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INTRODUÇÃO  

 

Toda mulher merece o sucesso financeiro! Toda mulher tem inteligência e 

capacidade para ter sucesso financeiro! 

Como mulher que já vivenciou essa transformação, eu afirmo para você que está 

lendo este texto agora: VALE A PENA BUSCAR CONHECIMENTO E INVESTIR!  

O HÁBITO DE INVESTIR transformou a minha vida, a vida da minha família, e 

vai transformar a sua, tenho certeza! 

Acredito que o Sucesso Financeiro é obtido através destas três DECISÕES:  

1) Administrar muito bem o dinheiro (análise e controle de gastos); 

2) Investir cada vez melhor (multiplicar o seu dinheiro e fazê-lo trabalhar 

para você); 

3) Ganhar cada vez mais (isso ocorre através do empreendedorismo, do 

retorno dos investimentos, de uma melhor capacitação etc.). 

Então, para nós da Invest Direito, INVESTIR é indispensável para o sucesso 

financeiro.  

E o mercado de capitais é a melhor maneira de você fazer isso, em razão da: 

� diversidade de opções de investimentos (títulos públicos, previdência 

privada, CDB´s, fundos imobiliários, ações etc.); 

� simplicidade/facilidade (você faz isso pelo seu celular ou computador); e 

� possibilidade de fazer aplicações com valores pequenos (você pode investir 

com pouco ou muito dinheiro).  

Contudo, ainda são poucos os brasileiros que experimentam os benefícios desse 

mercado e, dentro deste pequeno universo de investidores, as mulheres ainda são a 

minoria!  

E nós temos a linda missão de ajudar a mudar essa realidade. Queremos que mais 

e mais mulheres invistam, entrem para esse mercado e tenham sucesso financeiro. Vamos 

chegar lá! Já tivemos um forte progresso nos últimos anos e teremos cada vez mais! Sabe 

por quê? Porque temos inteligência, coragem e competência para isso! 

Existem vários “tabus” em relação ao dinheiro e aos investimentos. E nós 

queremos acabar com eles. Destruir crenças antigas, erradas, que acabam nos afastando da 

prosperidade.  



4 

 

2020 
@investdireito

Por isso, hoje, o objetivo é convencê-la e inspirá-la a tornar-se uma mulher 

INVESTIDORA. 

Tome essa DECISÃO!  

Para ajudá-la, elegemos as 7 Razões principais para isso, são elas: 

 

1. Você precisa ser a protagonista das suas finanças pessoais e 
participar das decisões financeiras de sua família! 

Segundo dados divulgados pela @valorinveste, em março de 2020, nós, mulheres, 

representamos apenas 31% do total de investidores na B3 (nossa Bolsa de Valores). 

Embora nossa participação venha crescendo muito nesse mercado o percentual ainda é 

pequeno! 

 

Segundo a mesma fonte, as mulheres representam 31% do número total de 

investidores nos títulos públicos do Tesouro Direto. 

 

Só que no Brasil, as mulheres são maioria da população.  

 

E, segundo dados do IPEA, hoje as mulheres comandam pelo menos 45% dos 

lares brasileiros. 

 

Então, há uma grande discrepância nesses números, na participação feminina no 

mercado financeiro. 

 

Isso se deve a várias razões, nós sabemos, mas hoje vamos nos limitar às crenças 

financeiras relacionadas ao assunto “mulheres e investimentos”.  

 

O foco aqui é questionar você que pode investir e não investe ou por falta de 

conhecimento (= medo) ou porque acredita que esse papel é do homem.  

 

E eu já vivenciei várias situações e relatos dentro do coaching e dos cursos 

justamente nesse sentido. Escutei vários depoimentos de mulheres que estavam sofrendo 

porque, de uma hora para outra, tiveram que tomar a frente dos negócios e das finanças da 

família. 

São exemplos de mulheres que se separaram ou que ficaram viúvas e que antes 

deixavam a administração do dinheiro exclusivamente com os maridos.  

 

Mesmo ganhando dinheiro, muitas delegam aos companheiros essa tarefa.  
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Ex: A mulher trabalha, recebe sua renda, contribui com um percentual para as 

despesas de casa e gasta o restante. Ou, simplesmente, só gasta seu dinheiro, sem se 

preocupar em investir, em multiplicar o seu patrimônio. 

 

Acaba não aprendendo a fazer o dinheiro também trabalhar por ela.  

 

Isso ocorre porque, para a maioria, infelizmente, esse papel de administrar as 

finanças é do homem.  E isso está errado! E é um erro que custa caro! 

