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A MARCAA MARCA
É VOCÊ!É VOCÊ!

Um mercado cada 
vez mais exigente, 

não é suficiente
ser competente,

é necessário ir além.

A PRIMEIRA REVISTAA PRIMEIRA REVISTA Potiguar sobre Potiguar sobre
Carreiras & Negócios para Mulheres.Carreiras & Negócios para Mulheres.

POR KÊNIA RAISSAPOR KÊNIA RAISSA

Editorial

“

”

ar voz e vez às profissionais po-
tiguares que estão fazendo a di-
ferença nas mais diversas áreas 
de atuação. Com esse propósito, 
chega ao mercado editorial a 
Revista Digital Mulheres que 
Marcam, a primeira na Região 

sobre carreiras e negócios exclusivamente para 
mulheres, que irá integrar textos e imagens a 
vídeos.

Em meio a um mercado cada vez mais exigen-
te, não é suficiente ser competente, é necessário 
ir além. Profissionais que desejam se diferenciar 
no seu segmento de atuação, atraindo para si 
mais oportunidades e resultados, também pre-
cisam ficar atentas ao seu posicionamento de 
marca pessoal, hoje, uma das competências mais 
requeridas quando o assunto é autogestão. 

A Revista Mulheres que Marcam é um veículo 
de comunicação fundado para esse fim. Promo-
ver a diferenciação profissional, ampliando a 
influência feminina e seu valor no mercado de 
trabalho. Através de pautas contemporâneas, 

DD
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Acreditamos na força da colaboração feminina.
Nosso projeto é desenvolvido

por mulheres e para mulheres.

KÊNIA RAISSAKÊNIA RAISSA  
JORNALISTA

E FUNDADORA DA REDE 
MULHERES QUE MARCAM

Editorial | por Kênia Raissa

“
”com pontos de vistas distin-

tos e a expertise de um time 
fantástico de profissionais em 
áreas diversas, iremos destacar 
mulheres que estão fazendo 
a diferença, seja em seus ne-
gócios próprios, como empre-
sárias, profissionais liberais e 
autônomas, ou como colabo-
radoras e gestoras, nos setores 
público e privado. 

Nós, que fazemos parte da 
Rede Mulheres que Marcam, 
acreditamos na força da cola-
boração feminina. Nosso proje-
to é desenvolvido por mulheres 
e para mulheres. A Revista 
será mais um meio, uma estra-
tégica para contribuir com o 
protagonismo feminino, além 
dos encontros sistemáticos que 
realizamos, dos cursos especia-
lizados promovidos em diver-
sas frentes de atuação, como 
Personal Branding, Gestão de 
Carreiras, Imagem Estratégica, 
Marketing Digital, Educação 
Financeira, Oratória, entre ou-
tros, e os grandes eventos que 
acontecem a cada seis meses.

Estamos formando um exér-
cito de mulheres que buscam 
seu lugar de destaque no mer-
cado. Você está sendo convida-
da a participar, a fazer parte da 
mudança.

Vamos todas juntas!





10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 9 .

ParidadeParidade
dede Gênero Gênero

em em CargosCargos
de de LiderançaLiderança

A NOSSA ENTREVISTADAA NOSSA ENTREVISTADA  atua como gerente no atua como gerente no 
Senac RN, estando hoje na liderança do Centro de Senac RN, estando hoje na liderança do Centro de 
Educação Profissional na Zona Sul de Natal, uma Educação Profissional na Zona Sul de Natal, uma 
das maiores unidades do Senac no Estado.das maiores unidades do Senac no Estado. 

DALLIANY MAELIDALLIANY MAELI

Entrevista
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 Kênia Raissa - As mu-
lheres que ocupam cargos 
de liderança entregam em 
média 20% a mais de re-
sultados que os homens, 
em especial devido a sua 
capacidade de empatia, vi-
são agregadora e intuição. 
Para você, o que pode ser 
feito em favor da paridade 
de gênero nos cargos de 
liderança?

espaço da mulher no mercado de trabalho vem crescendo a passos largos. 
Cada vez mais, vemos os números saltarem em relação cargos, funções e ne-
gócios geridos por mulheres. Conhecimento técnico, associado a habilidades 
comportamentais destacadas, mostram que a profissional contemporânea não 
precisa provar que é competente, isso já está claro. Mas ainda existe muito a 

se fazer quando o assunto são posições de liderança.
 Dados de esquisas mostram que apesar de ocuparmos 51% das vagas como colabo-
radoras e termos uma grande representatividade de mulheres à frente dos seus negócios 
próprios, quando se fala em cargos de liderança, esse número cai para 38%. Mesmo com 
todas as mudanças ao longo dos anos, fatores históricos e culturais ainda são determinan-
tes para essa realidade.  
 Para conversar sobre paridade de gênero no alto escalão de entidades e empresas, 
a Revista Mulheres que Marcam convidou a administradora, especialista em Psicologia 
Organizacional, com MBA em Gestão Ágil, DALLIANY MAELI, uma das atuais Gesto-
ras do Senac RN.

DALLIANY MAELIDALLIANY MAELI  - É 
importante observar que essa 
melhoria nos resultados orga-
nizacionais acontecem porque 
quando temos nas lideranças 
essa diversidade de gênero e de 
formações, as estratégias são 
muito mais bem delineadas e 
executadas. É importante que 
as esferas públicas e privadas 
tomem atitudes que fomentem 
o desenvolvimento e o encora-

jamento das mulheres, como:
++  O reconhecimento de que a 
paridade não existe, ainda;
++   Atualização de crenças e dos 
modelos de gestão – o que é 
impossível sem diversidade;
++    Foco no encorajamento 
feminino dentro das organi-
zações através de políticas 
de identificação de talentos e 
geração de oportunidades para 
o desenvolvimento e a partici-

Entrevista | Dalliany Maeli

OO



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 11 .10 Quadrimestre  / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 11 .

 O atual mercado vem 
dando indicativos de mu-
danças cada vez mais in-
tensas e constantes. Como 
se preparar para esse 
novo cenário e manter-se 
competitiva frente a tan-
tas exigências?

DALLIANY MAELIDALLIANY MAELI  - Esta-
mos vivenciando um tempo 
de aceleração dos processos 
de inovação e transformação  
digital a nível global, e diante 
desse cenário, fica cada dia 
mais evidente a necessidade de 
aprendizagem ágil e contínua, 
o lifelong learning. Existem 
alguns fatores que podem pro-
mover essa preparação:
++  Autogestão e autodesenvolvi-
mento;
++  O desenvolvimento de novas 
hards skills (habilidades técni-
cas) e softs skills (habilidades 
comportamentais) de acordo 
com seus objetivos de vida e 
carreira;

 Como gestora, qual os 
principais desafios da mu-
lher que ocupa um cargo 
de liderança?

DALLIANY MAELIDALLIANY MAELI  - Primei-
ro, gostaria de dizer que, como 
mulher e líder, me sinto privile-
giada em poder trabalhar numa 
instituição como o Senac RN, 
sendo beneficiada pela gestão 
inovadora, que pensa o futuro, 
que acredita e apoia a diversi-
dade e que gera oportunidades 
de desenvolvimento contínuo 
para seus colaboradores, crian-
do as condições adequadas 
para que esse crescimento 
aconteça. 
Atualmente, no Senac RN, 70% 
dos cargos de liderança são 
preenchidos por mulheres e 
mesmo não tendo uma política 
específica para essa inclusão, 
isso acontece de forma muito 
natural e igualitária nos pro-
cessos de seleção internos e 
externos, onde as mulheres têm 
se destacado. O Senac tam-
bém tem desenvolvido ações 
e políticas de apoio a lactante, 
além de uma política de escuta 
com um canal de apoio psicoló-

É a nossa luz, não 
nossa escuridão, 
o que mais nos 

assusta. Enquanto 
permitimos que 

nossa luz brilhe, nós, 
inconscientemente, 
damos permissão a 

outros para fazerem 
o mesmo. Quando 
nós nos libertamos 

do nosso próprio 
medo, nossa presença 

automaticamente 
libertará outros.

Marianne Williamson, 
A Return To Love, 1992

“

“

pação de mulheres na liderança 
e nos processos de recrutamen-
to e seleção internos e externos 
para estes cargos.
Nosso grande desafio é não 
precisar falar mais sobre esse 
tema. Que cheguemos ao ponto 
de ter uma cultura altamente 
inclusiva e participativa, em 
que todos possam contribuir 
com o melhor de si. Para isso, 
precisamos abrir cada vez mais 
espaço para discussão, espaço 
para o autoconhecimento e 
espaço para o sucesso e para 
o crescimento das pessoas, da 
sociedade e das empresas. 

++  Coragem para enfrentar as 
oportunidades e desafios pro-
postos;
++  Adaptabilidade às mudanças;
Escolhas alinhadas com a seu 
propósito de vida;
++  Desenvolver continuamente a 
inteligência emocional;
++  Aprender a lidar com pesso-
as;
++  Aprender a liderar;
Tornar seu trabalho conhecido.

Entrevista | Dalliany Maeli
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gico, que permite que a mulher 
tenha condições de se desen-
volver, equilibrando sua vida 
pessoal com a profissional. Isso 
se deve especialmente ao fato 
de termos líderes que apoiam e 
encorajam a liderança femini-
na. Essas ações, dentre outras, 
levaram o Senac a ser reco-
nhecido por 8 anos consecuti-
vos, como uma das melhores 
empresas para se trabalhar no 
Brasil, em pesquisas da Você 

SA e da FIA.Em uma perspec-
tiva mais ampla de mercado, 
considerando o que ocorre na 
maioria das empresas, o princi-
pal desafio da mulher é plane-
jar a vida e a carreira. A mulher 
precisa e deve lutar para viver 
bem em todos os aspectos da 
vida. Além dessa gestão da vida 
que é tão desafiadora, dentro 
da perspectiva da paridade de 
gênero, temos questões como: 
++  A equidade salarial que ainda 
é um problema em nosso País;

++  O reconhecimento da li-
derança feminina entre os 
próprios colegas de trabalho. 
Pesquisas indicam que mais de 
30% entre homens e mulheres 
ainda não se sentem confor-
táveis em serem liderados por 
mulheres;
++  E o tratamento recebido 
dentro da empresa, entre 
outras condições de trabalho 
que escancaram diferenças 
entre a liderança feminina e 
masculina. 

A mulher precisa 
e deve lutar

para viver bem
em todos

os aspectos
 da vida.

“

“

Vamos para um
BATE-PRONTO! 

Um filme que você indica?
DALLIANY MAELIDALLIANY MAELI  - A vida 
e história de Madam C. J. 
Walker.

  Um livro que mudou 
sua visão?
DMDM- A coragem de ser imper-
feito – Brené Brown.

  Um hábito que a 
impulsiona?
DMDM  - Aprender diariamente 
(com pessoas, livros, vídeos e 
cursos)

  Uma líder que a inspi-
ra?
DMDM- Luiza Trajano – empresá-
ria, empreendedora e visioná-
ria.

  Uma frase que motiva?
DMDM- “É a nossa luz, não nossa 
escuridão, o que mais nos 
assusta. Enquanto permitimos 
que nossa luz brilhe, nós, 
inconscientemente, damos 
permissão a outros para 
fazerem o mesmo. Quando 
nós nos libertamos do nosso 
próprio medo, nossa presença 
automaticamente libertará 
outros.”
Marianne Williamson, A 
Return To Love, 1992.

Entrevista | Dalliany Maeli
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Aproxime a câmera
do seu celular

e assista a 
ENTREVISTA

COMPLETA.

CLICK NO QRCODE
 e assita a 

ENTREVISTA
COMPLETA.

Entrevista | Dalliany Maeli

ASSISTA

https://www.youtube.com/watch?v=RAhQHNMNfMQ
https://www.youtube.com/watch?v=RAhQHNMNfMQ&t=46s




Num mundo globalizado 
e competitivo, onde 
um bom marketing 
pessoal pode levar ao 
alcance de excelentes 
oportunidades, não 
é exagero dizer que 
diariamente diversos 
profissionais têm 
buscado desenvolver 
muito mais que 
habilidades técnicas. 
As competências 
comportamentais e 
emocionais estão
em alta.

“

”



Estamos 
na Era da

Comunicação

Artigo

COMUNICAÇÃO ÉCOMUNICAÇÃO É, indubitavelmente, 
umas das soft skills mais valorizadas
na atualidade. 

POR LUIZA MONTEIROPOR LUIZA MONTEIRO
ESPECIALISTA EM ORATÓRIAESPECIALISTA EM ORATÓRIA
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Comunicar-se bem, 
com elegância, clareza 
e naturalidade já não 
é apenas qualidade de 

poucos. É necessidade de 
todos, independente da 

profissão e do seguimento 
que atue.

Artigo | por Luiza Monteiro

omunicação é, indubitavel-
mente, umas das soft skills 
mais valorizadas na atualidade. 
Tanto é que várias empresas 
e profissionais têm buscando 
treinamentos nesta área. Seja 
para melhorar o relacionamen-
to interpessoal no ambiente de 
trabalho, seja para aprimorar 

as habilidades comunicativas em vendas, aten-
dimento, palestras ou exposição pública (presen-
cial e virtual).

Em cargos de gestão, por exemplo, treinamen-
tos personalizados visam garantir uma comuni-
cação assertiva, não violenta e que alavanque o 
marketing pessoal.

Especificamente quanto à ocupação femini-
na no ambiente corporativo um ponto deve ser 
considerado: 

“como ser firme sem perder a feminilidade.” 
A propósito, este é um dos principais motivos 

que levam mulheres de vários segmentos a pro-
curar uma assessoria específica na área.

Cara a cara com o machismo e o preconceito 
(velado ou declarado) algumas profissionais, ten-
tando fazer valer seus posicionamentos, optam 
por um padrão mais rude (e até agressivo). Ou, 
reduzem seu potencial comunicativo tentando 
transmitir mais seriedade. Adotam estilos que, a 

longo prazo, distorcem a imagem e comprome-
tem a própria carreira.

Demonstrar o próprio conhecimento, ade-
quando a linguagem verbal com a não-verbal, 
torna-se então condição sine qua non para que o 
trabalho feminino se apresente do modo primo-
roso e exitoso, seja no ambiente corporativo ou 
político.  

“

”

CC
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POR KATARINA ALCÂNTARAPOR KATARINA ALCÂNTARA

As Skills
mais Requeridas
Pós-Pandemia
no Mercado

Profissão&Mercado

Você provavelmente já ouviu algo do tipo “Foi 
contratado pelo currículo e demitido

por falhas no comportamento.”

“
”

PERSONAL BUSINESS E MENTORAPERSONAL BUSINESS E MENTORA
DE CARREIRASDE CARREIRAS
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s transformações no mercado e 
no ambiente de trabalho já não 
são novidades. A tecnologia e 
as alterações político-sociais 
vêm impulsionando mudanças 
cada vez mais intensas e cons-
tantes, aceleradas em especial 

pela Pandemia do Coronavírus.
O reflexo dos últimos dois anos no mercado 

de trabalho foi agressivo. A taxa de desemprego 
chegou a bater em 2021, 14,6%, recorde da série 
histórica,  conforme os dados mais recentes da 
Pnad, a pesquisa de emprego do IBGE.

Por outro lado, apesar da alta no número de 
desempregados, faltam profissionais que se 
adequem às demandas exigidas.  Conversando 
com recrutadores e observando os dados do 
mercado, é possível afirmar que temos uma fila 
enorme de pessoas buscando emprego, e outra 
fila igualmente gigante de empresas procurando 
profissionais. Mas não há um encontro entre 
oferta e demanda. As empresas não encontram 
quem precisam porque faltam profissionais com 
as “habilidades-chaves”.

AA
Profissão&Mercado | por Katarina Alcântara

O Fórum Econômico Mundial (FEM) publicou 
no fim de 2020 “O relatório do futuro do traba-
lho”, que destaca essa dificuldade, principalmen-
te na área de tecnologia. O relatório entrevistou 
291 empresas ao redor do mundo que, juntas, 
representam cerca de 7,7 milhões de funcioná-
rios.

Os resultados desse relatório apontam que 
55,4% destas empresas afirmaram que encon-
tram lacunas de competências nos profissionais 
em seus respectivos mercados, o que dificulta a 
implementação de novas tecnologias. 

Com essa velocidade nas mudanças e instabi-
lidade no mercado, compreender suas nuances e 
agir para se adequar tornou-se crucial na jor-
nada de qualquer profissional. Além disso, hoje 
as soft skills (habilidade comportamentais) e as 
hard skills (habilidade técnicas) estão no mesmo 
nível. Equilibrá-las é mais do que necessário 
para obter sucesso.

Você provavelmente já ouviu algo do tipo “Foi 
contratado pelo currículo e demitido por falhas 
no comportamento”.

Um bom profissional é feito de uma combi-
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Soft Skills são habilidades 
que dizem respeito ao seu 
comportamento social e à 
maneira como se expressa 

emocionalmente. São 
aptidões emocionais que 

influenciam na forma 
como enxergamos o 

mundo e nos relacionamos 
como as pessoas, sendo um 

fator decisivo na hora de 
entregar resultados.

“

”

Profissão&Mercado | por Katarina Alcântara

nação de hard e soft skills. As primeiras, são as 
habilidades técnicas, na maior parte das vezes, 
adquiridas por meio da educação formal (gradu-
ação, pós-graduação, cursos técnicos, etc). 

