 
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 PÍLULAS VALIOSAS SOBRE ECONOMIA DOMÉSTICA  

 

- Com relação aos telefones móveis, faça uma pesquisa nas operadoras e você irá encontrar uma grande 
diferença no preço do minuto. Mude de operadora, se for o caso, e mantenha o mesmo número. 

 

-  Não vá ao mercado com fome, jamais. 

 

- Você não poderá esquecer da data de validade dos produtos. Será que você vai conseguir consumir 
todos? Comprar em grandes quantidades também pode ser uma grande armadilha. 

 

- Tenha em mente que freezer cheio aumenta a sua conta de luz. 

 

- Experimente novas marcas, você pode gostar. Existem marcas muito boas no mercado que custam 
pouco. 

 

- Se você costuma almoçar fora todos os dias, experimente fazer a sua própria refeição e congelar os 
pratos prontos. A economia será grande e o melhor, você saberá exatamente o que está comendo. 

 

- Outro hábito bem interessante para a sua saúde e a do seu bolso é a utilização das sobras, além do que 
é pecado jogar comida no lixo, com tantas pessoas passando fome no mundo. 

 

- O truque é criar um repertório de alimentos saudáveis, que saciem a fome e tenham preços acessíveis. 

 

 - Tenha uma lista na cozinha e sempre anote o dia que determinado produto acabou, assim você 
prepara sua lista de compras mensal e ajusta a quantidade de produtos que precisa ser comprado para o 
próximo mês. 

 

 - Você poderá também plantar os seus temperos e chás. Não custa quase nada e você fará uma boa 
economia. O lugar, tenho certeza que você já tem, pode ser até na sua janela. Fica tão lindo! 

 



                        MULHERES VICIADAS EM ENRIQUECER – REGIANE BARROS ASSUMPÇÃO NEVES 
 

 
[ 55 ] 

- Continue fazendo os seus ajustes e não deixe de aproveitar a vida. 

 

- Convide amigos para irem à sua casa assistirem a um jogo de futebol, final do reality show, último 
capítulo da novela, carteado, etc. Não faltarão desculpas para estarem juntos. 

 

- Acostume-se a preparar um jantarzinho bem gostoso para o seu parceiro. Pense em uma massa bem 
gostosa e uma sobremesa. Garanto que você irá economizar muito e o seu parceiro irá adorar. Quer 
programa à dois melhor do que esse?   

 

- Preste atenção aos seus gastos nas viagens, portanto, não compre mais do que o necessário, essa é uma 
grande armadilha.  

 

- Agora se você adora uma balada, está solteira e todas as suas amigas estão em todos os eventos, ficou 
difícil para você. A palavra é contemporizar, liste as melhores e marque a sua presença. 

 

- Para economizar gasolina, otimize os roteiros. Não ande desnecessariamente. Lembre-se que o foco é a 
economia de combustível e não a paisagem mais bonita. 

 

- Uma sugestão econômica e sustentável é o revezamento de caronas. Além da economia de 
combustível, você estreita relações com colegas, polui menos o ambiente e diminui o desgaste do carro.  
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COMO OTIMIZAR OS PRESENTES DE ANIVERSÁRIO  

 

Temos o hábito de comprar presentes dias antes do evento, mesmo já conhecendo as datas onde é 
comum presentearmos pessoas queridas. Pode parecer bobagem, mas comprar um presente com 
antecedência pode trazer até 80% de economia no valor. 

Você poderá aproveitar as promoções do início do ano, normalmente perto do carnaval, onde você 
encontra produtos com até 80% de desconto. 

Outra maneira é manter um estoque de presentes versáteis, comprados, de preferência, em uma loja 
barata, desde que esse gasto não comprometa o seu orçamento. 

Muitas vezes, estamos na maior recessão, e o nosso amigo nos convida para uma festa de aniversário. 
Devemos recusar? Claro que não.  

Nesse momento, precisamos colocar nossa criatividade para ferver. Primeira pergunta: o que meu amigo 
gosta de fazer? Ele pode gostar de cozinhar, de jardinagem, de tomar chá, normalmente, sentimos prazer 
em coisas simples.  

Pois bem, considere a hipótese de montar cestas personalizadas, por exemplo:  

- Diversos chás e uma pequena chaleira. 