 

E o que acontece em caso de uma separação ou no caso de o marido vir a faltar? 

 

As mulheres recebem em suas mãos as finanças da família e não sabem nem por 

onde começar, o que fazer, é igual “batata quente”. 

 

Isso gera sofrimento, angústia e prejuízo. 

 

Já ouvi vários casos também de mulheres que receberam herança dos pais e que, 

por não saberem nada de finanças pessoais e investimentos, se vêem desesperadas e, pior, 

perdem muito dinheiro com isso!  

 

Você precisa fazer a gestão de suas finanças e precisa participar das decisões 

financeiras de sua família! Nunca delegue 100% dessa missão a alguém! O dinheiro é 

extremamente importante! Imagine precisar dele numa emergência, seja para você, para 

seus pais ou para seus filhos! Você deve dedicar parte do seu tempo para suas finanças 

SIM!  

 

Nós temos essa missão aqui hoje, que é incentivá-la, romper o medo, através do 

conhecimento, e revelar para você que existe uma série de investimentos excelentes no 

mercado financeiro. 

 

Notem que, quanto MENOR O CONHECIMENTO, MAIOR O MEDO! E, 

QUANTO MAIOR O CONHECIMENTO, MENOR O MEDO! 

 

Busque conhecimento sobre finanças e INVESTIMENTOS! Seja protagonista e 

não expectadora da sua vida financeira. Se você delegar a alguém toda essa missão, vai ter 

que se contentar com os resultados obtidos por essa pessoa, bons ou ruins, e se sujeitar a 

eles. Não faça isso! Você tem um potencial incrível, tem inteligência e resiliência. Tome a 

decisão de buscar conhecimento e começar a INVESTIR. 

 

Algumas pessoas falam que não vão estudar investimentos porque é muito difícil. 

É um erro fatal!  
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Sabe o que é REALMENTE difícil? Difícil é viver sem dinheiro, sem perspectiva, 

endividada ou estagnada financeiramente. Difícil é não ter dinheiro para pagar uma 

educação melhor para os filhos, não ter condições financeiras de pagar um plano de saúde... 

Difícil é trabalhar mais de 35 anos e depois confiar (e se decepcionar!) a sua velhice à 

previdência social. 

 

E agora? Teve consciência de como buscar informações, conhecimentos e 

começar a investir é fácil? Tenho certeza que sim! 

 

Então, se você é casada, tem sua própria renda ou não, converse com seu marido 

ou companheiro. Entenda as finanças da sua família. O que vocês estão fazendo com o 

dinheiro? Estão investindo em algo? Em que? Busque se informar e participar. Amanhã ou 

depois você poderá ter que gerir sozinha tudo isso. 

 

E, pode confiar em mim, duas cabeças pensando são infinitamente melhores do 

que uma, principalmente quando o assunto é finanças. 

 

E se é você quem cuida do seu próprio dinheiro, busque conhecimento, procure 

multiplicá-lo através dos investimentos. As razões que serão reveladas neste texto vão lhe 

ajudar a tomar essa decisão. 

 

Importante mencionar que, quanto antes você começar a investir, MELHOR! O 

arrependimento de todo investidor é não ter começado antes, pois o fator tempo é o que 

mais aumenta o seu patrimônio (pela incidência dos juros sobre juros!). 

 

Quero deixar registrado também o relato de uma seguidora que passou a estudar 

sobre investimentos, para aumentar o patrimônio da família. No caso dela, o marido 

sempre se mudava de cidade, por causa do trabalho, e isso estava impedindo ela de dar 

seguimento à carreira. Então, eles decidiram que ela estudaria sobre investimentos e seria 

responsável também por fazer o dinheiro da família se multiplicar. Isso é fantástico! 

 

Mesmo que você tenha optado por não trabalhar, que tal contribuir para o 

aumento de patrimônio da família através dos INVESTIMENTOS? Vale à pena, 

ACREDITE! 

 

E se você é filha, procure entender as finanças da família também. Aprenda com 

seus pais, entenda, participe, isso só vai trazer segurança e mais prosperidade para você. 
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2. É muito fácil começar a investir. 

Outro erro grosseiro que as pessoas cometem é acreditar que investir é algo muito 

complexo, difícil! 

Não é! 

Hoje você pode fazer isso através de aplicativos, no seu celular, ou pelo seu 

computador. 

Você pode fazer isso através de Bancos ou Corretoras. 