Já as soft skills, são habilidades que dizem res-
peito ao seu comportamento social e à maneira 
como se expressa emocionalmente. São aptidões 
emocionais que influenciam na forma como 
enxergamos o mundo e nos relacionamos como 
as pessoas, sendo um fator decisivo na hora de 
entregar resultados.

Mas como acompanhar tantas mudanças e 
continuar interessante no mercado de trabalho? 
Antes de começar a buscar novas competências, 
é preciso desenvolver a vontade genuína de 
aprender.

São muitas as habilidades em alta, e não ne-
cessariamente os profissionais precisam de-
senvolver todas em alto nível. Para saber qual 
você deve priorizar, é necessário considerar dois 
aspectos: primeiro, entender o que a sua função 
atual ou a função para a qual você quer exercer 
demanda mais; e segundo, compreender quais 
habilidades você já possui e que, portanto, se-
riam mais facilmente aprimoradas”.

Contudo, é possível sim, elencar algumas soft 
skills que farão a diferença para todo profissio-
nal, independente de área de atuação. Vejamos 
as principais:

_Inteligência Emocional
_Comunicação
_Relacionamento Interpessoal
_Adaptabilidade 
_Resiliência
_Liderança
_Resolução de Problemas

E se você ainda não está convencido da impor-
tância de desenvolver as soft skills, lembre-se 
que como bem disse o autor americano Hal El-
rod “Nossos níveis de sucesso raramente exce-
derão nosso nível de desenvolvimento pessoal, 

porque o sucesso é algo que atraímos pelo que 
nos tornamos.”

Então, minha amiga, se você quer se manter 
atraente para o mercado de trabalho, é hora de 
investir no seu autodesenvolvimento. 



...de forma muito significativa, a sociedade passou a 
reconhecer a importância de um bom planejamento e 

organização financeira...

POR MANUELE MEDEIROSPOR MANUELE MEDEIROS
CONSULTORA FINANCEIRACONSULTORA FINANCEIRA

“
”

Elas se Bancam

Se Dinheiro
é Importante,
Por Que nos

Limitamos Tanto
Quando o Assunto
é Controlá-lo?
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que entendemos sobre dinheiro 
nem sempre transmite ou reflete 
o que de fato ele é. Se levarmos em 
consideração o lado racional do 
processo, dinheiro é apenas uma 
“moeda de troca”, ou seja, não tem 
valor real. No fundo, ele representa 

algo que tem valor. Falamos aqui de significância 
ou do que é importante para nós.

Então, o que de fato representa o dinheiro? O 
que ele significa? Quando voltamos no tempo, 
podemos perceber que ele nem mesmo existia. 
Vivia-se em estilo de escambo. Eu trocava con-
tigo algo que não tinha mais valor para mim, em 
troca de algo que era necessário ou importante, 
que você possuía e que estava disposto a se des-
fazer.

O problema é que, ao longo dos tempos, di-
nheiro tornou-se sinônimo de riqueza e, muitas 
vezes, felicidade. Não é raro encontrarmos a 
expressão “dinheiro não traz felicidade”, mas, no 
fundo, é nisso que muitas pessoas acreditam. O 
TER passou a ser mais considerado que o SER. 
Isso cegou e cega as pessoas, pois acham que só 
quem tem é feliz. Se não tem, é infeliz.

Fica então a reflexão: se damos tanta impor-
tância assim para o dinheiro, por que nos limi-
tamos tanto quando o assunto é controlá-lo? Em 
geral, as pessoas não têm um orçamento ou pre-
fere viver às escuras. Isso está ligado ao medo da 
consciência ou de encarar a realidade. Perceber 
que seu estado atual reflete uma baixa reserva fi-
nanceira ou a falta total dela, causa insegurança, 
frustação, ansiedade, entre outros sintomas.

É possível observar, de uns tempos para cá e 
especialmente com a pandemia, que o pilar finan-
ceiro foi um assunto de destaque. Muitas famílias 
perderam suas rendas, muitos negócios foram fe-
chados e aqueles que não tinham reserva finan-
ceira se viram em situações delicadas. Ou seja, 
de forma muito significativa, a sociedade passou 
a reconhecer a importância de um bom plane-
jamento e organização financeira, mesmo que 
esta não seja incentivada na escola e na cultura 
familiar de boa parte dos cidadãos brasileiros.

Muitas pessoas precisaram repensar o que é es-
sencial em suas vidas - o que poderia ser cortado 
e quais despesas estavam sendo supérfluas. Acre-
dita-se que uma das palavras de ordem a partir 
da realidade instalada na Pandemia Covid-19 foi: 
prioridade.

Greg McKeown, em seu livro Essencialismo, 
diz: “só é realmente livre aquele que sabe esta-
belecer limites”. Por que será então que tantas 
pessoas insistem em manter uma vida além de 
seu padrão financeiro? Muitas cedem a uma vida 
de ilusão e tentam se encaixar numa sociedade 
provinciana, apenas para preencher a lacuna do 
pertencimento. É preciso considerar os aspectos 
que trazem a sustentabilidade financeira à vida 
das pessoas, valorizando suas prioridades e tendo 
como alvo a realização dos sonhos, sem, contudo, 
comprometer a saúde financeira do indivíduo. 

Elas se Bancam | por Manuela Medeiros

OO
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Redes Sociais
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Como Potencializar
Visibilidade

Seu
Negócio



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 25 .

O grande diferencial
das redes sociais 

para o marketing digital
é a facilidade

e a eficiência  da 
comunicação direta

entre empresa
e consumidor.

OO mundo está cada vez mais 
digital e isso mudou as regras 
do jogo para qualquer tipo de 
negócio. É preciso melhorar o 
relacionamento com os clien-
tes, acompanhar as tecnologias 
e, principalmente, tornar a sua 
marca mais digital.

Mas, por que usar as redes sociais para poten-
cializar o meu negócio?

Em média, os brasileiros passam entre 3 e 4 
horas, diariamente, nas redes sociais. Segundo a 
organização internacional DataReportal, cerca 
de 140 milhões de brasileiros já estavam conec-
tados às redes sociais em janeiro de 2020.

Com o número crescente de usuários neste 
segmento e a assiduidade às plataformas digi-
tais, as empresas precisam investir no seu posi-
cionamento digital com o objetivo de  fortalecer 
suas marcas e, consequentemente, conquistar 
oportunidades de captação também neste mer-
cado.

O grande diferencial das redes sociais 
para o marketing digital é a facilidade 
e a eficiência da comunicação direta 
entre empresa e consumidor. Este 
canal permite que as marcas cons-
truam seus espaços corporativos 
e, assim, criem elos emocionais 
com seus clientes.

Por meio de curtidas, comen-
tários e compartilhamentos, as 
marcas estabelecem um rela-
cionamento direto com seu 
público-alvo, solucionando 
suas dúvidas, criando 
vínculos de empatia e ga-
nhando competitividade 
no mercado.

Além disso, as fer-
ramentas digitais são 
extremamente eficientes 
para que as empresas 
consigam consolidar 

“

”
sua comunicação corporativa, deixando 
sempre claro o propósito da marca e seus 
valores.

Os benefícios não param por aí, elas 
geram a possibilidade de:

- CONSTRUÇÃO DE  RELACIONA-
MENTOS;

- PROSPECÇÃO DE NOVOS CON-
SUMIDORES;

- FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES;
- MAIS CONHECIMENTO SO-

BRE O PÚBLICO-ALVO E ETC.

Se você utiliza as redes sociais 
ao seu favor, não pode deixar de 
conferir algumas dicas impor-
tantes para ter uma melhor 
performance nas futuras 
ações.

Este ano, algumas tendências 

Redes Sociais | por Priscila Barros
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...as ferramentas digitais são extremamente eficientes 
para que as empresas consigam consolidar sua 

comunicação corporativa, deixando sempre claro o 
propósito da marca e seus valores.

já estão em curso e outras deverão ser consolida-
das, mas presenciaremos o surgimento de movi-
mentos que serão cruciais para as empresas que 
visam promover o sucesso de seus negócios na 
web. Com isso, é extremamente importante que 
as marcas não somente planejem o futuro das 
suas ações de marketing, mas estejam também 
preparadas para tirar o máximo proveito das 
novidades que estão surgindo a todo momento.

Para auxiliar nesse sentido, seguem algumas 
tendências do marketing digital que vão estar 
em alta este ano:

- VÍDEOS CURTOS: 
Segundo a HubSpot, vídeos com menos de 

90 segundos de duração possuem uma taxa de 
retenção de 57%, ao passo que aqueles acima de 
30 minutos, apenas 10%. Além disso, os usuá-
rios valorizam os conteúdos que são rápidos e 
de fácil carregamento, principalmente nas redes 
sociais. Em 2022, os vídeos com duração de até 
um minuto vão se consolidar com ainda mais 
dinamismo e força.

- METAVERSO: 
Em um mundo digital cheio de possibilidades 

e focado em experiências virtuais onde o usuá-
rio poderá realizar tudo o que imaginar, será um 
dos grandes temas em evidência no marketing 
em 2022. O que se espera é que as marcas invis-
tam cada vez mais neste universo para alcançar 
novos públicos e fidelizar os heavy users da 
internet.

- TIKTOK: 
Empresas de diversos setores já enxergaram 

Redes Sociais | por Priscila Barros

um enorme potencial nessa ferramenta para 
conquistar e gerar maior aproximação com seu 
público. A plataforma é cheia de oportunidades, 
porque tem um algoritmo que hoje é muito mais 
eficiente do que as outras redes sociais. A quan-
tidade de entregas do TikTok atualmente supera 
em quatro vezes a do Instagram, por exemplo. 

- HUMANIZAÇÃO
As pessoas tendem a se comunicar mais aber-

tamente com outras pessoas, por isso, para sua 
comunicação digital dar certo, sua empresa pre-
cisa se portar de forma mais humana

Agora que você sabe da importância das redes 
sociais e as tendências em 2022, que tal aplicar 
estratégias infalíveis para o posicionamento da 
sua marca?

Lembre-se: Quem não é visto, não é lembrado!
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Aproxime a câmera
do seu celular e

acesse o SITE de
vendas!

CLICK NO QRCODE
 e acesse o SITE de

vendas!

https://sun.eduzz.com/1322890
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POR DANIELLE MAFRAPOR DANIELLE MAFRA
EXECUTIVA EM ESGEXECUTIVA EM ESG

Mulheres Agentes
Transformações

Socioambientais
de

MULHERES ESTÃO ENVOLVIDAS EM INICIATIVASMULHERES ESTÃO ENVOLVIDAS EM INICIATIVAS    
de responsabilidade socioambiental em todo o mundo, e de responsabilidade socioambiental em todo o mundo, e 
sua participação e liderança resultam em ações eficazes, sua participação e liderança resultam em ações eficazes, 
transgeracionais e definitivamente transformadoras.transgeracionais e definitivamente transformadoras.

Artigo
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AA
Artigo | por Danielle Mafra

força  feminina  tem  sido  
fundamental  para  que  todos  
nós  possamos  nos adaptar  às  
rápidas  mudanças  que  nos  
são  impostas,  sejam  elas  so-
ciais, econômicas ou climáticas. 
A prova disto é estarmos vendo 

mulheres e meninas atuando  como  líderes  e  
agentes  de  mudanças  eficazes  e  poderosas  
para  a adaptação e mitigação do clima, além da 
gentil e empática colaboração sobre aspectos  
de  responsabilidade  social  e  pró  bem-estar  
humano,  diversidade  e inclusão.   Mulheres   
estão   envolvidas   em   iniciativas   de   respon-
sabilidade socioambiental em todo o mundo, e 
sua participação e liderança resultam em ações 
eficazes, transgeracionais e definitivamente 
transformadoras.

Contudo, os últimos anos foram desafiadores 
para as mulheres, a ONU Mulher relatou que 
em todo o mundo, no período mais crítico em 
que a Pandemia da COVID-19 se instalou nos 
países, as “mulheres perderam mais de 54 mi-
lhões de empregos”, o que impactou diretamente 
a vida produtiva e econômica das mulheres e 
suas famílias. A pandemia evidenciou muitos 
aspectos, fez o mundo perceber  que  algo  que  
acontece  em  qualquer  lugar  tem  efeito  no  
nosso quadrado.

Nesse sentido, foi possível perceber como 
a pandemia direcionou o olhar das empresas 
para práticas comprometidas com o todo, e as 
estratégias de ESG (Sigla  em  inglês  que  quer  
dizer:  Enviromental,  Social  and  Governan-
ce  – Ambiental, Social e Governança) foram 
evidenciadas por não haver mais como separar  
lucro  de  geração  de  valor,  quando  a  entrega  
de  resultados  gera benefícios para a sociedade 
e o planeta, mas também  gera benefícios direto 
para as empresas.

Já é possível perceber nos negócios uma con-
vergência de interesses voltados aos  aspectos  
de  governança  e  sustentabilidade,  mas  o  S  
(de  social)  ainda recebe menos atenção. Fato 
esse que no mundo corporativo, no meio polí-

tico, nos  cargos  de  liderança,  vemos  menos  
mulheres,  negros,  pessoas  com deficiências ou 
da comunidade LGBTQIA+.

A persistência dos desafios para as mulheres, 
nos últimos anos, são, entretanto, a  razão  de  
impulsionar  o  avanço  das  mulheres  Brasi-
leiras,  Nordestinas, Potiguares e Natalenses. 

“

”

A persistência dos 
desafios para as mulheres, 

nos últimos anos, são, 
entretanto, a  razão  de  
impulsionar  o  avanço  

das  mulheres  Brasileiras,  
Nordestinas.”

Essa mulher determinada que para Lana Alpino 
no seu poema “Mulheres Nordestinas”, retra-
ta-lhes como (...) “Arquitetas de sonhos e Espe-
rança”. Ora, se assim são as mulheres, está nas 
nossas mãos provocar e realizar reformas para 
dar a nós e a outras mulheres direitos iguais 
aos recursos econômicos, garantir a igualdade 
de oportunidades para a liderança em todos os 
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As pessoas querem encontrar uma forma de 
conectar o propósito delas com o seu trabalho 

ou com a marca que consomem!”

Artigo | por Danielle Mafra

“
”níveis de tomada de decisão na 

vida política, econômica e pú-
blica,  estimular também  que  
sejam  adotadas  e  fortalecidas  
políticas  sólidas  e  legislação 

aplicável para a promoção da igualdade de gê-
nero e o empoderamento de todas as  mulheres  
e  meninas  em  todos  os  níveis,  sejam  eles  os  
públicos,  ou  nas empresas privadas, grandes 
corporações, pequenos grupos associativos e etc. 
Tudo  isso,  através  do  forte  e  decisivo  pa-
pel  que  desempenhamos  por  onde passamos 
e atuamos, como esse texto nos apresentou nas 
primeiras linhas e principalmente através da 
implementação de estratégias de ESG nos am-
bientes corporativos.

Recuperar os efeitos da pandemia na econo-
mia é também agir para que as mulheres não 
fiquem para trás, conscientes de que as medidas 
de recuperação econômica têm que considerar os 
impactos de gênero seja para o resgate das mu-
lheres  que  precisam  se  reposicionar  profissio-

nalmente  ou  retomar  seus postos de trabalho, 
seja para o novo caminho alcançado pelo poder 
da “presença feminina” com um olhar para uma 
sociedade mais justa, com maior respeito ao meio 
ambiente e mais inclusiva.

Por  fim,  cabe  lembrar  que  as  pessoas  que-
rem  mais  das  empresas  do  que simplesmente 
uma carreira ou a resolução de suas dores atra-
vés da aquisição de produtos, serviços ou ex-
periências. As pessoas querem encontrar uma 
forma de  conectar  o  propósito  delas  com  o  
seu  trabalho  ou  com  a  marca  que conso-
mem  e  investir  em  diversidade  e  inclusão  
nos  cargos  de  gestão  e liderança,  com  foco  
no  poder  do  olhar  feminino,  trazendo  maior  
inovação  e performance   para   os   negócios,   
pois   através   da   igualdade   de   poder com-
partilhado,  mulheres  e  homens  podem  re-
solver  coletivamente  desafios urgentes,  dire-
cionando   a   atuação   dos   negócios   a   um   
futuro   de   maior desenvolvimento e progres-
so da humanidade. 



Nós queremos andar 
lado a lado, um 

Parlamento composto 
de 50% homem 50% de 

mulher. Mas na prática, 
ainda encontramos 

muita resistência, até 
mesmo falta de apoio das 

próprias mulheres.”

Somente uma mulher 
consegue ser empática 
com as necessidades de 
outras mulheres. Temos 
muitos papéis e uma 
natureza mais
cuidadora e sensível. 

“

“

”

”
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A REPRESENTATIVIDADE FEMININAA REPRESENTATIVIDADE FEMININA na política não  na política não 
se limita ao número de candidatas eleitas, se estende se limita ao número de candidatas eleitas, se estende 
à necessidade das mulheres apoiarem a candidatura à necessidade das mulheres apoiarem a candidatura 
de outras mulheres.de outras mulheres.

ENTREVISTA COM AS DEPUTADAS ESTADUAISENTREVISTA COM AS DEPUTADAS ESTADUAIS
CRISTIANE DANTASCRISTIANE DANTAS & EUDIANE MACÊDOEUDIANE MACÊDO

Por Mais
Mulheres
na Política

Representatividade
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uanto mais mulheres na po-
lítica, mais políticas para as 
mulheres e pelas mulheres. 
Essa frase marcante, proferida 
pela Deputada Estadual do RN, 
Cristiane Dantas, vem para 
fundamentar a importância 

da representatividade feminina na política, em 
todas as esferas do poder.