- Diversas massas com vários molhos (podem ser preparados por você)  

- Diversas sementes com uma luva de jardinagem 

- Bolos e biscoitos caseiros com uma mensagem sobre a amizade 

Será sucesso total sem um gasto excessivo. Não se esqueça de uma embalagem bonita. Ela faz toda a 
diferença! 

Você concorda que é muito mais fácil ir ao shopping e comprar um presente em 5 minutos? Mas o valor 
não será o mesmo.  

Eu tenho o hábito de presentear pessoas que estão tristes. Não precisa de data para se presentear, a 
intenção, nesse caso, é dar felicidade para ela, por pelo menos 5 minutos do seu dia.  

Às vezes, passo na padaria e compro algo bem gostoso. Depois escrevo um cartão bem bonito e deixo 
na portaria. Todos, sem exceção, ficam emocionados.  

Paute sua vida em dar momentos de felicidade a quem está triste, você não se arrependerá.  
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ORGANIZE REUNIÕES DE TROCA  

 

Aqui vai uma ideia bem interessante, porém, não muito utilizada aqui no Brasil. É bem simples, convide 
algumas amigas para irem à sua casa e levarem três coisas que não queiram mais. Então, troquem os 
produtos até que todas tenham três novos itens sem pagar nada.  

Seria bem legal criar um tema para as trocas, por exemplo, brinquedos, roupas, utensílios de cozinha, 
presentes, enfim, uma infinidade de temas.  

Cada pessoa poderá levar um prato com quitutes e pronto! A festa está feita. Além de diversão, uma 
reunião entre amigas é sempre um momento de muito prazer.  

Trata-se de uma excelente opção em que você poderá aparecer com 3 roupas diferentes sem ter gasto 
um tostão. Todas sairão ganhando.  

Estipule que os produtos sejam de qualidade, assim você não terá problemas. 
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MANDAMENTOS DE UM EXCELENTE PLANEJAMENTO FINANCEIRO  

 

FAÇA UM LEVANTAMENTO DOS SEUS RENDIMENTOS  

Quando perguntamos isso, quase sempre recebemos uma resposta que não condiz com a realidade. 
Normalmente, a resposta é o valor bruto e isso não interessa.  

Quem deseja obter equilíbrio financeiro precisa ter plena consciência de seus rendimentos, saber 
exatamente o valor disponível para fazer frente às suas despesas, compromissos e investimentos.  

O mesmo se aplica as profissionais liberais, autônomas e empresárias. É preciso computar de forma 
precisa os valores recebidos ao longo do mês e, se possível, do ano, para descobrir suas reais chances de 
manobra.   

  

OBSERVE SEU COMPORTAMENTO FINANCEIRO  

 

O problema é que saber o valor do aluguel ou da prestação da casa própria, calcular os gastos com 
gasolina e saber por cima a conta do supermercado. Nada disso produz uma radiografia completa da 
situação.  

Você já deve ter passado pela experiência de receber determinado rendimento e, dias depois, tomar um 
susto ao consultar o saldo da conta corrente e perceber que o dinheiro todo foi embora. Quantas vezes 
você já fez a pergunta “Onde foi parar meu dinheiro? ”.  

O equilíbrio financeiro depende diretamente da visão que você tem de suas receitas e despesas. Se não 
tiver equilíbrio nas duas pernas, não conseguirá andar.  

É fundamental que você saiba exatamente qual é seu condicionamento financeiro, pois isso lhe permitirá 
desenvolver ao longo do tempo a capacidade de dar um salto quando surgir alguma oportunidade, 
desviar-se dos buracos que surgirem inesperadamente.  

Além disso, com as receitas e as despesas equilibradas, você será capaz de criar uma reserva de energia 
adicional para usar como e quando bem entender.  

 REGISTRE TODOS OS SEUS GASTOS  

Você deve registrar seus gastos por tipos de despesas, como transporte, alimentação, cursos e 
formações.  

O importante é que você anote tudo, todos os dias, por tipo de despesa, totalizando os primeiros trinta 
dias, caso tenha rendimento fixo. No caso de rendimentos variáveis, é necessário repetir essas anotações 
por três meses seguidos, obtendo a média por tipo de despesa.  