As Corretoras normalmente possuem uma diversidade maior de produtos e taxas 

menores que os Bancos. 

Existem várias corretoras no mercado. 

Como exemplo para você conhecer este universo dos investimentos, você pode 

abrir sua conta na XP. A conta é gratuita, você pode criar uma, sem medo e sem custo. Crie 

a sua, entre no site, baixe o aplicativo, conheça as funcionalidades. Você não precisa 

depositar nada para abrir a conta e acessar este universo. Mesmo que não queria investir já, 

abra a sua conta, conheça, faça isso por você! 

O site da XP Investimentos é: 

https://www.xpi.com.br/ 

No canto superior você clica em “ABRA SUA CONTA”, preenche os dados 

solicitados e recebe um número dessa nova conta e senha. 

A plataforma é muito intuitiva, fácil de mexer!  

Quando você DECIDIR COMEÇAR A INVESTIR, basta fazer uma 

transferência do seu Banco para essa conta da XP. Após, você já pode começar a fazer as 

suas aplicações. É sensacional! 

Não custa lembrar, mas a XP é apenas uma das corretoras que você pode 

escolher. Existem outras que também oferecem contas gratuitas.  

 

3. Você pode investir com pouco dinheiro. 

Outro erro que as pessoas cometem é pensar que precisam de muito dinheiro para 

investir. 



8 

 

2020 
@investdireito

 

Isso é um absurdo, uma crença errada, que acaba afastando você de excelentes 

investimentos. 

 

Na verdade, hoje (02/06/2020), você pode, por exemplo1: 

 

- investir R$106,18 no TESOURO SELIC; 

- investir R$35,51 no TESOURO IPCA+2035; 

- investir R$500,00 num Fundo Conservador (Renda Fixa); 

- investir R$10,83 adquirindo uma cota do Fundo Imobiliário MXRF11; e 

- investir R$20,95 adquirindo uma ação da PETROBRAS (PETR3). 

 

Você precisa investir estes valores todos os meses? Não! Você pode investir 

como, quanto e quando quiser. Não há qualquer obrigação de ficar investindo todos os 

meses e nos mesmos ativos. 

 

Isso é sensacional!  

 

Viu só como essa historinha de que só RICO investe é mentira?! 

 

Basta destas mentiras! 

 

Vele mencionar também que, antigamente, os Bancos só ofereciam os seus 

melhores investimentos (os mais rentáveis) aos clientes que tivessem altíssimas quantias 

aplicadas. As corretoras de investimentos permitem hoje que eu e você tenhamos acesso a 

excelentes investimentos com preços (aportes) acessíveis. Elas promoveram a 

democratização dos investimentos! 

 

Agora você não tem mais desculpa para começar a investir! 

 

Pare de deixar seu dinheiro na poupança! Busque conhecimento e comece a 

INVESTIR o quanto ANTES! 

  

4. É possível investir com segurança. 

 

As pessoas acham que investir mo mercado financeiro é comprar ações. Isso 

também é uma mentira. 

                                                           
1
 Não é recomendação de compra! São apenas exemplos utilizados para demonstrar que os valores dos 

investimentos. 
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O mercado de ações é apenas um dos segmentos do mercado financeiro. 

 

E, grande parte das mulheres não investe por medo, falta de conhecimento, e 

acabam deixando o dinheiro na poupança. 

 

O que você precisa saber é que, ainda que você opte por um investimento 

extremamente conservador (sem riscos), irá encontrá-lo nas corretoras. Sim! Hoje nós temos 

acesso a excelentes investimentos, até mais seguros e rentáveis que a poupança por 

intermédio das corretoras! 

  

Quando você for abrir a sua conta, terá que preencher, obrigatoriamente, um 

questionário (Avaliação do Perfil do Investidor/suitability), através do qual a assessoria de 

investimentos vai compreender os seus objetivos e os riscos que você está disposta (ou não) 

a se expor. 

 

Isso é muito bom! Por isso, seja sincera ao preencher esse questionário. 

 

Quando você abrir a sua conta, um assessor de investimentos irá procurá-la para 

oferecer os produtos compatíveis com o seu perfil. 

 

O trabalho do assessor de investimentos é extremamente importante e contribui 

muito para o seu sucesso financeiro. 

 

O seu conhecimento somado ao da assessoria (conhecimento especializado) trará 

os resultados financeiros desejados.  