O debate sobre esse assunto vem ganhando 
cada vez mais força, através de pautas como 
violência contra a mulher, seus direitos e pari-
dade de gênero no cenário político. Apesar das 
conquistas ao longo da história, é válido desta-
car que ainda há muito a ser feito, que a repre-
sentatividade feminina na política está bem 
distante do que é desejado.

Devido à exclusão histórica da mulher no 
cenário político e dos inúmeros desafios en-
frentados pelas candidatas que se dispõem à 
vida pública, como voz ativa para tomadas de 
decisões, a dificuldade em ocupar os cargos ele-
gíveis, além do próprio preconceito que ainda 
existe pelo histórico cultural.

De acordo com pesquisas realizadas pelo 
Inter-Parliamentary Unios – IPU (Organização 
Global dos Parlamentos Nacionais), o Brasil 
hoje ocupa o 145º lugar no ranque de represen-
tatividade parlamentar feminina. Aqui no RN, 
nossos índices são mais expressivos, mas ainda 
muito aquém do esperando. 

Na Câmara Municipal de Natal, atualmente 
temos 6 vereadoras eleitas, frente a 23 verea-
dores, um percentual de 20,6% de representa-
tividade feminina. Já no Parlamento Estadual, 
por exemplo, das 24 cadeiras, apenas três  são 
ocupadas por mulheres. Segundo a Deputa-
da Cristiane Dantas, e também Presidente da 
Frente Parlamentar da Mulher, são muitas as 
dificuldades enfrentadas. “Nós queremos andar 
lado a lado, um Parlamento composto de 50% 
homem 50% de mulher. Mas na prática, ainda 
encontramos muita resistência, até mesmo falta 
de apoio das próprias mulheres”, enfatiza.

Para a Deputada Estadual Eudiane Macêdo, 

QQ “somente uma mulher consegue ser empática 
com as necessidades de outras mulheres. Temos 
muitos papéis e uma natureza mais cuidadora 
e sensível. Recordo, quando ingressei na vida 
pública como vereadora do município de Natal, o 
constrangimento que vivi por não haver sequer 
banheiro feminino na Câmara. Eu precisei engra-
vidar para mudar o regimento interno da Casa 
Legislativa Municipal e garantir direitos para as 
mulheres que viriam depois de mim, como a li-
cença maternidade. São inúmeros os desafios que 
enfrentamos. Muitas vezes, é preciso aumentar a 
voz para que nos escutem”, acrescenta.

Além das deputadas mencionadas, é importan-
te destacar a atuação da Deputada Isolda Dantas, 
quem vem ao longo do seu mandato apresen-
tando projetos de leis em favor das mulheres 
vítimas de violência, com a criação da Delegacia 
Virtual da Mulher e a primeira Casa Abrigo para 
mulheres violentadas no RN, além da igualdade 
de vagas nos concursos da Polícia Militar. Hoje, 
a deputada Isolda é a parlamentar que mais se 
destaca quanto à produção legislativa.  

O Rio Grande do Norte teve a primeira 
mulher a votar no Brasil, ainda em 1927. 
A potiguar Celina Guimarães Viana (foto), 
do município de Mossoró, região Oeste do 
RN. Um ano depois, a primeira prefeita 
eleita foi do município de Lages, 
região Central. De acordo com 
matéria publicada no Portal G1, 
passado quase um século desde 
essas histórias de pioneirismo 
feminino, as potiguares já são 
maioria no registro de eleito-
res, porém minoria quando 
o assunto é a ocupação dos 
cargos eletivos. Uma mu-
dança necessária que come-
ça a partir da consciência 
política de todos, em especial das pró-
prias mulheres.

PIONEIRISMO

Entrevista | Cristiane Dantas & Eudiane Macêdo
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 Feminino
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Aproxime a câmera
do seu celular e assista a 

ENTREVISTA
COMPLETA.

CLICK NO QRCODE
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 ENTREVISTA
COMPLETA.

ASSISTA

Entrevista | Cristiane Dantas & Eudiane Macêdo

10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 35 .

https://www.youtube.com/watch?v=D-ukvXHem3Y
https://www.youtube.com/watch?v=D-ukvXHem3Y&t=309s
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Como você se vê, você se comporta.
Como as pessoas te vêem, elas te tratam.

POR CLÁUDIA REGINAPOR CLÁUDIA REGINA

Quanto
Vale o Seu

“ ”

Visual?
Capital

Estilo & Poder
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uantas vezes, ao conhecer 
pessoas, você se fez a seguinte 
pergunta: “É essa a responsável 
por esse projeto? Ou então: 
Nossa, mas essa aparência dei-
xa muito a desejar, acaba com 
o trabalho dela, nem parece a 

profissional que é.
Se você é uma profissional exímia, mas as 

pessoas não conseguem enxergar isso, é porque 
existe algum desajuste na sua imagem, no seu 

Cuide de sua aparência,
provoque um impacto
visual imediato, aí então,
permita que as pessoas
descubram seus
conhecimentos técnicos
e emocionais,  aumentando  
curiosidade em relação às
suas atuações.

“

”comportamento, na sua comunicação verbal. 
Resumindo: sua aparência não está à altura do 
seu valor.

A imagem profissional impacta diretamente 
seus sonhos, seus negócios, sua carreira, suas 
finanças e sua vida, e perceba o quanto isso pode 
influenciar diretamente no seu faturamento.

Somos seres visuais, passamos por julgamen-
tos todos os dias. É uma decisão usar isso á seu 
favor ou contra você. A importância da comuni-
cação não-verbal na pesquisa de Mehrabian, nos 

CLAUDIA REGINA
Consultora de Imagem 
e Estilo

Estilo & Poder | Cláudia Regina

QQ
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CLAUDIA REGINA
Consultora de Imagem 
e Estilo

...as pessoas 
passaram a olhar 

mais para si e 
procurar novas e 
melhores formas 
de se apresentar 

e de se fazer 
entender.

“

”

diz o que não podemos negar, 
expressões, corpo, ritmo e voz 
chegam antes da nossa geniali-
dade e intelecto.                                           

Isso significa que mais de 
90% da primeira impressão que 
fazem de você não está nas 
suas palavras, mas na forma 
como você se apresenta. Por-
tanto, o que  vestimos  impor-
ta sim. Seu Estilo pessoal é a 
sua embalagem e também um 
facilitador para alavancar seu 
posicionamento profissional. É 
interessante nesse momento 
encantar as pessoas com uma 
atmosfera de exclusividade 
e bom gosto, capacidade, au-
tenticidade e adequação. E o 
profissional que atende a isso, 
tem um papel fundamental no 
engajamento e fidelização da 
sua marca pessoal.

É exatamente esse o concei-
to de Capital Visual, ou seja, 
é tudo aquilo que você inves-
te na sua aparência e reflete 
positivamente na percepção de 
valor que causa nas pessoas. É 
você mostrando ao mundo, com 
autenticidade e respeito, quem 
você é, no que acredita, do que 
é capaz e para onde vai.

 Se  trata  de uma  comuni-
cação assertiva, intencional e 
estratégica, com o objetivo de 
se diferenciar na multidão e ser 
protagonista da sua história. Já 
está bem para trás o tempo em 
que as pessoas eram valoriza-
das muito mais pelo seu Capital 
Humano e Capital Social. Não 
basta apenas você investir em 
cursos, treinamentos, qualifi-
cações, conhecimento técnico 

específico e também apostar 
muito em eventos, encontros 
de negócios e conexões de ne-
tworking, a fim de captar novos 
clientes, tão somente.

 Sua imagem profissional 
é seu cartão de visitas, algo 
tão valioso quanto dinheiro e 
relações. Alem de investir nos 
estudos é fundamental saber 
demonstrar seu potencial. É 
Preciso não somente SER, mas 
PARECER SER, isso aumenta o 
valor do seu serviço.

Para se ter uma ideia da 
importância do que estamos 
conversando, são necessários 
menos de 7 segundos para for-
marmos uma primeira impres-
são sobre alguém. As pessoas 
formam uma impressão a seu 
respeito, até mesmo antes de 
você dizer uma única palavra. É 
nesse momento que são ati-
vados gatilhos como medo ou 
segurança, fragilidade ou força,  
que irão lhe  favorecer ou não.

A máxima “a primeira im-
pressão é a que fica” é verdadei-
ra e deve ter constância, para 
que as pessoas possam associar 
a sua competência profissional 
ao real valor de sua imagem. 
O Capital Visual nada mais é 
do que uma imagem planejada 
estrategicamente para que você 
combine autoconfiança, credi-
bilidade e autoridade, seja qual 
for o seu ramo de atuação.

Segundo Thalita Dal Bo, 
criadora do termo, o  modo 
como você se apresenta atrai 
oportunidades, abre portas e 
traz resultados que impactam 
diretamente sua forma de em-

Estilo & Poder | Cláudia Regina



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 40 .

preender,  traz prestígio. Falo exatamente disso 
que você está pensando: Roupas, sapatos, bolsas, 
cabelo, maquiagem, unhas, dentes, pele, acessó-
rios... Suas roupas precisam comunicar a mensa-
gem certa, no momento certo.

E quando isso não acontece, é criado um ruído 
entre quem você é e o que você mostra ser. A 
confiança é quebrada, enfraquece e perde-se 
clientes.

 Para ser lembrada, saiba que antes de ser 
ouvida você é vista. Então, desenvolva, amplie e 
aumente seu capital visual.Transforme sua ima-
gem em uma marca firme e poderosa, através de 
um estilo único, alinhado com sua personalida-
de, estilo de vida e objetivos de carreira.

É nesse momento que entra a Consultoria de 
Imagem e Estilo para equilibrar, harmonizar e 
projetar seu real valor, mostrando quem você é, 
de forma estruturada, estratégica e com direção 
certa. Esse mercado cresceu muito na pandemia, 
onde as pessoas passaram a olhar mais para si e 
procurar novas e melhores formas de se apre-
sentar e de se fazer entender.

Muitos desses caminhos trazem análises do eu 
e de gavetas internas, desvendadas pelos guias 
de estilo, análise de cores, linhas corporais e 
muitos outros, aliados a conhecimentos e es-
colhas que vieram para ficar como : tecnologia, 
sustentabilidade, redução de excessos e compras 
assertivas.

Cuide de sua aparência, provoque um impacto 
visual imediato, aí então, permita que as pessoas 
descubram seus conhecimentos técnicos e emo-
cionais,  aumentando  curiosidade em relação às 
suas atuações. É assim que você pode aumentar 
ainda mais seu “passe”.

Portanto, se você concorda com esse pensa-
mento se observe com profundidade e se vista 
para onde você quer chegar e não para onde 
você está. Decida o que você quer que digam a 
seu respeito e haja!  

Decida o que
você quer
que digam

a seu respeito
e haja!

“

”Mude a forma como se apresenta e mu-
dará a forma de como é tratada! A decisão 
é sua.

Alguns cuidados que você poderá aten-
tar:

- Sorrir, traz um efeito positivo nas 
pessoas;

- Olhar nos olhos, com liberdade e natu-
ralidade;

- Ter uma postura corporal aberta, faz 
você parecer mais acessível, nenhum de 
seus membros devem estar cruzados, isso 
cria uma atmosfera acolhedora e confian-
te.

- Desenvolva o autocuidado, autoestima 
e autosegurança.

Estilo & Poder | Cláudia Regina



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 41 .



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 42 .

KÊNIA RAISSA
Personal Brander



Marca Pessoal

O mercado hipercompetitivo e equalizado 
apresenta para as profissionais
grandes desafios.

POR KÊNIA RAISSAPOR KÊNIA RAISSA

Como Estabelecer
um Posicionamento
Estratégico
e se Diferenciar

de Marca Pessoal

“
”
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mercado hipercompetitivo e 
equalizado apresenta para as 
profissionais grandes desafios. 
Hoje, tão importante quan-
to ser competente é parecer. 
Portanto, nesse novo contexto, 
desenvolver um posiciona-

mento de marca pessoal consistente, dentro de 
um segmento de atuação específico, com uma 
estratégia clara, é um dos principais pontos de 
diferenciação mercadológica.

Assim como as empresas, cada vez mais, pro-
fissionais autônomas, liberais e empreendedo-
ras precisam desenvolver suas marcas pessoais  
para  alavancar sua carreira e negócios. Para 
isso, é fundamental compreender que o posicio-
namento não é algo estático. É dinâmico.

Acompanhar os momentos distintos da sua 
carreira ou negócio, criando um fluxo, um movi-
mento, capaz de direcionar seus resultados para 
níveis cada vez mais elevados, é fundamental 
nesse novo cenário.

A estratégia de posicionamento pode ser com-

Marca pessoal são
todas as associações, 

pensamentos
e sentimentos

que transmitimos
para as pessoas.

É a visão do outro
sobre nós.

Marca Pessoal | Kênia Raissa

“

”

OO
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Duas informações 
precisam ser bem 

comunicadas através 
do seu posicionamento: 

quem você é
e qual a sua expertise.

Marca Pessoal | Kênia Raissa 

“

”

preendida em 3 fases:

1 - INICIAL 
Quando você ingressa no mercado, conso-

lidando ainda seu conhecimento e expertise. 
Aqui, estão as profissionais em início de carrei-
ra ou aquelas que passaram por uma transição 
recente.

Nesta fase, é imprescindível trabalhar o po-
sicionamento da sua marca pessoal e criar uma 
referência no seu segmento, validando metodo-
logias, abordagens, produtos / serviços, com foco 
em atingir as pessoas mais próximas (conhecidos 
e indicações).

Produzir conteúdo, fazer ofertas de forma 
gradual, dando passos consistentes e progressi-
vos para realizar ajustes e chegar ao seu “modelo 
ideal”, no que tange a imagem de marca projeta-
da e também sua proposição de valor.

Nessa fase, o resultado é uma métrica impor-
tante para mensurar o impacto da sua marca 
pessoal e também a viabilidade da sua entrega. 

Para avaliar, é recomendado fazer uma pes-
quisa de percepção de imagem e reputação, como 
também de mercado, solicitando feedbacks de 
clientes que passaram por você nesse período.

2 - ALAVANCAGEM 
Com conhecimento, experiência e resultados 

efetivos, a profissional já tem um posicionamen-
to consolidado.  O foco, agora, passar por elevar 
seu nome para o próximo nível, através de estra-
tégias mais efetivas de comunicação que atinjam 
um público maior e desconhecido, ou seja, que 
não faz parte da sua rede de 
relacionamentos ou somente 
indicações.

É fundamental focar mais na 
execução que na qualificação, 
investir no seu posicionamento 
de marca pessoal nas mídias, 
fazer co-branding (parcerias 
estratégicas) com marcas pes-
soais/corporativas bem posi-
cionadas e escalar seu produto/
serviço;

Nas redes sociais, o formato de conteúdo a 
partir desse momento da carreira vai sendo mol-
dado, trazendo mais sobre sua visão de mundo, 
pessoalidade, com trabalho expressivo de intera-
ção, como lives recorrentes, movimentos/discur-
sos com causas bem definidas;

3️ - CONSOLIDAÇÃO
Momento que exige da profissional uma rea-

valiação do mercado, inovação na sua entrega 
e olhares para possibilidades diferentes. Novos 
desafios, inovação em métodos, abordagens, ne-
gócios, parcerias.

Nesse patamar, se encontram as profissionais 
referências, que já conquistaram patamares 
diferenciados no seu mercado e hoje percebem 
a necessidade de se reinventarem ou ampliar 
seu posicionamento a partir de novos projetos e 
empreitadas. 



... é importante que o trabalho feminino seja um instrumento real 
de liberdade, a chave da algema que prende em várias gaiolas 
invisíveis. Ter um trabalho que respeite, reconheça e remunere 
justamente é possível, é libertador, mas sem romance porque somos 
adultas. O mercado é cruel sim, e nós precisamos estar fortalecidas, 
blindadas, para não nos abater.

“

”



O Que
 Trabalho
Significa
Para Você:
Prisão ou
Liberdade?