Saiba que todas nós temos um pouco de medo de entrarmos em contato com a verdade, de olhar e ver a 
realidade tal como ela é, sem máscaras ou disfarces. Com dinheiro não é diferente.  
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Comece hoje mesmo a anotar cada centavo gasto e você não irá se arrepender. Com certeza, já ouviu 
essa frese: “Se você quer que sua vida continue exatamente como está, continue fazendo tudo 
exatamente como faz”. Assim, se deseja mudá-la, comece hoje mesmo.  

Essa mudança sinaliza uma conquista muito importante, pois quanto mais inclinada estiver para dar 
continuidade ao processo, mais você tomará as rédeas de seu futuro financeiro nas mãos, e logo estará 
pronta para virar a mesa e passar a dar as cartas nesse jogo.  

Durante os registros de suas despesas, logo nas primeiras semanas, já será possível ter uma visão ampla 
de seus gastos; no fechamento dos trinta dias, você poderá refletir sobre eles e, assim, definir que 
atitudes tomar. Ao finalizar as anotações, os dados estarão prontos para serem analisados 
cuidadosamente.  

Esses dados serão de vital importância para definir as medidas que precisarão ser adotadas a fim de que 
você ponha os números nos trilhos. Nesse momento, a visão que terá da sua situação já será bem mais 
abrangente.  

Importante! O apontamento de despesas deverá ser feito por apenas trinta, sessenta ou até, no máximo 
noventa dias. Depois desse período, colha o seu resultado. Não se torne escravo da anotação, faça pelo 
tempo que deve ser feito, e não mais do que isso.   

 

 ESCREVA SEUS SONHOS E CALCULE QUANTO CUSTA CADA UM  

É muito comum encontrar mulheres que desistiram de seus sonhos porque estão financeiramente 
desequilibradas. O raciocínio costuma ser: “Se não consigo nem pagar as contas básicas, como é que 
posso me dar ao luxo de sonhar com coisa melhor?”. Isso é um grande equívoco.  

Seja qual for sua situação financeira, é preciso que você sempre renove seus sonhos, pois eles são o 
combustível para que você possa seguir na caminhada, a motivação para superar os obstáculos.  

Para atrair o dinheiro para a sua vida, é necessário que você seja capaz de sonhar primeiro para 
conquistar depois. É fundamental, portanto, que visualize sua vida plenamente próspera. E, obviamente, 
faça a parte prática necessária para transformar seus sonhos em realidade.  

Sugiro que você esqueça por alguns momentos sua situação atual e faça essa viagem. Imagine o que 
deseja em sua vida para daqui a um ano, cinco, dez, vinte anos. Tente visualizar tudo o que pretende 
conquistar, como e onde você quer estar.  

Talvez você nunca tenha parado para pensar nos seus sonhos. Pergunte-se: “O que eu consegui 
conquistar até hoje em minha vida está de acordo com aquilo que eu esperava?”. Se sua resposta for 
positiva, parabéns por suas conquistas; mas se não conseguiu, está na hora de mudar essa história.  

Pegue caneta e papel e escreva seus sonhos. Liste tudo aquilo que você ainda deseja conquistar na vida. 
Seus sonhos materiais e os imateriais também. Provavelmente os seus sonhos estão apenas adormecidos, 
soterrados pelas preocupações, escondidos por momentos de dificuldade.   
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Feito isso, estabeleça prazos para a realização dos mesmos. Considere como curto prazo, os sonhos que 
você deseja realizar em até um ano; médio prazo, até dez anos; longo prazo, até vinte anos.  

Com essa atitude, você assumirá consigo o compromisso de transformar seu sonho em realidade em 
prazos concretos e palpáveis em vez de ficar sonhando sem saber se, e quando, vai conseguir realizar.  

A realização dos seus sonhos dependerá diretamente do grau de esforço que você estiver disposto a 
fazer. Mesmo que o valor seja alto para o seu padrão de rendimento, você pode alongar o prazo, 
diminuindo o valor mensal, sem abrir mão do sonho.   

 

 TER LIMITES NO CARTÃO INFERIORES AOS SEUS RENDIMENTOS  

O maior vilão dessa história é o cartão de crédito. Ele é o grande responsável por afundar as suas 
finanças.  