 

Vale ressaltar que quando você investe seu dinheiro pela Corretora ele não fica 

com ela. Uma vez aplicado o dinheiro, é feito um registro do investimento no seu CPF. O 

que fica na sua conta da Corretora é o saldo (ainda não investido ou decorrente do 

pagamento de juros/dividendos etc.). 

 

O risco do investimento, quando você investe pela Corretora é igual quando você 

investe pelo seu Banco. Não há diferença! 

 

O risco do investimento está relacionado ao investimento em si (se é mais 

conservador, se é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito etc.) e não à instituição 

financeira que vai intermediar a compra e venda de ativos (XP Investimentos, Clear 

Corretora, etc.). 
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5. Quando você investe você faz o dinheiro também trabalhar 
por você. 

Isso é fantástico! 

Com os investimentos você consegue aumentar o patrimônio de diversas 

maneiras, com o seu dinheiro produzindo mais dinheiro. 

Eu sempre falo que aqui em casa somos 3 (três) trabalhando: Eu, o Maicon e o 

nosso dinheiro! Eu e o Maicon usufruímos férias, o nosso dinheiro não! 

O nosso dinheiro investido trabalha todos os dias, rendendo, aumentando. 

Dessa forma, nossos objetivos financeiros serão alcançados muito mais 

rapidamente. 

Com os investimentos você pode aumentar seu patrimônio de diversas formas, 

como por exemplo: 

� através da incidência dos juros sobre juros (o poder dos juros compostos); 

� através da valorização do ativo (ex: compra uma ação por R$10,00 e após 

um tempo ela passa a valer R$18,00); e 

� através do recebimento de dividendos ou JSCP (juros sobre capital próprio). 

 

Viu só? Comece AGORA a INVESTIR e faça o dinheiro trabalhar por você! 

 

6. Através dos investimentos você pode alcançar a sua 
liberdade financeira mais rapidamente. 

 

O brasileiro ainda investe pouco. As mulheres menos ainda. Mas isso precisa 

mudar e VAI MUDAR. 

 

Quando você investe e coloca o dinheiro também para trabalhar por você, isso, 

no longo prazo (10/15/20 anos), vai trazer uma diferença imensa na sua vida financeira. 

 

Se você tiver constância nos seus aportes, escolher bem os seus investimentos, 

possivelmente, em um momento de sua vida, os juros e dividendos que incidem sobre o 

seu patrimônio investido serão capazes de pagar as suas despesas. 
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Nesse exato momento, você terá atingido a sua liberdade financeira. Ou seja, não 

precisará correr atrás do dinheiro, trabalhar apenas para pagar suas contas. Você será livre 

para trabalhar com o que ama, com o que realmente faz sentido para a sua vida. Já pensou? 

 

Vou dar um exemplo para ficar mais concreto: 

 

Maria trabalha 44 horas por semana, como empregada de uma empresa, recebe 

R$6000,00 e tem um custo mensal (todos os gastos da família) de R$3.800,00. Maria sabe 

que se não trabalhar arduamente não conseguirá pagar suas contas. 

 

Mas, e se Maria, com muita disciplina, conhecimento e dedicação, começasse a 

investir e em 10/15 anos conseguisse acumular um patrimônio investido de R$760.000,00, 

que lhe rendesse 0,5% ao mês? Ela receberia de juros R$3.800,00, o valor do seu custo de 

vida. Nesse momento, ela teria alcançado a liberdade financeira! E, então, poderia trabalhar 

com o que bem entender, como aquilo que faz sentido para a vida dela ou, ainda, poderia 

nem trabalhar. Seria livre financeiramente. E, sabe o que é mais legal? Maria nem precisaria 

se preocupar com a Previdência Social! 

 

Parece um absurdo o valor total necessário para que Maria alcance sua liberdade 

financeira? Pois não é! Estamos imaginando que Maria contribuiu por 10, 15 anos, todos os 

meses, e que esse dinheiro investido ficou esse tempo todo rendendo juros sobre juros! 

 

Essa é a força do TEMPO sobre os INVESTIMENTOS! 

 

É algo atingível! Cada um com a sua realidade e com o seu tempo! É preciso 

apenas ter planejamento, disciplina e conhecimento! 

 

Mas, mesmo que você não vislumbre isso (ainda), é muito importante que entenda 

que os investimentos podem garantir um futuro melhor para você e para sua família.  

 

As pessoas trabalham, gastam o dinheiro, se endividam, e depois, na velhice, 

confiam a sua sorte à previdência social. Esse é o maior de todos os riscos, como já 

mencionei! 