Artigo
POR NEUSA COELHOPOR NEUSA COELHO

ESTRATEGISTA DE MUDANÇAS ESTRATEGISTA DE MUDANÇAS 
PROFISSIONAIS E LÍDERPROFISSIONAIS E LÍDER

DA REDE SOMMADA REDE SOMMA
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or infinitos motivos, algumas 
mulheres se libertam quando 
passam a ter um trabalho, seja 
pelo regime CLT ou empreen-
dendo. Elas passam a ser donas 
das próprias decisões, contro-
lando suas ações nos âmbitos 

pessoal e profissional.
No entanto, tantas outras mulheres se aprisio-
nam quando têm um trabalho. Elas se subme-
tem a empregos ou negócios exploratórios, que 
não as respeitam, reconhecem nem renumeram 
justamente, na tentativa de garantir sua mínima 
liberdade e independência.
Por receio de passar por dificuldades sozinha ou 
com seus filhos, para 
sair de relacionamen-
tos abusivos, se liber-
tar de ciclos de vio-
lência doméstica e por 
outros tantos fatores, 
todos os dias muitas 
mulheres acabam 
assumindo postos de 
trabalho ou abrindo 
negócios que não 
refletem seus desejos, 
sonhos, necessidades 
e sua essência. Elas 
saem de uma prisão, 
para entrar em outra 
tão cruel quanto. Um trabalho que deveria ser 
libertador se torna perturbador.
 Em ambas as situações, estas mulheres 
ainda precisam enfrentar uma sociedade que, 
em sua maioria, não oferece o menor apoio no 
processo de conquista da liberdade, seja ela fi-
nanceira, emocional, de tempo ou geográfica. So-
ciedade essa que sempre teve medo de mulheres 
que trabalham, que falam abertamente, que se 
posicionam, que se amam, que constroem, que 
estudam, que geram seu próprio dinheiro, que 
lideram, que criam coisas incríveis, que voam 
alto, alcançando novos ares. Mulheres livres 
soam como ameaça ao patriarcado, ao machismo 

“

”

enraizado pelos quatro cantos do mundo.
 Às vezes, você tem aquela sensação de 
trabalhar é coisa de “homem”? Que é prejudicial 
ao seu papel de “boa dona de casa”? Que atrapa-
lha a sua relação familiar e a criação dos seus 
filhos, ou é algo que está muito longe do seu 
alcance? Essa sensação não é sua, ela foi planta-
da em você. Existem muitos motivos históricos, 
econômicos e políticos que fazem você se sentir 
assim. 
 Diversas oportunidades de cortar as 
asas das mulheres foram criadas ao longo da 
história da humanidade para impedi-las de 
voar. Elas foram ensinadas desde a infância, 
de forma inconsciente, a se manterem presas. 
Existem mulheres que decidiram cortar as suas 
próprias asas porque voar pode trazer proble-

Às vezes, você tem aquela sensação de 
trabalhar é coisa de “homem”? Que é 

prejudicial ao seu papel de “boa dona de 
casa”? Que atrapalha a sua relação familiar 

e a criação dos seus filhos, ou é algo que está 
muito longe do seu alcance? Essa sensação 

não é sua, ela foi plantada em você.

mas, não é verdade?
Mulheres que se limitam, não se priorizam, nem 
se permitem viver livremente ou fazer as pró-
prias escolhas, por medo do julgamento alheio. É 
preciso que compreender, aprender, internalizar 
que o trabalho é um ato de auto-amor. Nunca 
podemos esquecer disso.
 Contudo, é importante que o trabalho 
feminino seja um instrumento real de liberdade, 
a chave da algema que prende em várias gaiolas 

Artigo | por Neusa Coelho

PP



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 49 .

invisíveis. Ter um trabalho que respeite, reco-
nheça e remunere justamente é possível, é liber-
tador, mas sem romance porque somos adultas. 
O mercado é cruel sim, e nós precisamos estar 
fortalecidas, blindadas, para não nos abater.
A liberdade e o futuro profissional andam de 
mãos dadas. Conquistar uma carreira, seja traba-
lhando de carteira assinada ou empreendendo, 
onde possamos gerar dinheiro para realizar tudo 

o que desejamos é nossa primeira missão aqui na 
Terra.
 Definir objetivos profissionais, planejar 
como conquistá-los, executar suas ações com 
direcionamento aos objetivos, estudar as ten-
dências de mercado, escolher quais cursos fazer, 
gerenciar o tempo e as finanças, aprender a 
comunicar com o mercado de trabalho, eviden-
ciar a grande profissional que somos e construir 
relacionamentos assertivos são algumas das 

ferramentas que fazem parte de uma estratégia 
de mudança profissional bem-sucedida.
 Avançar em sua carreira de forma di-
recionada poderá trazer até você uma oportu-
nidade de emprego ou negócio melhor, mais 
sustentável, mais leve. Construir uma estratégia 
de mudança profissional é muito mais simples, 
prático, rentável e libertador do que parece. Não 
só suas liberdades, mas sua saúde física e men-

tal também dependem do futuro que você pode 
começar a criar hoje.
Se você está vivendo de um trabalho perturba-
dor, a mudança depende 100% de você. E se você 
está vivenciando um trabalho libertador, a res-
ponsabilidade de manter essa realidade também 
é 100% sua.
 Nós estamos exatamente no lugar onde 
nossas decisões nos colocaram.
 Esteja atenta aos sinais da mudança!  

Artigo | por Neusa Coelho



Inesquecível!Inesquecível!



CONECTAR E DIFERENCIAR MULHERESCONECTAR E DIFERENCIAR MULHERES  
no mercado. Com esse propósito, nasce a Rede no mercado. Com esse propósito, nasce a Rede 
Mulheres que Marcam, um projeto inovador Mulheres que Marcam, um projeto inovador 
que visa promover a colaboração feminina e a que visa promover a colaboração feminina e a 
diferenciação profissional através de encontros diferenciação profissional através de encontros 
presenciais, ações efetivas de Marca Pessoal e o presenciais, ações efetivas de Marca Pessoal e o 
conhecimento acessível, integrado e continuado.conhecimento acessível, integrado e continuado.

Rede Mulheres que Marcam
POR KÊNIA RAISSAPOR KÊNIA RAISSA

Conectando

no Mercado

e Diferenciando
Mulheres
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Estamos juntas, conectadas,
e isso é o que nos move”

Rede Mulheres que Marcam | por Kênia Raissa

onectar e diferenciar mulheres 
no mercado. Com esse propósi-
to, foi lançada ainda em outu-
bro de 2021 a Rede Mulheres 
que Marcam. Um projeto 

inovador idealizado pela jornalista e empreen-
dedora, Kênia Raissa, que vem se consolidando 
através de ações consistentes e estratégicas 
entre as profissionais potiguares.

De acordo com a fundadora, a Rede Colabora-
tiva nasceu de um sonho pessoal e foi tomando 
forma ao longo de dois anos. “Temos um projeto 
bem desenhado e audacioso para realizar. Esta-
mos na primeira fase, ainda consolidando a ideia 
e a marca Mulheres que Marcam. Em sequência, 
vislumbramos expandir a Rede para outros esta-
dos, quem sabe países”, acrescenta Kênia Raissa.

Todo o projeto acontece a partir de um cro-
nograma de encontros de conexão feminina, 
onde estreitamos laços e fazemos parcerias 
colaborativas, cursos especializados que traba-
lham o desenvolvimento pessoal e profissional 
das associadas de forma acessível, integrada e 
continuada, como também de ações práticas de 
marca pessoal que apoiam o posicionamento 
mercadológico das profissionais que fazem parte 
da Rede.

O objetivo é um só: desenvolver uma grande 
teia de mulheres que acreditam no valor da co-
laboração e que desejam ocupar uma posição de 
destaque no seu mercado-alvo.

Com um time de executivas experientes e 

“
”

bem qualificadas em várias frentes de atuação, 
como Personal Branding, Gestão de Carreiras 
e Negócios, Comunicação e Oratória, Imagem 
Estratégica, Marketing Digital, Educação Finan-
ceira, entre outros, a Rede Mulheres que Mar-
cam dispõe de um capital relacional e intelectual 
diferenciado, capaz de apoiar o desenvolvimen-
to de profissionais para além das qualificações 
técnicas, tão necessário para o atual contexto do 
mercado de trabalho.

Ainda de acordo com a idealizadora da Rede 
Mulheres que Marcam, o trabalho de conexão e 
diferenciação feminina é fundamental no mo-
mento do mercado que vivemos. “A equalização 
do conhecimento, associada à alta competitivi-
dade, pede uma nova profissional: atualizada, 
com bom nível de desenvolvimento pessoal, e 
bem posicionada. Nossa rede irá fomentar de 
forma acessível, a qualquer mulher que deseje se 
desenvolver, o conhecimento especializado para 
que ela possa protagonizar na vida e carreira”, 
acrescenta Kênia Raissa.

Além de Congressos semestrais, cursos e en-

CC
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Estamos juntas, conectadas,
e isso é o que nos move”
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Rede Mulheres que Marcam| por Kênia Raissa

contros de netweaving mensais, a Rede Mulhe-
res que Marcam tem como objetivo-meio envol-
ver as associadas em ações práticas para que elas 
se desenvolvam. Através palestras, elaboração e 
execução de projetos em suas áreas de atuação 
e espaços em veículos de comunicação da pró-

pria Rede. Afinal, de acordo com Kênia Raissa, 
conhecimento é potencial, mas ação é poder. 
“Queremos apoiar verdadeiramente, promover 
um movimento genuíno, que faça a diferença na 
vida de todas nós. Estamos juntas, conectadas, e 
isso é o que nos move”, finaliza.  

Momentos...



4º Encontro Mulheres que Marcam no 
Hotel Majestic Premier, reunindo mais de 
120 mulheres no momento de retomada 
do mercado devido à Pandemia.

 19/11 - Happy Hour com Propósito, 
um jantar com a presença de 60 
empreendedoras e com a participação 
especial da Executiva Aline Chacon 
- Mentora de Mulheres que desejam 
desenvolver seu propósito de vida.

 29/11 - Imersão em Grupo Online  A 
Marca é Você, uma mentoria em grupo 
sobre gestão estratégica de marcas 
pessoais com a Fundadora Kênia 
Raissa, Estrategista em Marcas Pessoais 
Femininas.

VEJA AS AÇÕES QUE REALIZAMOS

Nesses primeiros 6 meses

Outubro

Novembro

(2021)

(2021)

Rede Mulheres que Marcam | por Kênia Raissa
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27/03️ – Acontece o 5º Encontro Mu-
lheres que Marcam, um congresso se-
mestral com a participação de todas 
as Executivas da Rede Mulheres que 
Marcam e cerca de200 participantes.

Janeiro

Dezembro

Fevereiro
Março

(2021)

(2022)

(2022)

(2022)

 14/12 - Natal com Propósito, uma confraternização 
regada à palestra sobre ESG, com a Executiva da 
Rede Mulheres que Marcam Danielle Mafra, também 
Executiva em Sustentabilidade, Diversidade e Res-
ponsabilidade Social.

 16/12 - Curso Online Planos e Metas para 2022, um 
momento riquíssimo para o planejamento anual com 
a Executiva Katarina Alcântara, Personal Business e 
Analista Comportamental.

 25/01 - Almoço de Negócios, com Rodadas 
de Apresentações, Parcerias e Boas Amiza-
des, momento em que a Fundadora Kênia 
Raissa, também Estrategista em Marcas Pes-

soais Femininas, falou sobre a impor-
tância do Pitch de Apresentação 
e como elaborá-lo.

 29/01 - Oficina Presencial Des-
cubra seu Estilo com a Executiva 
Cláudia Regina, Estrategista em 
Imagem e Estilo.

 18 /02 - Mentoria Grupo Online Insta-
gram na Prática com a Executiva Priscila 
Barros, Estrategista Digital.

 24/02 - Mulheres & Business: um Talk 
Business pra Lá de Feminino aconteceu 
no TBridge, com a participação das as-
sociadas Thais Barbosa, Klélia Alencar e 
Rebecca Cabral. Um momento de cone-
xão e trocas.

Rede Mulheres que Marcam | por Kênia Raissa
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Novo Mundo

EXISTE UMA DISCREPÂNCIA E PRECISAMOS EXISTE UMA DISCREPÂNCIA E PRECISAMOS 
EQUILIBRAR.EQUILIBRAR. A ideia é colocar mais mulheres no  A ideia é colocar mais mulheres no 
mercado, contribuindo para um mundo 50 – 50.mercado, contribuindo para um mundo 50 – 50.

ENTREVISTA LANA SOUSA ENTREVISTA LANA SOUSA 

Unindo
Lucro e Propósito
em Benefício

de Mulheres
em Vulnerabilidade

Social

PSICÓLOGA E EMPREENDEDORA SOCIALPSICÓLOGA E EMPREENDEDORA SOCIAL
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O autoconhecimento 
como uma ferramenta de 

empoderamento feminino. 
Essa é a nossa bandeira.

Entrevista | Lana Sousa

onectar mulheres em vulne-
rabilidade social a empresas 
que valorizam a equidade de 
gênero e assim aumentar a 
representatividade e empre-
gabilidade feminina. Com esse 
propósito, surge a LanaCOS, 

uma plataforma web idealizada pela psicóloga e 
empreendedora social, Lana Souza, que funcio-
na como ponte entre o RH de empresas e candi-
datas que desejam se recolocar no mercado de 
trabalho.

O projeto está enquadrado no modelo de ne-
gócios de impacto, combinando propósito, equi-
dade e protagonismo para beneficiar diretamen-
te mulheres de renda mais baixa, das classes C, 
D e E. De acordo com a fundadora, Lana Souza, 
no Rio Grande do Norte, as empresas com até 
50 colaboradores têm em seus quadros 65% de 
homens. “Existe uma discrepância e precisamos 
equilibrar. A ideia é colocar mais mulheres no 
mercado, contribuindo para um mundo 50 – 50”, 
acrescenta.

Além da plataforma, a LanaCOS também re-
aliza oficinas para instigar o autoconhecimento 
em mulheres e, assim, despertá-las para seus 
talentos, contribuindo para expandir sua visão 
de mundo. Outras ações também estão sendo 
desenvolvidas para ampliar a abrangência do 
projeto, como a conscientização social desde a 
infância sobre os direitos da mulher, através de 
parcerias com entidades não-governamentais e 
o poder público.

“Historicamente, a mulher sempre atuou 
como coadjuvante. É fundamental que perce-
bam, em especial as mulheres que dependem 
economicamente de seus companheiros ou fa-
miliares, que elas podem tomar as rédeas da sua 
vida. É assim que vamos contribuir para o seu 
protagonismo e para o fim da violência contra a 
mulher”, acrescenta Lana Souza.

É valido destacar que negócios de impacto 
social não são ONGs, nem tão pouco um negócio 

C  C  

“
”

tradicional. Esse último, por sua vez, tem o lucro 
como foco, já um negócio de impacto visa gerar 
transformação positiva na sociedade. É um lucro 
humanizado, onde todos ganham.  
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É fundamental que 
percebam, em especial as 
mulheres que dependem 

economicamente de 
seus companheiros ou 

familiares, que elas podem 
tomar as rédeas

da sua vida.” 

Entrevista | Lana Sousa

“

”

Aproxime a câmera
do seu celular e assista a 

ENTREVISTA
COMPLETA.

CLICK NO QRCODE
e assista a

 ENTREVISTA
COMPLETA.

ASSISTA

https://www.youtube.com/watch?v=D-ukvXHem3Y
https://www.youtube.com/watch?v=g5bLb3Iwp2w
https://www.youtube.com/watch?v=g5bLb3Iwp2w&t=132s
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Políticas Públicas

CAMPANHACAMPANHA de combate à violência de combate à violência
contra a mulher é lançada em Natalcontra a mulher é lançada em Natal

REDE DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES REDE DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES 

Somos Muitas
e Estamos

Juntas
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o Dia Internacional da Mulher, 
celebrado neste 8 de março, a 
Prefeitura de Natal, por meio 
das Secretarias Municipais de 
Políticas para as Mulheres, de 
Segurança Pública e Defesa So-
cial e de Comunicação, lançou 

oficialmente, no Palácio Felipe Camarão, a cam-
panha “Somos muitas e estamos juntas”, que visa 
dar visibilidade à Rede de Proteção às Mulheres 
em Situação de Violência no Município de Natal.

Na ocasião, a Secretária de Políticas Para as 
Mulheres, Andréa Ramalho, apresentou uma 
pesquisa com o objetivo de aferir o conhecimen-
to da população sobre a rede de atendimento 
às mulheres da capital e auxiliar também no 
desenvolvimento do Protocolo Municipal de 
Atenção às Mulheres em Situação de Violência 
no Município.

“O município de Natal cumpre com o seu 
papel.  Diante da escalada de violência contra a 
mulher nós elaboramos uma pesquisa com o Ins-
tituto Perfil de Pesquisas, onde identificamos se 
as mulheres de Natal, em primeiro lugar, conhe-
cem a Lei Maria da Penha, que é um instrumen-
to de defesa e de proteção do sexo feminino. E 
mais de 60% das mulheres natalenses responde-
ram positivamente. No tocante à Rede de Prote-
ção à Mulher do Município de Natal, ficou claro 
que a maioria não tem conhecimento da Rede 
que é de prevenção, proteção e de promoção às 
mulheres”, assinalou Andréa Ramalho. 

A Rede de Proteção à Mulher conta com di-
versas instituições públicas, como o Centro de 
Referência Elizabeth Nasser (Cren), Casa Abrigo 
Clara Camarão (Cacc), Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher (DEAMs), Patrulha 
Maria da Penha, Ministério Público, Juizados 

NN
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“

”

A divulgação da campanha 
é importante para 

esclarecer às mulheres 
sobre o seu papel na 

sociedade, da importância 
delas na conquista de 

direitos e deveres.

Especiais e Promotorias Especializadas, entre 
outras: “Informação é poder, principalmente no 
que se refere à violência doméstica. Então, a 
Prefeitura de Natal está buscando dar visibili-
dade aos equipamentos sociais que existem no 
município. A campanha objetiva dialogar com as 
mulheres e dizer que elas não estão sozinhas”.

O prefeito Álvaro Dias foi representado pela 
primeira-dama do Município, Amanda Dias. Ela 
disse que o Dia Internacional da Mulher marca a 
inserção do espaço do sexo feminino no mundo 
moderno, que cada vez mais está avançando e 
conquistando o seu lugar. “A divulgação da cam-
panha é importante para esclarecer às mulheres 
sobre o seu papel na sociedade, da importância 
delas na conquista de direitos e deveres”. 

Preocupada com o crescente feminicídio no 
Rio Grande do Norte, a primeira-dama informou 
que em apenas dois meses e oito dias de 2022, 
oito mulheres foram assassinadas no Estado. 
“Precisamos dar um basta nessa violência. Neste 
sentido, a campanha é importante para esclare-
cer que o município de Natal tem uma rede de 
proteção e acolhimento à mulher em situação 
de violência doméstica. A Prefeitura está estru-
turada para o acolhimento da mulher vítima de 
violência”.   