Você sabe qual é a taxa de juros anual do cartão de crédito? 360%. Isso mesmo, você não está delirando. 
Agora, me responda, existe alguma aplicação no mundo que dê, pelo menos, um terço disso ? Nem os 
imóveis na época do boom imobiliário, não existe ! 

Então, não se esqueça de somar o valor das parcelas de suas compras e verificar se vai caber no seu 
orçamento.  

De repente, um sapatinho parcelado em 4 vezes, a roupinha parcelada em 5 vezes, a bolsinha parcelada 
em 6 vezes. Somem todas as parcelas antes de fazer a compra, pois depois da compra  não vai adiantar 
nada.  

O  cartão de crédito mexe com as esperanças das pessoas. Como não há necessidade de se pagar pelas 
compras na hora, sempre há uma esperança de que o mês seguinte será melhor. Cuidado com essa 
esperança !Nem sempre no mês seguinte a situação é melhor, aí tudo  começa a se complicar. 

 

DISTINGUIR O ESSENCIAL DO SUPÉRFLUO  

Você precisará ser sincera com você mesma e fazer essa distinção.  

Faça o seguinte exercício: se o seu salário fosse bem curto, quais seriam as suas prioridades? Pois bem, 
essas prioridades são os gastos essenciais. O restante será supérfluo.  

Dá para viver sem o supérfluo? Dá, afinal muitas pessoas vivem.  

Meu  objetivo aqui não é que você viva somente com o essencial, guarde o que sobrar e não tenha 
nenhum gasto supérfluo. Afinal, somos mulheres vaidosas, nossas unhas, cabelos, pele e corpo precisam 
estar bem cuidados, pois nossa aparência é o nosso cartão de visitas.  

Para se manter, não é necessário gastos absurdos com a aparência. Use o bom senso, confio  em você.  
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 ESTABELEÇA QUANTO VOCÊ VAI GASTAR SEMANALMENTE  

É uma forma de você impor os seus limites. Prometa a si mesma que não ultrapassará esses valores.  

Compute gastos com lazer, salão, padaria, gasolina e estabeleça metas semanais para os mesmos.  

Ter um objetivo dá sentido a sua vida, use isso à seu favor. Feito isso, vá atrás de boas ofertas e tente 
fazer esse valor estabelecido esticar o máximo que puder, sem abrir mão do que te dá prazer.  

COMPRE SEMPRE À VISTA E COM DESCONTO  

Essa é a melhor forma de respeitarmos o nosso dinheiro. Afinal, dar o nosso rico dinheirinho para pagar 
juros, não é uma saída de mestre.  

Nós, mulheres, quando escolhemos um produto tem que ser aquele e pronto. A dica que eu  quero dar é, 
não conseguiu desconto à vista, não compre. Negocie sempre, tenha certeza que o comerciante não irá 
sair no prejuízo nunca, mesmo que ele te dê um bom desconto.  

Outro ponto importante é que as pessoas organizadas gastam menos do que as desorganizadas. Pense 
nas compras que você faz quando deixa tudo para a última hora.  

Quando o dinheiro está curto, ser organizada deixa de ser um luxo para ser uma prioridade.  

PESQUISAR ANTES DE COMPRAR  

A internet é maravilhosa, seja para comprar ou vender. Ela dá acesso a muitos compradores em 
potencial se você tiver algo para vender e a muitos vendedores se a intenção é comprar.  

Uma das melhores maneiras de reduzir gastos é fazer pesquisa de preços. Se a compra for pela internet, 
compute o preço do frete e veja se vale a pena.  

Em poucos minutos você faz a pesquisa e já compra o seu produto, de preferência, o melhor e mais 
barato.  

Se tiver muito barato, desconfie. Use o sexto sentido feminino. 

ECONOMIZE MAS NÃO DEIXE DE APROVEITAR A VIDA  

Quantas vezes você pensa em alguma atividade que te dá prazer, mas sempre acaba ficando de lado 
porque você usa aquela velha desculpa de que está faltando dinheiro?  

Essa é a melhor parte de sua vida, portanto, não seja radical. Permita-se uma escapadinha de vez em 
quando. Se o lazer for cortado totalmente, o processo ficará muito doloroso e a vida perderá um pouco 
do encanto.  

Portanto, continue fazendo os seus ajustes e não deixe de aproveitar a vida. 