 

Hoje, com uma carteira bem diversificada, você pode e deve criar essa reserva 

para o futuro. E com os investimentos certos você terá um patrimônio muito maior.  

 

Vale mencionar que, antigamente, as pessoas investiam pensando na 

aposentadoria ou numa complementação de renda apenas através da previdência privada. 

Hoje, como existem vários investimentos disponíveis, é possível montar uma carteira 

diversificada e muito mais rentável, com esse mesmo objetivo. 
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Por isso, busque conhecimento, busque informação! 

 

“Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros” (Benjamin Franklin). 

 

7. Se você tem filhos, você deve ser o exemplo deles. 

 

Eu, como mãe de um menino e uma menina, sinto como é importante ser o 

exemplo deles para tudo. 

 

Não só no emocional, ou no profissional, mas também em relação à parte 

financeira. 

 

E eu já colho os frutos disso!  

 

A educação financeira transformou a minha vida e já transformou a dos meus 

filhos, eu tenho certeza! 

 

Ela é tão importante quanto a educação cognitiva (escola/universidade)! 

 

Pense bem! Adianta seu filho ser um médico, um juiz, um empresário bem 

sucedido profissionalmente, ganhar R$50.000,00 por mês e gastar R$80.000,00? Nessa 

situação, ele será um endividado!  

 

Não saber administrar as finanças pessoais gera sofrimento! 

 

Não queremos isso para eles! 

 

Desenvolva a educação financeira dos seus filhos! 

 

Aqui em casa, Educação Financeira é PRIORIDADE TAMBÉM! 

 

Já ouço o meu menino, de seis anos, falando de investimentos, ele tem cotas de 

fundos imobiliários, ações, que compramos para ele e sabe disso. 

 

E ensinamos muito sobre a consciência financeira. 

 

E, olhando para a minha filha, eu quero que ela aprenda tudo isso. Entenda que 

dinheiro, finanças e investimentos são coisas de mulher. Que Bolsa de Valores é lugar de 
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mulher sim, como qualquer outro lugar também. E que a mulher tem capacidade e 

inteligência para prosperar muito. 

 

Então, se você é mãe, dê o exemplo. Ele é a melhor forma de ensinar. Vale mais 

que mil palavras. 

 

Estude também. Estude e transmita seu conhecimento. 

 

Faça desse assunto algo normal! Passe a investir e comente com seus filhos! 

Curioso é que as pessoas assistem TV, assistem às notícias mais terríveis, de 

morte, violência etc., em casa, com as crianças na sala ou próximas (ouvindo tudo, 

acredite!) e “temem” falar sobre dinheiro e finanças pessoais com os pequenos. Não é 

contraditório? 

 

Mesmo porque se você “teme” falar sobre dinheiro, significa que (ainda que 

inconscientemente) acredita que dinheiro é RUIM! E isso está errado!  

 

Imagine se uma mente que acredita (ainda que inconscientemente) que Dinheiro é 

ruim vai desejar ou Agir buscando a prosperidade? Não! 

 

Se você pensa assim, reformule isso em sua mente! Dinheiro é excelente! Sabemos 

as dores que a falta de dinheiro podem ocasionar. 

 

 Bom ou ruim é a natureza da pessoa!  

 

“o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Se você é mesquinho, o 

dinheiro lhe dará oportunidade de ser mais mesquinho. Se você é bom, ele lhe 

propiciará os meios de ser melhor. Se você tem má índole, ele lhe permitirá ser 

pior ainda. Se você é generoso, a riqueza só fará com que sua generosidade 

aumente. E quem disser que não é assim está, com certeza, numa situação 

financeira ruim”.2 

 

Por todas essas razões, nós temos a certeza de que você precisa se tornar, o 

quanto antes, uma INVESTIDORA. 

 

E, conte com a INVEST DIREITO nessa sua jornada!  

 

Nós temos realmente essa missão de promover a EDUCAÇÃO FINANCEIRA, 

porque ela transformou as nossas vidas e temos a certeza que vai transformar a sua! 

                                                           
2
 Eker, T. Harv. Os segredos da mente milionária.Rio de Janeiro: Sextante, 2006, p.113. 
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Desejamos excelentes investimentos e muita prosperidade para você! 

 

Michelle Niehues Favaro 

e Equipe Invest Direito 

 

Acompanhe o nosso blog em www.investdireito.com.br e nossas redes sociais: 

YouTube: investdireito. 

Instagram: @investdireito. 

Facebook: /investdireito. 

Twitter: @investdireito1. 

 

 

 

 