“Oito de março é um dia que temos muito a 
celebrar, mas também um dia de muita tristeza, 
porque ainda vemos muitos feminicídios em 
nosso Estado e em todo o país. Porém a Patru-
lha Maria da Penha tem prestado seu serviço à 
mulher, e nesses dois anos de funcionamento 
da Patrulha nenhuma foi vítima de agressão. 
Então, as mulheres precisam denunciar abusos, 
maus tratos e violência pelo Disque 180 e 190 
ou pelos nossos equipamentos sociais, como o 
Centro de Referência Elizabeth Nasser, Centros 
de Referência em Assistência Social e as DE-
AM’s, por exemplo. E a partir do momento que a 
mulher tenha uma medida protetiva, a Patrulha 
Maria da Penha está pronta para protegê-la. A 
Patrulha é preponderante na vida das mulheres 
vítimas de violência. Mas é preciso que ela de-
nuncie, vá à justiça e que obtenha uma medida 

protetiva. Nós estamos com ela”, ilustrou a secre-
tária municipal de Segurança Pública e Defesa 
Social, Sheila Freitas. 

PESQUISAPESQUISA  
A pesquisa realizada pela Semul foi a campo 

nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, nas quatro 
regiões da cidade. Foram ouvidas 800 pessoas, 
sendo 55,25% mulheres e 44,75% homens. Os 
níveis de instrução são de 44,74% ensino médio, 
36,88% ensino fundamental e 11,75% superior. 

Quase dois terços, 64,12% dos entrevistados 
afirmam ter conhecimentos sobre a Lei Maria da 
Penha. 

Sobre a rede de atendimento montada pelo 
município de Natal, 30,75% afirmam já ter ou-
vido falar, 5,13% dizem que conhecem, e 64,12% 
afirmam que não conhecem a rede. 

AMANDA DIASAMANDA DIAS
Primeira-Dama de NatalPrimeira-Dama de Natal
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“

”

Informação é poder, principalmente no que se refere à violência 
doméstica. Então, a Prefeitura de Natal está buscando dar 

visibilidade aos equipamentos sociais que existem no município.
 A campanha objetiva dialogar com as mulheres

e dizer que elas não estão sozinhas.

Quando questionados sobre quais medidas 
podem melhorar para evitar a violência contra 
a mulher, os três pontos mais citados são, mais 
rigidez/punição para os agressores (17,69%), 
mais denúncias (15,75%) e maior assistência à 
mulher com acompanhamento do caso e apoio 
com (9,25%). 

PROJETO VALENTESPROJETO VALENTES
Ainda pela comemoração do Dia Internacional 

da Mulher, a Secretaria Municipal de Políticas 
Para as Mulheres, em parceria com a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL Natal), inaugurou a loja 
temporária (Pop Up Store) Valentes, no Natal 
Shopping. São 34 mulheres empreendedoras, ví-
timas de violência, que estão vendendo produtos 
e se fortalecendo financeiramente. 

ANDREA RAMALHOANDREA RAMALHO
Secretária municipal de Políticas Para as MulheresSecretária municipal de Políticas Para as Mulheres
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Artigo
POR ALINE CHACONPOR ALINE CHACON

MENTORA DE VIDAMENTORA DE VIDA
COM PROPÓSITOCOM PROPÓSITO

O BARULHO MENTALO BARULHO MENTAL nos impede nos impede
de ouvir o silêncio interiorde ouvir o silêncio interior
que é a nossa essência.que é a nossa essência.

A Voz Que
Não Vale
a Pena Ouvir
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Quem tem um ‘porquê’ 
enfrenta qualquer ‘como’. 
E acrescento um pequeno 

detalhe: Quem tem um 
‘porquê’ e um ‘para quem’, 

suporta qualquer como.”

Artigo | Por Aline Chacon

barulho mental nos impede de 
ouvir o silêncio interior que 
é a nossa essência. Somos tão 
atarefadas, tantas atribuições, 
tantos títulos, que rompemos. 
Rompemos com a nossa iden-
tidade, criamos uma imagem 

mental a nosso respeito, tão cruel que passamos 
a nos relacionar com essa voz que nos oprime 
e tem sempre uma opinião equivocada a nosso 
respeito. “Você não é capaz, você não vai con-
seguir, fulana é muito melhor do que você”, diz 
essa voz interior. 

 Essa vida angustiada, preocupada, ansio-
sa acontece por causa desse rompimento com 
quem de fato somos. Reclamamos, condenamos, 
sentimos raiva, inveja, medo, porque vivemos 
deslocadas da essência e do tempo. Nos preocu-
pamos tanto com o futuro, nos prendemos tanto 
ao passado que não estamos, não ficamos intei-
ras no hoje. Projetar as realizações, as sensa-
ções prazerosas para quando tal acontecimento 
ocorrer – carro, casa, emprego, curso, marido, 
ou seja, deixar para ser feliz no amanhã, é estar 
deslocada no tempo, viver remoendo o passado 
diariamente também é uma característica pro-
vocada por essa voz interior que nos desinstala 
e desestimula do hoje. 

 E assim, ao ficarmos à margem do mo-

OO mento presente estamos no padrão mental erra-
do que nos leva a uma vida medíocre e comple-
tamente fora da realidade. Para sair dessa vida 
cheia de ilusão, é preciso lutar pela consciência.  
Decidir-se pela busca incansável do autoconhe-
cimento e do propósito de vida, permitir que a 
essência se manifeste em você. 

 Sendo assim, sair do aleatório e automáti-
co é uma decisão, mas para decidirmos por essa 
nova narrativa se faz necessário ter consciência 
da vida sem sentido que vivíamos para dar espa-

“

”ço a outra forma de pensar, sentir,
refletir e reagir.

 Você quer viver uma vida cheia de pro-
pósito e sentido de vida? Comece por agir com 
intencionalidade, pergunte-se sempre: Por que 
estou tomando essa decisão? Por que desejo tan-
to isso? Depois siga nas perguntas existenciais e 
descubra: Para quem estou lutando? Vale a pena 
essa luta? 

 Portanto, decididamente, entenda que se 
você não lutar por você, quem lutará? Se você 
luta somente por você, que tipo de ser humano 
você é? Encerro com essa citação de Nietzsche 
que transformou a minha vida – “Quem tem um 
“porquê” enfrenta qualquer “como”. E acrescento 
um pequeno detalhe: Quem tem um “porquê e 
um “para quem”, suporta qualquer como. Come-
ce por aqui, temos muito a fazer. 
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EMPODERAMENTO
de Mulheres

Está no dia a dia
do SICOOB/RN

POR CELLYANE DA SILVEIRAPOR CELLYANE DA SILVEIRA

Economia

GERENTE DE RELACIONAMENTOGERENTE DE RELACIONAMENTO



do SICOOB/RN
Temos cartas de consórcio que ajudam as mulheres 

a financiar cursos de especialização, viagens 
ao exterior, festas de casamento, decoração de 

ambientes, até procedimentos cirúrgicos”,

“
”
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Sicoob Rio Grande do Norte 
está comprometido com o em-
poderamento feminino. Afinal, 
a construção de uma sociedade 
democrática, justa e sustentá-
vel passa pela superação das 
desigualdades de gênero e pela 

geração de oportunidades iguais para todos. Nesse 
sentido, a cooperativa traz para o seu dia a dia o 
estímulo à organização e à autonomia financeira 
de mulheres.

Na carteira de produtos e serviços, por exem-
plo, o Sicoob Rio Grande do Norte oferece di-
versas possibilidades de financiamento para o 
público feminino 
desenvolver os 
seus negócios. 
Como crédito para 
construir ou refor-
mar sua empresa, 
adquirir equipa-
mentos, garantir 
capital de giro, 
negociar dívidas.

Segundo a gerente 
de relacionamento, 
Cellyane da Silveira, 
há ainda serviços 
mais específicos, con-
sórcios para aquisição de imóveis, 
automóveis e outros bens duráveis. “Temos 
cartas de consórcio que ajudam as mulhe-
res a financiar cursos de especialização, 
viagens ao exterior, festas de casamento, 
decoração de ambientes, até procedimen-
tos cirúrgicos”, explica Cellyane. “Todos esses 
serviços contam com as melhores taxas do mer-
cado e com os prazos que melhor se adequam às 
necessidades de momento das mulheres”.

Gerente da agência sede, Daliane Dantas (foto), 
cita também o modelo do Seguro de Vida Mulher. 
“Ele protege as mulheres em todos os momentos, 
não as deixando desamparadas em nenhuma 

situação. Por exemplo, assegurando a indenização 
à cooperada em vida, no caso de doenças graves, 
como câncer e Alzheimer, ou invalidez perma-
nente”, comenta. “Já a Previdência do Sicoob 
foca no planejamento financeiro futuro, 
auxiliando mulheres com reservas que 
as possibilitem realizar investimentos a 
médio e longo prazo, além de ajudá-las 
a manter seu padrão de vida durante a 
aposentadoria”.

O Sicoob Rio Grande do Norte conta ainda com 
ampla participação feminina no seu dia a dia. 
Para se ter ideia, em um mercado extremamente 

machista, há na coo-
perativa paridade na 
ocupação de vagas de 
gerência entre ho-
mens e mulheres, e, 
no geral, de um total 
de 85 colaboradores, 
49 são mulheres. 
Essa proporção 
não é por acaso. 
Segundo Cellyane, 
“ela impacta direta-
mente na cultura 
organizacional, 

ajudando a formar 
um ambiente mais democráti-

co e inclusivo”.
Ao longo do ano também são realizadas várias 

ações para o público feminino, tocando em ques-
tões urgentes, como a campanha “Chega de re-
lacionamento abusivo”, estampada em vários 
outdoors de Natal, assim como o apoio à palestras 
sobre gestão feminina e o empoderamento das 
mulheres na governança.

O Sicoob Rio Grande do Norte mostra que está 
em sintonia com o que acontece no mundo, sobre-
tudo o que acontece com as mulheres. E atua em 
prol de mudanças positivas na sociedade. Porque 
no Cooperativismo Financeiro o valor humano 
está à frente do capital.  

OO
Economia | por Cellyane da Silveira
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Uma Rede
de Apoio

e Ações
Estratégicas

para Mulheres
O OBJETIVO É UM SÓ:O OBJETIVO É UM SÓ: desenvolver uma grande teia  desenvolver uma grande teia 
de mulheres que acreditam no valor da colaboração e de mulheres que acreditam no valor da colaboração e 
que desejam ocupar uma posição de destaque no seu que desejam ocupar uma posição de destaque no seu 
mercado-alvo.mercado-alvo.

Clube de Associadas
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 Psicoterapia 
 Atendimento Clínico

Psicóloga Clínica, atua com abordagem 
em Terapia Cognitivo Comportamental, 
auxiliando pessoas a encontrar equilíbrio 
emocional, e assim proporcionar a seus 
pacientes bem-estar e qualidade de vida. 
”Meu proposito de vida e esperança, o amor 
pela família e ao próximo são âncoras que me 
fazem acreditar que é preciso compreender 
para transformar, pois as mudanças ocorrem 
quando assumimos a autoria de nossas 
próprias histórias, atribuindo-lhes um novo 
sentido, construindo novos significados 
existenciais.” Investindo constantemente 
em educação continuada, é pós graduanda 
em terapia cognitiva comportamental, com 
curso de resistência terapêutica e técnicas 
em terapia cognitiva comportamental. Ao 
mesmo tempo que adesempenha seu trabalho, 
concilia sua vida como mãe de 4 filhos, 
esposa e cristã.

PSICÓLOGA CLÍNICA

Minhas Redes Sociais
@drikabbotelho

84 98826-5963️

Adriana Botelho

. ASSOCIADAS.

“Nós, mulheres, temos o poder 
de conciliar vida pessoal e 
profissional sem sair do salto.”
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Nascida na cidade de Manaus/AM, 
casada, mãe de dois filhos. Advogada 
desde 2014, atuando no Rio Grande do 
Norte e no Ceará, especializada nas áreas 
do Direito de Família, Direito Médico e 
Saúde. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família - IBDFAM, Membro da 
Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da 
OAB/RN e Conselheira Municipal do Idoso 
de Parnamirim/RN. Atua através de uma 
advocacia humanizada, responsável, com 
atendimento personalizado, valorizando o 
cliente em busca da satisfação
de seus anseios.

ADVOGADA
ESPECIALISTA EM DIREITO DE 
FAMÍLIA, MÉDICO E SAÚDE

 Direito de família 
 Inventários 
 Desfavor de planos de saúde

e hospitais
 Consultorias personalizadas

Minhas Redes Sociais
@alexsandraadvoga

(84) 99906-4025

solonmota.com 

Alexsandra.Moreira.583️

Alex Sandra Moreira

. ASSOCIADAS.

“Da mesma forma que “a 
injustiça num lugar qualquer é 
uma ameaça à justiça em todo 
lugar “ (M.L. King), a injustiça 
contra uma pessoa qualquer é 
uma ameaça à justiça
de todos nós.”
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Aline Chacon Educadora e Mentora de vida 
com propósito, graduada em pedagogia 
e doutoranda em filosofia da educação, 
com mais de 10 anos de experiência na 
área. Especialista em autoconhecimento 
e propósito de vida com certificação em 
coaching. Aline Chacon atua no mercado 
como mentora de mulheres. Sua mentoria 
está alicerçada no autoconhecimento e na 
gestão das emoções, trabalha com propósito 
de vida porque acredita que a compreensão 
da mulher diante daquilo que ela é, ou seja, 
a sua essência, é o itinerário seguro para 
a liberdade interior e para a realização de 
grandes sonhos. Através de uma metodologia 
autoral, o método CAS, Aline desenvolve 
ferramentas de ordem prática que auxiliam 
nesse mergulho interior e na busca da 
descoberta da verdadeira essência feminina.

“Agarrar a vida pela mão e 
ouvir dela o que ela espera
de nós.”

 Mentorias
 Consultorias 
 Cursos
 Palestras 
 Workshop

EDUCADORA E MENTORA

Minhas Redes Sociais
@alinechacon_educadora

(84) 99654-2484

www.alinechaconeducadora.com

Aline Chacon Educadora

Aline Chacon 

. ASSOCIADAS.
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alexsandra@alexsandra.com.br

Empreendora, mãe de 3 e especialista 
em Seguros e planos de saúde. Ajudo 
pessoas e empresas a protegerem o que 
mais importam para elas, através da 
comercialização de apólices de seguros,  
assegurando qualquer imprevisto que 
venham a ter com apoio assistencial
e financeiro.

“As Corretoras e Corretores 
sempre encontram a proteção 
ideal para as nossas vidas.”

CORRETORA DE SEGUROS

 Consultoria de seguros em geral
 Planos de saúde pj e pf Minhas Redes Sociais

@amfsegurosebeneficios

(84) 98175-7571

Amanda Melo Fernandes

Amanda Helena Fernandes

. ASSOCIADAS.
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alexsandra@alexsandra.com.br

Ana Carla Vidal é Mentora 
de Transformação, espe-
cialista em Inteligência 
Espiritual Criadora do Mé-
todo ADT Receba TUDO 
o que e seu por Direito 
Divino, AGORA! Como um 
ser espiritual vivendo uma 
experiência terrena, desen-
volvi minha inteligência 
espiritual a partir da intui-
ção entendendo que ela é 
a voz de Deus que rege a 
partir do meu íntimo. Sou 
Clarividente, clariaudiente, 
dom que utilizo na orien-
tação em meus atendi-
mentos, Desde os 15 anos 
transito pelo mundo do 
autoconhecimento, sempre 
muito curiosa buscando 
por respostas . Ao longo 
desse tempo ja atuei como 
professora de Educação 
Especial (oportunidade 
maravilhosa ),Coordena-
dora Pedagógica , Gestora 

 “Seja você de verdade e 
mude o mundo.”

MENTORA DE TRANSFORMAÇÃO

 Mentoria - inteligência espiritual - ADT 
 Orientação terapêutica por meio dos 

oráculos 
 Numerologia cabalística - (pessoal, 

casal, negócios e crianças) 
 Cerimonialista - uniões 
 Limpeza energética pessoal ou 

empresarial

Minhas Redes Sociais
(84) 99660-0256

@anacarlavidaloficial

Ana Carla Vidal

na área do Turismo, Além 
de Terapeuta Integrativa, 
entre outras Experiências. 
Posso te levar a introspecção, 
conscientização e transfor-
mação necessárias para criar 
uma forma mais poderosa 
e bem-sucedida de pensar! 
Aprenda a acionar a prospe-
ridade e abundância usando 
as ferramentas corretas que 
vão te ajudar a se conectar 
ao amor próprio e orientação 
que reside dentro de você. 
Atuo há 20 anos na transfor-
mação do comportamento 
humano, com atendimentos 
em 18 países e em todo Bra-
sil. Sou Mentora, Escritora & 
Palestrante, além de Pedago-
ga, Gestora, Oraculista, Tera-
peuta Integrativa e Sistêmica, 
Artista Plástica, Mestre de 
Reiki, PNL e Consteladora 
Sistêmica.