O que não faltam por aí são exposições e festivais gratuitos, shows e teatros com preços camaradas. Vá 
aos lugares bonitos da sua cidade. 
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 PROCURE FORMAS DE GANHAR MAIS DINHEIRO  

Trace uma meta, reserve parte do seu salário ou então consiga uma renda extra fazendo o que gosta. 
Quem disse que você não poderá ser, além de assalariada, uma empreendedora de sucesso? E a receita 
da vovó? Aquela que você comia a travessa inteira? Pode ser o pulo do gato para você se tornar rica.  

Sabe aquelas coincidências absurdas que só acontecem com você? Então, preste atenção aos sinais que a 
vida te dá. De repente você, despretensiosamente, quis presentear uma amiga com algo que você sabe 
fazer bem e esse foi o início de um empreendimento maravilhoso. 

Esse presente fez tanto sucesso, as outras amigas começaram a pedir e, quando você menos esperava, 
aquilo se transforma em excelente negócio. Até que você não consegue dar conta sozinha e começa a 
contratar, a alugar um espaço maior, enfim, vira um sucesso. 

 COMEMORE TODAS AS VITÓRIAS ALCANÇADAS  

Nunca deixe de comemorar nada, as pequenas conquistas, as grandes, as médias. Saiam para jantar, 
brinde em casa mesmo, tomem um sorvete, enfim, a forma da comemoração é você quem resolve.  

Nós não sabemos o que a vida nos reserva, por isso precisamos comemorar absolutamente todas as 
conquistas. 

A comemoração tem sabor de vitória, de ponto de plenitude e isso nos dá fôlego para continuarmos 
nossa caminhada. Assim, brindamos e seguimos o nosso caminho.   

Você merece essa comemoração. Pense em como esse processo foi gratificante e em como você cresceu. 
Aproveite cada segundo da sua comemoração. Afinal, você é uma vencedora.  

Eu tenho o hábito de comemorar com meu marido todos os exames com resultado positivo. Em 
dezembro de 2013, meu marido sofreu um infarto e isso foi um grande abalo. Graças à Deus deu tudo 
certo e hoje ele está bem, mas essa experiência mudou totalmente a forma como vejo a vida.  

Hoje valorizo e comemoro cada vitória nesse processo, por isso fazemos festa quando o resultado dos 
exames são bons. Deus nos deu uma segunda chance e devemos agradecer muito por isso.  

 INVISTA TODO O VALOR ECONOMIZADO  

Primeiramente, você precisa saber qual é o seu perfil de investidora. Aquela que não corre riscos, aceita 
um risco moderado ou ama viver perigosamente.  

Você pode escolher uma aplicação para cada tipo de sonho, curto, médio ou longo. Feita a escolha, você 
deve periodicamente realizar uma análise comparativa dos ganhos obtidos e das rentabilidades entre as 
instituições.  

Não tenha medo de trocar de instituição, caso outra seja mais vantajosa. 

A caderneta de poupança é considerada a vilã dos especialistas do mercado, porém, sobre seus 
rendimentos não incide imposto de renda.  
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       CONSEGUIDA A INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA, COMO MANTÊ-LA  

 

É importante entender que a parte útil do dinheiro é o rendimento, quanto ele efetivamente vai te dar. 

Se você retirar a totalidade dos juros, você irá, com o tempo, perder o poder de compra do valor 
investido. Nesse caso, o valor acumulado irá se esvair.  

Para você permanecer com o valor acumulado para sempre, é necessário descontar o imposto de renda e 
a inflação.  

Vamos imaginar que o seu valor acumulado lhe renda R$ 10.000,00 mensais. Você não deve gastar essa 
totalidade. Nesse caso, desconte 27.5% do imposto de renda mais a inflação.  

Se esse método for utilizado, você  terá uma renda para toda a sua vida, e mais, com o poder de compra 
mantido.  

Essa dica vale ouro! Não adianta ganhar e não saber como vai gastar os rendimentos.  

Tenho em mente que você vai conseguir alcançar esse sonho. Por que não? O que te impede de virar 
administradora da sua própria fortuna? Os limites são colocados por você. 

Tenho a certeza de que tudo irá dar muito certo para você e estarei aqui para aplaudir o seu sucesso.  

Felicidade na sua jornada! 
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