. ASSOCIADAS.
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Terapeuta Integrativa Sistêmica, com formação em 
Engenharia Civil e Especialização em Segurança do 
Trabalho. Atuei por 12 anos no mundo corporativo 
como gestora de processos e trabalho em equipe. 
E há 3 anos comecei a empreender na área das 
Terapias Integrativas. Ao longo da minha trajetória 
na busca por autoconhecimento, desenvolvi 
técnicas de autoconhecimento que auxiliam 
mulheres que sentem que a baixa autoestima e a 
insegurança afetam seus relacionamentos pessoais 
e profissionais. Ajudo-as a resgatarem sua força e 
seu poder de realização através da gestão das suas 
próprias emoções.

“Uma mulher só deve ser 
duas coisas nessa vida: quem 
e o que ela quiser.”

 Atendimentos terapêuticos 
 Atendimento terapêutico individual 
 Condução de grupos terapêuticos 

femininos 
 Consultoria em segurança do trabalho

TERAPEUTA

Minhas Redes Sociais
anaclaudiasilva.terapeuta

(84) 98809-4522

https://linklist.bio/anaclaudiasilva.

terapeuta

Ana Cláudia Pereira

. ASSOCIADAS.
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Ana Galvão atua no mercado há 14 anos e se 
consolidou pelo atendimento humanizado e 
personalizado.
Começou fotografando na adolescência por 
brincadeira, trabalhou  em grandes empresas, 
mas depois que se tornou, mãe a fotografia 
aflorou como paixão número 01.
Com o passar do tempo, foi  buscando 
qualificação, cursos e congressos, assim 
construiu um legado incrível.
Ela é completamente realizada 
profissionalmente e grata a cada família que 
a escolhe.

 Grávidas 
 Acompanhamento de bebês
 Imagens corporativas 
 Eventos sociais 

FOTÓGRAFA DE FAMÍLIA

Minhas Redes Sociais
@anagalvaofotos

84 99999-183️6

Ana Galvão 

. ASSOCIADAS.

“Memórias que ficarão para 
vida, sou apaixonada e movida 
por registros memoráveis.”
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Nordestina, nascida 
em Assú/RN, filha de 
mãe solo, criada pelos 
avós maternos que 
eram agricultores, mãe 
de 3 e empresária da 
Contabilidade.
Apesar da dureza sempre 
fui entusiasta e sonhava 
alto para o meio que vivia. 
Fui muitas vezes motivo 
de chacota, por sonhar 
alto. Eu tinha uma lista 
dos sonhos, renovava 
todos os anos. Um dia 
uma amiga viu e ao ler, 
gargalhou e disse “aterriza 
mulher, você sonha muito 
alto!” (Isso porque tinha 
um carro na lista, zero, 
logico!).
Fã de meu pai-avô eu 
o acompanhava em sua 
rotina na roça, e já sabia 
que teria que ser muito 
perseverante para mudar 
aquela realidade, onde eu 
só teria um caminho, os 

“Quanto mais conheço 
minhas forças, menos temo os 
obstáculos da vida.”

 Consultoria empresarial 
 Imersão fiscal e organizacional 
 Serviços paralegais 
 Serviços contábeis 
 Serviços regularização empresarial

EMPRESÁRIA CONTÁBIL

Minhas Redes Sociais
@dantasemourarn

(84) 9983️7-003️7

www.dantasemoura.com.br

Ana Moura 

. ASSOCIADAS.

estudos.
Vim para Natal aos 7 anos de 
idade, quando pela primeira 
vez na vida eu entrei numa 
sala de aula. Aos 15 anos 
engravidei, interrompi 
os estudos, só voltando a 
estudar aos 20 anos. 
Graduada em Contabilidade 
pela Uni/RN, Pós-Graduada 
em Consultoria Empresarial 
e MBA em Compliance e 
Direito Tributário.
Estou diretora da AEBA 
e embaixadora da Rede 
Mulher de Valor da CDL.
Hoje quase aos 50, que 
farei em 18/08, olho para 
trás e vejo o quanto que já 
caminhei, porem que há 
muito mais a caminhar e a 
conquistar.

. ASSOCIADAS.
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Meu nome é Ana Paula 
Freire, sou Educadora 
financeira, especialista 
em finanças pessoais e 
primeiros investimentos. 
Hoje tenho como propósito 
de vida, elevar o nível de 
inteligência financeira das 
mulheres, tendo em vista 
que esse conhecimento pode 
melhorar todas as áreas 
da sua vida, por que não é 
apenas falar de dinheiro e 
anotação de gastos, e sim 
uma transformação de 
sonhos em realidade. Pois, 
de nada adianta produzir 
dinheiro se não souber usá-
lo de maneira que ele nos 
traga, em abundância, tudo 
o que for importante para 
nós. Empresária desde 2012 
na área de representação 
comercial, com formação 
em Administração e MBA 
em Marketing e vendas, fui 
buscar conhecimento na 
área financeira por uma 
necessidade própria, num 
momento de dificuldade 
financeira, em 2020. E assim 
surgiu uma nova área de 
atuação profissional, por 

“Quando você tiver mais 
passado do que futuro, o que 
gostaria de ter construído?”

EDUCADORA FINANCEIRA

 Palestras sobre Finanças Pessoais 
e Primeiros Investimentos

 Consultoria de finanças pessoais
 Mentoria para primeiros 

investimentos

Minhas Redes Sociais
@anapaulafreire.financas

(84) 98852-0990

Ana Paula Freire

Ana Paula Freire

. ASSOCIADAS.

amor e identificação, a 
área de finanças, onde 
apliquei na prática esses 
conhecimentos na minha 
vida e entendi que através 
deles, eu poderia ajudar 
outras pessoas nessa 
transformação. Com 
Palestras, Consultorias 
de finanças pessoais e 
Mentorias para primeiros 
investimentos, oriento 
mulheres no alcance do 
equilíbrio financeiro, e 
responder da forma mais 
honesta e gratificante 
a si mesma, o seguinte 
questionamento: “Quando 
eu tiver mais passado 
do que futuro, o que 
gostaria de ter construído 
na minha vida?” E dessa 
forma, auxilio no encontro 
das melhores rotas para 
alcançar suas resposta..
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Administradora de empresas, pós-graduada 
em marketing estratégico, pós- graduada 
em consultoria empresarial, graduando 
em psicologia e formação em coaching, 
além disso, possui uma larga experiência 
no comércio varejista, há 20 anos, como 
empreendedora e com treinamentos de 
resultados. É o nosso “L” da KL !

“Ser um empreendedor é 
executar os sonhos, mesmo 
que haja riscos. É enfrentar os 
problemas, mesmo não
tendo forças.”

EMPRESÁRIA - 
ADMINISTRADORA

 Consultoria Empresarial
 Assessoria e Mentoria em Gestão, 

Marketing e Empreendedorismo

Minhas Redes Sociais
@paulalamas1

(84) 99928-9811

Ana Paula Lamas

. ASSOCIADAS.
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Sou advogada por vocação e paixão. Atuo na 
advocacia há 19 anos, sendo sócia fundadora 
e gestora do escritório Laurentino, Rocha e 
Marcolino Advogados. Atuamos fortemente 
na análise dos problemas empresariais, 
concedendo ferramentas preventivas para 
evitar futuros problemas jurídicos para as 
empresas e, também, soluções práticas e 
econômicas para os problemas já existentes. 
Apresentamos produtos específicos para 
empresas de pequeno a grande porte, 
tendo como diferencial um atendimento 
personalizado, atuante e disponibilidade. 
Pessoalmente, sou apaixonada pelo direito de 
família, atuando com amor e dedicação, na 
defesa de tantas mulheres que em momentos 
ímpares e difíceis de sua vida precisam de 
um olhar mais acurado, e um entendimento 
do que é passar por problemas de um 
relacionamento complexo, buscando sempre 
tornar esse momento menos traumático para 
todos os envolvidos. Por fim, posso dizer que 
sou uma advogada sonhadora e apaixonada, 
mas que entrega aos seus clientes verdades, 
soluções práticas e tangíveis.

“Advogada, garantidora 
da Justiça e Segurança 
Pública.”

 Especialista em direito empresarial 
com foco em assessoria empresarial

 Especialista em direito de família e 
sucessões

 Especialista em direito do consumidor
 Assessoria consultiva e contenciosa
 Assessoria individual

ADVOGADA

Minhas Redes Sociais
@laurentinorochamarcolinoadv

(84) 98846-143️2  

Andressa Laurentino

Andressa Laurentino

. ASSOCIADAS.

https://www.instagram.com/laurentinorochamarcolinoadv/
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Administradora e Contabilista, 
especializada em Gestão Tributária,  está 
há dez anos como gestora administrativa 
e tributária num grupo de empresas, 
mas há dois anos, tem mergulhado no 
Marketing Digital. Nesse campo, fez 
alguns trabalhos e consultorias de gestão 
de mídias sociais, área que escolheu 
para atuar inicialmente. Conhecida pelos 
colegas e parceiros de trabalho como a 
pessoa que resolve problemas, “fama” 
interna que deu-se porque sempre esteve 
muito atenta e buscando continuamente 
estudar para inovar, crescer e ajudar 
outras pessoas a crescerem também. Para 
ela, isso sempre dá um sentido maior a 
tudo que faz.

“Aos que têm coragem, o 
universo oferece um mundo 
particular.”

 Consultoria de Organização
Administrativa 

 Consultoria e Gestão de Redes Sociais
 Desenvolvimento de Cartões Digitais 

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

Minhas Redes Sociais
@soubrunaxavier 

84 98803️-1417

Bruna Xavier

. ASSOCIADAS.
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“Fazer escolhas alinhadas 
e coerentes com sua 
essência, comportamento e 
autenticidade.”

CORRETORA DE IMÓVEIS

 Venda e locação de imóveis 
 Administração de imóveis de 

temporada

Minhas Redes Sociais

(84) 99986-2866

Camila Araújo 

. ASSOCIADAS.

Sou formada em Turismo, mas trabalho 
como Corretora de Imóveis, tenho um pé na 
confeitaria mas isso é apenas um hobby da 
minha vida. Sou casada, tenho um filhinho 
de um ano e depois dele muita coisa está 
precisando dar uma repaginada, a vida 
profissional é uma delas, tenho planos para 
mudar de carreira mas o medo ainda me 
segura.
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“Se você ouve uma voz dentro 
de você dizendo ‘você não 
pode pintar’, então pinte e 
essa voz será silenciada.”
Vincent Van Gogh

ARTISTA PLÁSTICA

 Costura criativa 
 Costura sob medida 
 Vendas de roupas e acessórios

Minhas Redes Sociais
(84) 99828-3️505

Atelier Claudia Barroso

Cláudia Barroso

. ASSOCIADAS.

Meu nome é Cláudia Barroso, tenho 50 anos, 
e três lindos filhos. Sou artista plástica e 
empreendedora há mais de 25 anos, atuando 
como empresária no ramo de eventos/
decorações de festas. Atualmente, me 
encontrei na costura criativa e sob medida. 
Tenho experiência em Marketing de Vendas, 
através de um curso de extensão da UNP e 
de Qualificação de Empreendedorismo, pelo 
SEBRAE/RN. Uso minhas habilidades na área 
de vendas para oferecer o melhor serviço 
ao meu cliente. Amo costurar ideias e me 
conectar com pessoas. “Tudo o que fizerem, 
façam de todo o coração, como para o Senhor 
e não para os homens.” Colossenses 3:23
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“Fazer escolhas alinhadas e 
coerentes com sua essência, 
comportamento
e autenticidade.”

CONSULTORA DE IMAGEM E 
ESTILO

 Consultoria de imagem e estilo
 Análise de coloração pessoal
 Estilo e cores varejo
 Imagem estratégica para mulheres 

líderes
 Edição e multiplicação de lookst

Minhas Redes Sociais
@estiloclaudiaregina

(84) 99675-1868

Cláudia Regina

Cláudia Regina Niederauer é Consultora 
de Imagem e Estilo Pessoal e Profissional, 
Analista de Cores e Estilista. Gaúcha, nasceu 
na cidade de Santa Maria/RS, onde iniciou 
sua trajetória no ramo da moda, ainda 
adolescente, desenhando e confeccionando 
suas próprias roupas. Vivendo entre os 
estados do RS e RN, atuou como Diretora de 
multinacionais na área da beleza, destacando-
se como líder e gestora de pessoas. Realiza 
palestras, cursos, workshops e treinamentos 
de equipes corporativas ao longo de 15 anos, 
e acumulou experiência educacional na área 
de maquiagem profissional, comportamento, 
etiqueta social, dicção e oratória. Alinhou 
equipes de empresas de todos os portes no 
RN e RS, produziu editoriais de beleza para 
campanhas televisivas e filmes publicitários. 
Hoje, atua também no varejo e em lojas locais, 
alinhando equipes dos segmentos de moda e 
beleza, bem como o cliente final em Natal/RN 
e várias regiões do Brasil.

. ASSOCIADAS.
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Sou uma pessoa determinada e focada na 
busca dos meus objetivos. Sempre encarei 
as mudanças que ocorreram em minha vida 
como oportunidades para evoluir e crescer 
positivamente. Em todas as esferas da minha 
vida, principalmente a espiritual, que é a base 
para a esfera profissional, vi a mudança e me 
adaptei, fui resiliente e sempre contribuindo 
do meu jeito, me envolvendo e fazendo o 
meu melhor. A minha espiritualidade me 
ajuda a buscar minha força interior e assim 
vencer obstáculos e desafios que aparecem no 
caminho. Minhas habilidades e competências 
para fazer o trabalho que faço hoje foram 
desenvolvidas por meio de estudos, 
autoconhecimento que direcionam minhas 
escolhas sempre respeitando o que sou na 
essência.

“Não resista às mudanças, 
adapte-se, seja resiliente!”

 Consultoria contábil 
 Gestão empresarial 
 Consultoria tributária e trabalhista 
 Assessoria fiscal e organizacional

EMPRESÁRIA CONTABIL

Minhas Redes Sociais
@afincocontabilidade

(84) 99106-3️658

www.afincocontabilidade.com.br

Cleonice  Oliveira 
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Olá, sou Crhistiane Andressa e tenho como 
propósito de vida oferecer mais saúde 
física e emocional, qualidade de vida, 
autoconhecimento e autoconfiança por meio 
das práticas de Yoga, Thetahealing e Florais 
de Bach. 
Sou Bióloga com Mestrado e Doutorado 
em Psicobiologia, Doutorado-Sanduíche 
na Universitat de Barcelona e dois Pós-
Doutorados nas áreas de Cronobiologia  e 
Neurociência. Ao longo dos 20 anos de 
dedicação à carreira acadêmica fui me 
desconectando de mim, não me escutando, 
o que levou ao surgimento de algumas 
enfermidades. Foi quando encontrei o 
Yoga e outras terapias integrativas, que 
me trouxeram mais saúde, autoconfiança 
e quebra de crenças limitantes que me 
impediam de prosperar nos âmbitos 
financeiro e emocional. Assim, me 
tornei instrutora em Hatha Yoga e 
Autoconhecimento, Yoga na Gestação, 
Terapeuta Floral e Thetahealer e ofereço 
todas estas práticas no Estúdio Amanhecer. 
Você está convidada a se conhecer ainda mais 
neste lindo e aconchegante espaço que é o 
Amanhecer!

“Embora ninguém possa voltar atrás 
e fazer um novo começo, qualquer 
um pode começar agora e fazer um 
novo fim.” (Chico Xavier)

 Aulas de Hatha Yoga
 Yoga na Gestação
  Atendimentos terapêuticos de 

Thetahealing e Florais de Bach

TERAPEUTA INTEGRATIVA

Minhas Redes Sociais
@estudioamanhecer

@crhisyoga

Crhistiane Andressa

. ASSOCIADAS.
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Dalliany Maeli atua como gerente no Senac 
RN, estando hoje na liderança do Centro 
de Educação Profissional na Zona Sul 
de Natal, uma das maiores unidades do 
Senac no Estado. Apaixonada por pessoas 
e pelo poder transformador da educação, 
trabalhou também nos campos da docência 
e gestão no Ensino Superior e Profissional. 
É administradora, especialista em Psicologia 
Organizacional e tem MBA em Gestão Ágil. 
Enquanto esteve na liderança do Senac em 
Assú, criou o Evento “Senac Conectando 
Mulheres” que teve como objetivo fomentar e 
valorizar a liderança e o empreendedorismo 
feminino nos diversos segmentos do mercado 
em todo o Vale. Tem uma vasta experiência 
com liderança e acredita que desenvolvê-la, 
através de conhecimento especializado, é a 
base para alavancar os resultados na carreira 
e em todas as esferas da vida. Contribui com 
o desenvolvimento de lideranças femininas 
orientando e encorajando mulheres a 
aprender a liderar e se diferenciar em sua 
área de atuação.

“O futuro pertence aqueles 
que acreditam na beleza de 
seus sonhos.

 Portfólio de cursos de idiomas e de 
gestão e inovação para negócios - 
Gerente no Senac RN

 Palestras sobre gestão de carreira e 
liderança feminina

 Mentorias individualizadas

GERENTE NO SENAC RN

Minhas Redes Sociais
@dallianymaeli

(84) 99904-5862

Dalliany Maeli

Dalliany Maeli
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10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 92 .

Servidora Pública, Secretária Executiva 
do Município de Natal, Coordenadora 
do Planta Natal e Membro do Grupo de 
trabalho Reviva Ribeira e profissional 
Executiva em Sustentabilidade, 
Diversidade e Responsabilidade Social 
(ESG).
Minhas atividades profissionais incluem 
ações de Gestão Pública, Gerenciamento 
de projetos, Gestão Acadêmica e 
desportiva, Assessoria em Programas de 
Saúde e qualidade de vida no trabalho, 
Educação ambiental, Governança 
Corporativa, Ações para Diversidade e 
inclusão corporativa e consultorias para 
Posicionamento de marcas de Saúde e 
Bem-estar. 
Para isto, apresento competências 
atitudinais como dinamismo, alta 
capacidade de adaptação, inovação, 
compromisso, gestão eficaz de processos e 
gerenciamento positivo de pessoas.

“Carreira é o caminho que a 
gente escolhe para contribuir 
e dar significado ao mundo.”

EXECUTIVA EM 
SUSTENTABILIDADE, 
DIVERSIDADE E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

 Design de serviço e estratégias de 
sustentabilidade

 Diversidade e responsabilidade social 
(ESG) para negócios

 Branding para profissionais de saúde
 Palestras e workshops em (ESG)

Minhas Redes Sociais
danielleamafra

(84) 98821-6214

linktr.ee/daniellemafra

Danielle Mafra
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Terapeuta Integrativa Familiar, natural 
de Cubatão-SP, mãe de duas filhas, 
com formação em Fisioterapia, ao 
longo da minha trajetória fui agregando 
cursos que ampliassem o olhar para o 
ser humano como um todo. Hoje, atuo 
na saúde física-emocional, auxiliando 
famílias na investigação e ressignificação 
de sintomas, através das práticas 
integrativas e complementares.   
Porque acredito que este olhar amplo e 
sistêmico, fortalece vínculos familiares, e 
este é meu propósito.

“Nossas escolhas e atitudes 
na vida adulta sofrem 
forte influência do que foi 
experienciado na infância e 
adolescência.”

 Projeto SEMEAR
 Reiki
 Yogaterapia 
 Massagem Terapêutica

FISIOTERAPEUTA INTEGRATIVA

Minhas Redes Sociais
@dayamaraloficial

(84) 99987-3️825

Dayane Amaral

. ASSOCIADAS.
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Sou Elizabeth Lopes, formada em 
Ciências Contábeis, tenho pós graduação 
em gestão fiscal e tributaria, Sou Coach 
Integral Sistêmico, atuo como Coach 
Financeira para Mulheres, realizadora 
do curso Descomplique sua Finanças 
Pessoais, sou sócia da Renovar Gestão 
Condominial, atuando nat gestão 
de condomínios, sócia da Premier 
Soluções Contábeis, atuando como 
assessoria contábil de empresas, como 
foco principal no empreendedorismo 
feminino, pois acredito na força que 
temos como empreendedoras. Sempre 
gostei e busquei empreender, incentivo e 
ajudo mulheres a fazer seu planejamento 
financeiro pessoal e empresarial.

“A vitalidade é demonstrada 
não apenas pela persistência, 
mas pela capacidade de 
começar de novo.” F. Scott 
Fitzgerald”

 Assessoria contábil para empresas, 
atuando em empresas voltadas para 
empreendedorismo feminino 

 Gestão para condomínios, atuando 
na administração contábil e financeira 

 Gestão financeira para mulheres 
com o curso descomplicando suas 
finanças pessoais 

 Declaração de imposto de renda 
 Assessoria MEI

CONTADORA

Minhas Redes Sociais
(84) 99663️-3️086

Beth Lopes

Elizabeth Lopes
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Empreendedora desde 2018, prestando serviços 
de atendimento ao cliente pelo WhatsApp, de 
forma operacional (diariamente), na elaboração 
dos roteiros/script de atendimento ativo, 
receptivo e capacitando equipes. Um trabalho 
profissional, realizado em home office, com 
excelente custo benefício às empresas, pois 
utilizo de própria infraestrutura. Após muito 
estudo e atuando com mais de 10 empresas 
de nichos diferentes, me especializei em 
atender por mensagem escrita, usando de 
uma comunicação transparente, personalizada 
conforme a marca e o propósito de cada parceria 
e principalmente ouvindo o cliente. Tenho 
paixão pelo que faço, atender e ouvir os desejos 
de cada pessoa e contribuir para que empresa e 
cliente se conectem. Minha missão é organizar e 
profissionalizar o atendimento pelo WhatsApp, 
para que seja humanizado, assertivo, dando 
a devida importância ao cliente, através de 
uma experiência positiva durante a jornada de 
compras ao usar o aplicativo de mensagens que 
mais cresce no Brasil.

“Elaborar um roteiro para 
atender no WhatsApp é mais 
fácil do que você imagina.”

 Atendimento via whatsapp e 
instagram
análise de atendimento para 
whatsapp e instagram

 Desenvolvimento de roteiros de 
atendimento ao cliente

 Mentora - whatsapp canal de 
relacionamento e vendas

ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

Minhas Redes Sociais
otimiza.atendimento

(84) 98779-7703️

erika-costa-assistente-virtual

erikacosta.assitentevirtual

Érika Costa

. ASSOCIADAS.
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Casada, mãe de 2, Empreendedora, 
Palestrante, Advogada especialista em 
Direito Médico e da Saúde, Direito 
Odontológico, Direito Médico Veterinário 
e em Proteção de Dados. Minha atuação 
profissional é para a defesa do direito 
da saúde para pessoas que precisam de 
tratamentos/medicamentos. Além disso, 
atuo minimizando riscos jurídicos para 
clínicas e hospitais, propiciando segurança 
para profissionais da saúde, através de 
uma consultoria e assessoria jurídica 
especializada.

“Eu não sonho com Sucesso. 
Eu trabalho para tê-lo!”

 Consultoria jurídica 
 Assessoria jurídica preventiva 
 Defesa dos direitos dos usuários de 

planos de saúde 
 Defesa dos profissionais da saúde 
 Adequação à LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados)
 Representante do RN na Associação 

Brasileira de Advogados - ABA, na 
Comissão de Direitos Sociais.

ADVOGADA

Minhas Redes Sociais
@janainanovaes.adv

(84) 98861-53️3️1

Janaína Novaes
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Contadora  desde 1994, Empresária 
Contábil no Litoral Agreste  com 22 anos 
na JSGrilo - Contabilidade e Gestão, 
Conselheira do Conselho Regional de 
Contabilidade do RN.
Contribuímos com nossos clientes 
através  de serviços como Consultoria 
Empresarial, Assessoria Tributária , 
Contábil, Trabalhista e Previdenciária, 
além da Legalização e Regularização de 
Empresas.
Levo palestras de gestão para os 
empresários através de parcerias 
com Sebrae RN onde temos o Café 
Empreendedor uma vez por mês. 
Minha paixão, além da minha família 
é inovação, é encontrar soluções nos 
negócios e ser desafiada.

“Coisas incríveis no mundo 
dos negócios nunca são feitas 
por uma única pessoa, e sim 
por uma equipe.” Steve Jobs

 Consultoria Empresarial 
 Assessoria Tributária, Contábil, 

Trabalhista e Previdenciária 
 Legalização de Empresas 
 Palestras sobre Gestão Empresarial

EMPRESÁRIA CONTÁBIL 

Minhas Redes Sociais
@jsgrilocontabilidade

84 99402-0166 

www.jsgrilo.com.br 

jsgrilocontabilidade

Jacqueline Grilo
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Sou apaixonada por interações, 
relacionamentos e pessoas. Tenho 1 1 anos 
de experiência no mercado financeiro, sou 
especialista em investimentos certificada e 
planejadora financeira, CFP. Trabalhei por 
10 anos no Banco do Brasil, onde em 201 1 
pedi demissão para empreender na XP 
Corretora. Agora em 2022, assumi como 
Gerente de Investimentos no Banco Safra. 
Sou apaixonada por educação e também 
atuo como professora para certificações 
bancárias e investimentos. Sou movida 
por desafios e conquistas. Pauto minhas 
relações em ética, respeito e empatia. Sigo 
o grupo no instagram e estou encantada 
com o projeto. Principalmente quando 
li uma frase que habitualmente uso “ a 
marca sou eu”. Será uma prazer enorme 
participar desse projeto e aprender com 
vocês.

“Construindo o futuro 
através de planejamento 
financeiro.”

 Assessoria em investimentos e 
mercado financeiro

PLANEJADORA FINANCEIRA E 
GERENTE DE INVESTIMENTOS NO 
BANCO SAFRA S.A

Minhas Redes Sociais

(84) 99640-4212

Joana Nascimento
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“Primeiro entendo que faço 
parte de um todo, reflito 
sobre o meu papel e torno-me 
consciente da importância 
das minhas atitudes para a 
qualidade e preservação do 
meio em que estou inserido.”

CONSULTORA EM 
SUSTENTABILIDADE E 
PALESTRANTE

 Consultoria em sustentabilidade para 
pessoas e empresas

 Palestras, treinamentos e workshop
 Personal Green Life
 Mentoria minha empresa + ECO

Minhas Redes Sociais
@jucara.ramalho

(84) 98852-3️895

Juçara Ramalho

. ASSOCIADAS.

Juçara é mãe, esposa, palestrante, consultora 
em Sustentabilidade para pessoas e empresas, 
além de educadora ambiental. Graduada em 
Gestão Ambiental, Mestre em Engenharia 
Sanitária e Embaixadora do Instituto 
Lixo Zero Brasil. Possui mais de 15 anos 
de experiência na área ambiental. Seus 
principais serviços profissionais são o de 
Consultoria em Sustentabilidade, Palestras e 
Treinamentos e Personal Green Life. Neste 
último, ela auxilia o cliente na transição para 
uma vida mais leve, saudável e sustentável.
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alexsandra@alexsandra.com.br

“Toda família que eu atendo 
tem sua história e o imóvel em 
que habita tem seu cheiro... 
Vivências.”

CORRETORA E AVALIADORA 
NACIONAL DE IMÓVEIS

 Atendimento consultivo 
 Captação de imóveis | avaliação | 

imóveis bem comunicados 
 Análise documental 
 Vendas e locações 
 Pareceres técnicos de mercado

Minhas Redes Sociais
karinacunha.oficial

84 9648-4899

www.youtube.com/channel/

UCSdJmefes2RjL

Karina Cunha

. ASSOCIADAS.

Me chamo Karina Cunha, Consultora 
Imobiliária e Avaliadora Nacional de 
Imóveis. Gastróloga de formação, como Chef 
Confeiteira, empreendi no ramo por 17 anos, 
nesta que é uma das minhas grandes paixões. 
Em 2016 cheguei à Abreu Imóveis atraída 
pela possibilidade de ganho extra, deu certo? 
Não! Compreendo o mercado imobiliário 
como desafiador, durante esse pouco tempo 
nele, vivi experiências incríveis. Ele me 
desafiou a acreditar que era possível, virei a 
chave e um mundo de possibilidades surgiu 
diante dos meus olhos. Me reposicionei como 
profissional do mundo dos negócios que 
promovem realizações e sonhos, não poderia 
tê-lo como “plano B”, ainda mais que o meu 
Cliente espera ter em mim sua referência. 
Minha missão é conectar pessoas para 
viverem experiências bem sucedidas através 
de consultorias humanizadas e soluções 
capazes de encurtar caminhos e poder 
proporcionar o melhor negócio imobiliário de 
suas vidas. CRECI 6190 | CNAI 27.354
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Administradora, pós-graduada em Gestão 
Estratégica de Negócios e em Gestão de 
Pessoas, com diversas formações em 
Coaching e em Analista Comportamental, 
atuo como Personal Business, oferecendo 
serviços de mentoria de carreira e 
negócios. Me especializei em soft skills 
e desenvolvi um programa de mentoria 
de carreira em grupo com metodologia 
própria. Sou CEO da Darwin Escola 
de Negócios, através da qual ofertamos 
treinamentos em diversas áreas.

“Construa sua carreira 
todos os dias”

 Mentoria de carreira
 Treinamentos

ADMINISTRADORA

Minhas Redes Sociais
@katarinaalcantara

(84) 99678-9292

Katarina Alcantara

. ASSOCIADAS.
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Sou Katiane Medeiros, graduada em 
Publicidade e Propaganda, pós-graduada 
em marketing estratégico, técnico em 
web design. Além disso, especialista 
em planilhas avançadas, projetos e 
planejamentos estratégicos. Tenho 
vivência em agências de publicidade 
e uma ampla experiência no ramo 
de projeto e logística. Como também, 
estratégias comerciais. Atualmente sou 
sócia da empresa KL Comunicação. A KL 
comunicação é voltada para consultorias 
empresariais e de marketing, mas 
também oferece diversos outros 
serviços como o de gerenciamento de 
redes sociais, mentorias, assessorias, 
treinamentos de vendas, de marketing e 
gestão e também abrimos lojas do zero.

Todo bom projeto começa 
de uma boa iluminação. 
Dê luz às suas ideias!”

 Consultoria empresarial
 Consultoria de marketing
 Gerenciamento de redes sociais
 Web designer
 Treinamentos de vendas, marketing

e gestão

PUBLICITÁRIA

Minhas Redes Sociais
@katianemedeiros

    (84) 98153️13️3️2

Katiane Medeiros

. ASSOCIADAS.
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Kênia Raissa atua no mercado como 
mentora de mulheres que desejam 
desenvolver suas Marcas Pessoais a partir 
da compreensão das suas histórias de 
vida. Através de uma metodologia autoral, 
denominada A Marca é Você, combinando 
visão estratégica e olhar humanizado. 
Jornalista, com especialização na área 
e vasta experiência em assessoria de 
comunicação para empresas, profissionais e 
instituições públicas, e também no Marketing 
de Relacionamento, atuando por 12 anos na 
expansão de negócios e desenvolvimento 
de equipes. Em 2018 fez uma transição de 
carreira e hoje é Executiva Internacional em 
Personal Branding, com formação também 
em Mentoring e Storytelling Marketing. 
Atualmente, lançou o livro Encontre sua 
Marca, um Best-Seller escrito por 34 
especialistas do Brasil e Exterior.

“Marcas Pessoais são 
histórias, legados de uma 
vida toda.”

 Consultorias em personal branding
 Planejamento estratégico de carreiras

e negócios
 Curso online a marca é você

PERSONAL BRANDER - 
ESPECIALISTA EM MARCAS 
PESSOAIS FEMININAS 

Minhas Redes Sociais
@keniaraissaoficial

(84) 99127-8898

Kênia Raissa

. ASSOCIADAS.
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 Kits detox 3️D, dia detox e shots 
 Bebidas: Kit leites vegetais, 
 Sucos naturais e smothies 
 Kit saladas frescas
 Dieta Sirtfood , dieta Low  carb, dieta 

de Reeducação Alimentar
 Sopas e caldos

A Soul’Fit nasceu da minha necessidade  de 
mudar os hábitos alimentares para melhorar  
minha saúde,  unindo minha paixão
por cozinhar. 
Fiz desse novo  hábito minha missão de mudar o 
paradigma de que comida saudável
tem gosto ruim.
Vimos para provar que comida saudável tem cor, 
textura e sabor, sim!
Nossa especialidade é em refeições saudáveis 
congeladas, funcionais, low carb, sirtfood e 
fitness em porções balanceadas entre 200 a 
350 gramas. Com pedidos acima de 5 itens e  
entregas delivery agendadas.
Temos um sistema de cardápios  variado, 
que muda constantemente, tendo o cliente a 
liberdade de escolher itens individuais entre os 
cardápios ou kits.
Em nossas preparações, utilizamos  produtos 
saudáveis, temperos naturais, livre de óleos e 
gorduras trans e industrializados.
As embalagens de nossas refeições são livres 
de BPA ( não liberam bisfenol), podendo serem 
congeladas e aquecidas no microondas sem 
prejudicar a saúde.
Estamos aqui para  facilitar a rotina corrida, 
a mudança de hábitos alimentares  de forma, 
prática, rápida e com o famoso tempero 
segredinho, uma alquimia de sabor e amor!

EMPREENDEDORA - 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Minhas Redes Sociais
@soulf_alimentacaosaudavel

84 98161-7181

Késia Rocha

. ASSOCIADAS.

“Sigo Buscando...”
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“Há um equívoco quando 
achamos que desenvolver 
competências nos leva apenas 
ao crescimento profissional.  
O alcance vai muito
mais além.”

EDUCADORA CORPORATIVA

 Consultoria 
 Cursos 
 Palestras 
 Treinamentos

Minhas Redes Sociais
@Kleliaalencar

(84) 99989-0045

Klelia Alencar

Klélia Alencar

. ASSOCIADAS.

Oiee, me chamo Klélia Alencar, sou 
Educadora Corporativa e tenho como 
objetivo ajudar pessoas a se tornarem 
líderes, através de uma comunicação 
assertiva, conectada e comprometida com 
os resultados, gerando autoconhecimento, 
aprendizado e desenvolvimento pessoal e 
profissional. Sou Administradora e Mestre 
em Administração . Tenho formação em 
Instrutor Master e Gamethinking Academy 
pela SG Aprendizagem Corporativa. Possuo 
experiência com consultoria, treinamento, 
atuei na docência do ensino superior e pós-
graduação. Já empreendi no segmento de 
confecção infantil e agronegócio e, também 
já dei minha contribuição na administração 
pública. Atualmente, estou disposta a 
contribuir no desenvolvimento das pessoas, 
através do meu conhecimento. Se faz sentido 
pra você, podemos marcar um bate-papo !!
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 Coach de Mulheres
  Palestrante
 Analista de Perfil Comportamental

A minha missão é ensinar pessoas com o 
objetivo de crescerem e alcançarem seus 
maiores potenciais através de
ferramentas poderosas. 
Atuo como coach, palestrante, treinadora 
e analista de perfil comportamental, 
com mais de 16 anos de experiência 
na área desenvolvimento humano 
e formação em coaching pelas duas 
melhores escolas do Brasil. Também sou 
especialista em Perfil Comportamental 
com foco em relacionamento, liderança 
e posicionamento. Com essa vasta 
experiência, ajudo mulheres a atingir 
suas metas, mesmo sentindo-se tristes e  
ansiosas ao longo de um dia.

TREINADORA E MENTORA
DE MULHERES

Minhas Redes Sociais
@leangelacoach

84 98722-7652

Leângela Rosendo

. ASSOCIADAS.

“Quanto mais eu me 
conheço, mais eu me 
curo e me potencializo.”
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alexsandra@alexsandra.com.br

EMPRESÁRIA - ESPECIALISTA
EM MICROPIGMENTAÇÃO

 Micropigmentação 
 Estética 
 Extensão de cílios 
 Depilação 
 Botox

Minhas Redes Sociais
@liciafabrinamicro

(84)99695-43️3️6

licia.fabrina

Lícia Fabrina

De manicure a empresária! 
Lícia Fabrina atua há 19 anos no mercado de 
beleza, tornando-se especialista e referência 
quando o assunto é micropigmentação de 
sobrancelhas, olhos e lábios. 
Vencedora de vários campeonatos nacionais 
e com mais de 30 certificações nacionais e 
também internacionais. Hoje, aos 33 anos, ela 
é idealizadora e proprietária do Lícia Fabrina 
Micropigmentação e Estética. 
Um ambiente acolhedor, com atendimento 
personalizado e serviços com alto
padrão de biossegurança. 
Sempre com o foco em proporcionar uma 
experiência de bem-estar às suas clientes, que 
podem contar com mais de 100 serviços em um só 
local, o Espaço Lícia Fabrina foi planejado para a 
mulher moderna que precisa otimizar seu tempo 
e entende que cuidar da sua beleza é uma atitude 
de amor!

. ASSOCIADAS.

“A força de uma grande 
mulher está na sua 
Determinação, Persistência
e Ação.”
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EMPREENDEDORA

 Pudins Personalizados 
 Mini-Pudins 
 Sabores Diversos

Minhas Redes Sociais
@divinopudimnatal

(84) 99405-4466

Luciene Ataliba

. ASSOCIADAS.

Me chamo Luciene Ataliba, mãe de Maria Letícia, 
amor de minha vida, abençoada pela
Virgem Maria.
Administração é  a minha formação. Por mais de 
uma década trabalhei em uma instituição de ensino 
superior e no ano de 2018 tive a oportunidade 
em participar do Team Coaching  sobre gestão de 
carreira e negócios  conduzido pela maravilhosa 
Katarina Alcântara. Vender pudins era o meu 
sonho, transformar minha habilidade, o meu 
talento, em um negócio, a frase de minha mentora 
KA ficou marcada. “Lú, seu sonho é plenamente 
possível, mais para isso é necessário pagar o preço. 
E agora... me desliguei da instituição, comecei 
com a condição e recurso que eu tinha, eu não 
precisava estar pronta e sim disposta a enfrentar 
meus medos e fazer acontecer. Investir em mim foi 
minha melhor decisão.
Hoje, sou proprietária da empresa Divino Pudim, 
levo amor em forma de pudim, personalizados nas 
datas comemorativas e ocasiões especiais como a 
sobremesa preferida do brasileiro. Receita caseira 
que remota memórias afetiva. Sonhar é possível 
para aqueles que crêem. Eu acreditei!

“A verdadeira coragem é ir 
atrás de seus sonhos mesmo 
quando todos dizem que 
eles são impossíveis.”
Cora Coralina
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. ASSOCIADAS.

FONOAUDIÓLOGA - ESPECIALISTA 
EM COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA 

 Avaliação das habilidades de 
comunicação (verbal e não verbal)

 Treinamento personalizado em 
oratória 

 Técnicas de apresentação em público 
 Como realizar Feedback 
 Comunicação intersetorial 
 Oratória na política
 Treinamento para gravação de vídeos 

em redes sociais

Minhas Redes Sociais
@luizamonteirofono

84 99621-6577

Luiza Monteiro - Oratória e 

Desenvolvimento

Luiza Monteiro

Fonoaudióloga com Aperfeiçoamento em 
Fonoaudiologia Empresarial; Especialização 
em Motricidade Orofacial (UNIFOR); Mestrado 
em Gestão e inovação em Saúde (UFRN); 
Doutoranda em Distúrbios da
Comunicação Humana (USP).
Atende políticos, executivos, gestores 
e profissionais liberais em todo Brasil, 
auxiliando-os a aprimorar suas habilidades
de comunicação.
Com atendimento personalizado e foco no 
objetivo de cada um dos seus assessorados, 
tem alcançado resultados extraordinários.
Em 2020, todos os candidatos (vereadores e 
prefeitos) assessorados por Luiza Monteiro 
foram eleitos, reforçando os resultados 
positivos do seu trabalho.
Sua marca registrada é a discrição e a ética.

“A mente que se abre a uma 
nova ideia jamais voltará 
ao seu tamanho original.” 
Albert Eisntein



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 110 .

. ASSOCIADAS.

alexsandra@alexsandra.com.br

CONSULTORA FINANCEIRA

 Palestra educação financeira 
 Treinamento para empresas sobre 

finanças 
 Planejamento e organização financeira 
 Palestra sobre neurociências aplicada 

às finanças 
 Consultoria financeira

Minhas Redes Sociais
@manuelemedeiros

(84) 99141-1117

signifique.net.br

Manuele Medeiros

Manuele Medeiros é nordestina de uma pequena 
cidade do interior do RN, chamada São Tomé. 
É filha, irmã, tia, empreendedora e idealizadora 
da Signifique. Contadora de formação, tornou-
se especialista em gestão empresarial e finanças, 
sendo executiva de multinacionais americanas e 
britânicas por mais de 10 anos, dos quais 6 anos 
atuando em São Paulo/SP. Em 2019 resolveu 
abandonar a carreira corporativa e atender ao 
chamado de propagar seu conhecimento em 
finanças para um número maior de pessoas. 
Ao longo dos seus atendimentos em consultoria 
financeira, percebeu que o problema nem sempre 
estava na gestão dos números, mas também 
num fator psicológico e emocional. Foi então 
que se tornou especialista em Neurociências 
e atualmente é graduanda em Psicologia. 
Hoje, atua dando palestras, treinamentos e 
consultoria para profissionais liberais, pais e 
filhos, empreendedores e negócios, para que 
estes possam alcançar os seus sonhos através do 
planejamento e organização financeira. Manuele 
verdadeiramente acredita que as finanças vão 
muito além de números e que a busca pelo 
equilíbrio é a chave do jogo da vida.

“Sucesso financeiro vai muito 
além de números. A busca 
pelo equilíbrio
é a chave do jogo da vida”
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ESTUDANTE DE CONTABILIDADE

 Contabilidade para empresas do 
comércio e serviço

 Assessoria personalizada
Minhas Redes Sociais

@eduardamnunnes

(84) 99987-8505

Maria Eduarda

. ASSOCIADAS.

Sou Eduarda Nunes, estudante de ciências 
contábeis, estou no 70período, me formo ainda 
no ano de 2022. Hoje, faço parte da Exata 
Contabilidade & Assessoria, empresa familiar 
fundada pelo meu pai há 30 anos. 
A Exata presta serviços de contabilidade 
para os ramos de comércio e serviço em sua 
maioria, trabalhamos com os três regimes 
tributários vigentes no Brasil e prestamos 
assessoria personalizada. Somos capacitados 
para atender a parte fiscal, contábil, pessoal 
e legalização de empresas. Sou supervisora 
do setor fiscal. Aos poucos, fui buscando meu 
espaço dentro da empresa, comecei como 
auxiliar e hoje tento fazer um pouco de cada 
coisa. Tenho 23 anos e venho buscando me 
destacar no mercado e levar a Exata comigo. 
Busco sempre aprender e amadurecer minhas 
competências, e por ser nova, tenho tempo pra 
me aperfeiçoar e me colocar no mercado.

“Faça o que puder, onde 
estiver, com o que tiver”
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alexsandra@alexsandra.com.br

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA

 Treinamento de corrida 
 Consultoria em corrida 
 Personal Trainer

Minhas Redes Sociais
@mariferrnandes

(84) 9963️0-0528

www.gorunners.com.br

Mariana Fernandes

Mariana Fernandes

. ASSOCIADAS.

Mariana é profissional de educação física e 
especialista em corrida de rua. Atua há 5 anos 
como professora na Escola de Corrida Go 
Runners, ajudando pessoas a conquistarem 
sua melhor versão.
Com uma metodologia certificada, seu grande 
papel como professora é além de ensinar a 
correr. Oriento e cuido de sonhos. Minha 
missão é fazer as pessoas acreditarem ainda 
mais em si mesmas, internalizando que  
correr é possível e que elas podem conquistar 
muito mais que quilômetros. 
Ver o brilho no olho do meu aluno ao 
conquistar seu primeiro quilômetro, seus 
primeiros 5km ou sua primeira maratona é o 
que preenche meu coração e minha vida. Eu 
acredito na corrida e trabalho todos os dias 
para que ela chegue cada vez a mais pessoas e 
possa transformar suas vidas, assim como fez 
com a minha.

Porque quando você 
realmente quer algo na 
vida, tudo que precisa 
fazer é CORRER.”
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alexsandra@alexsandra.com.br

CORRETORA DE IMOVEIS

 Consultoria imobiliária
  Venda e locação de imóveis

 Avaliação de imóveis
 Palestras e workshops
 Assessoria desde a análise anterior 

à compra até a transmissão da 
propriedade

Minhas Redes Sociais
@estrelacarvalhooficial

(84) 98150663️2

www.rcimoveisrn.com.br

Maura Estrela - Corretora de 

Imoveis/ CRECI 703️9

Maura Estrela

. ASSOCIADAS.

Atuando por 10 anos como empreendedora, 
em 2014 agregou à sua carreira a Consultoria 
Imobiliária, e hoje é Corretora de Imóveis 
especializada em imóveis de Médio e Alto 
Padrão em Natal/RN e Influencer Business de 
Mulheres que atuam no Mercado imobiliário. 
Facilitadora no Mercado Imobiliário com 
foco em ajudar pessoas a encontrar imóveis 
adequados de acordo com seus sonhos, 
suas condições e necessidades, criando um 
processo seguro, de sucesso e satisfação 
para as partes envolvidas. Com sua vasta 
experiência em assessoria imobiliária e sua 
trajetória de sucesso em vendas e locações, 
agregada as suas competências atitudinais 
como dinamismo, inovação, compromisso, 
liderança, Maura Estrela atua como 
Palestrante e Consultora para Posicionamento 
de Mulheres Profissionais Autônomas no 
Mercado Imobiliário, orientando-as em suas 
estratégias de atuação.

“Eu vendo imóveis para que 
o cliente transforme em Lar 
doce Lar.”
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alexsandra@alexsandra.com.br

BANCÁRIA E EMPREENDEDORA

 Bordados 
 Peças artesanais
 Pijamas conceituais

Minhas Redes Sociais
@michelykarina

@divinacollab

84  99974-1175 

Michely Karina

. ASSOCIADAS.

Bancária e empreendedora, que se 
reconstruiu depois de sofrer um 
AVC devido à rotina e extresse do 
dia a dia. Hoje, realizou um dos seus 
sonhos: empreender a partir de uma 
loja colaborativa. A Maadora nasce do 
desejo de mãe e filha materializar
 seus pensamentos. 
Peças artesanais, feitas uma a uma, 
com a matéria prima mais valiosa que 
existe: o amor.

“É sobre ressignificar, se 
reinventar, se refazer , virar 
do avesso para ver o que tem 
dentro…”
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Corretora e avaliadora de imóveis, 
atuando no mercado há mais de 20 
anos. Me disponho a ajudar os meus 
clientes a realizarem o sonho da 
casa própria, com profissionalismo 
e entusiasmo. Ao longo desses anos, 
fui adquirindo conhecimentos e me 
aperfeiçoando na área através de cursos, 
além de possuir uma faculdade em 
gestão imobiliária. Atuo em Natal/RN e 
região e sou especialista em imóveis de 
alto padrão.

 Vendas de imóveis de alto padrão
 Avaliação de Imóveis 
 Assessoria em Aluguéis 

CORRETORA DE IMÓVEIS

Minhas Redes Sociais
@monicagalvaov

84 99991-5057

Mônica Galvão 

. ASSOCIADAS.

“A maior recompensa pelo 
trabalho, não é o que a pessoa 
ganha, é o que ela se torna 
através dele”
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alexsandra@alexsandra.com.br

GESTORA ESCOLAR

 Ensino infantil 
 Período integral e semi-integral 
 Creche

Minhas Redes Sociais
@naryanevieira

(84) 9913️5-1583️

Naryane Vieira

. ASSOCIADAS.

Me chamo Naryane Vieira, sou 
graduada em letras e especialista em 
psicologia escolar. Hoje sou gestora 
de uma escola da educação Infantil. 
Desenvolvo o princípio da afetividade 
na primeira infância. Sou Mãe, 
esposa e sonhadora procuro sempre 
adquirir novos conhecimentos para o 
aperfeiçoamento e desenvolvimento das 
minhas atividades.

“Desenvolvendo o princípio 
da afetividade desde a 
primeira infância” 
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Estrategista de Mudança Profissional 
especializada em Empoderamento Feminino, 
é Fundadora e Community Manager da 
Rede Somma. Hoje, atua na construção de 
planos de ações estratégicas, direcionando 
mulheres à conquista da liberdade financeira e 
emocional. Administradora e Gestora Ambiental, 
trabalhou por mais de 15 anos em ambientes 
predominantemente masculinos, nas áreas de 
petróleo e energias renováveis. Ao longo de 
sua trajetória, sentiu na pele a necessidade de 
se empoderar para ser respeitada, ocupar seu 
espaço e construir sua autoridade. No papel 
de mulher empoderada e por viver e acreditar 
no protagonismo feminino, em 2016 fundou a 
Rede Somma, se consolidando como uma aliada 
das mulheres na luta por um trabalho que as 
respeite, reconheça e remunere justamente. Com 
linguagem adequada e focada em resultados, 
fomenta a construção de estratégias profissionais, 
disponibilizando informação e conhecimento 
sobre o mercado de trabalho, encorajando 
e guiando as mulheres a encontrarem suas 
próprias respostas e a traçarem seus próprios 
planos profissionais, escrevendo
uma nova história.

 Outlier - desenvolvimento profissional 
estratégico para engenheiras

 Impulsomma - mentoria coletiva de 
planejamento e ação

 VOX - comunicação profissional 
estratégica para linkedin

 OPUS - estratégias para monetização 
de expertise

 Creare - construção de negócio 
criativo autoral, inovador e autêntico

ESTRATEGISTA DE MUDANÇA 
PROFISSIONAL

Minhas Redes Sociais
@neusacoelhors

(84) 98782-0525

www.neusacoelho.com

Neusa Coelho

. ASSOCIADAS.

“Quem ganha dinheiro 
é criança. Nós geramos 
renda e remuneração pelo 
nosso trabalho.”
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 Gestão Empresarial
 Mentorias para Marmoristas

Oi, me chamo Pollyanna Macedo, sou mãe de três 
meninos incríveis e estou diretora executiva de uma 
distribuidora do setor de rochas.
Em paralelo, atuo auxiliando empresários do setor de 
rochas a encontrarem o equilíbrio entre as finanças e 
as atividades diárias dos seus negócios.
Empreendi pela primeira vez aos 15 anos, quando 
montei o meu primeiro negócio, de venda de jóias de 
ouro, em parceria com a minha mãe. 
Desde então, me vejo empreendendo em todas as 
empresas que faço gestão.
Sou graduada em Ciências Sociais Contábeis e atuo na 
gestão administrativa de empresas há mais de 20 anos, 
sendo os últimos 14 no setor de rochas. Ao longo dos 
anos, aliei a formação acadêmica com as formações 
de desenvolvimento pessoal, e me tornei Especialista 
em planejamento tributário para marmorarias, 
Professional & Self Coaching – PSC, Master avatar 
pela star’s Edge Internacional.  E desenvolvi técnicas e 
processos para auxiliar no dia a dia de empresas que 
buscam equilíbrio fiscal e financeiro.
Fico à disposição para auxiliar você na sua jornada em 
busca do equilíbrio financeiro para tornar negócios e 
relações mais saudáveis. Vamos conversar?

ADMINISTRADORA
DE EMPRESA

Minhas Redes Sociais
@meumarmore

(84) 98846-1642

Pollyanna Macedo

. ASSOCIADAS.

“Seja um mineral
que agrega.”
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Priscila Barros atua como Estrategista 
Digital, para empresas e profissionais que 
desejam desenvolver seu posicionamento e 
alavancar a visibilidade dos seus negócios 
através do Marketing Digital.
Formada em Sistemas para Internet, com 
especialização em Marketing de conteúdo, 
atua desde 201 1 na área de
Marketing Digital. 
Em 2016, resolveu empreender e atender 
seus clientes de forma personalizada 
e humanizada. Atualmente realiza 
assessoria, treinamentos, cursos e palestras 
acreditando no propósito de desenvolver 
posicionamentos de marcas que promovam 
diferenciação e conexão.

 Assessoria 
 Gestão de redes sociais
 Cursos
 Palestras
 Gestão de Tráfego

ESTRATEGISTA DIGITAL

Minhas Redes Sociais
@priscilabarrosmkt

www.priscilabarros.com.br

Priscila Barros 

. ASSOCIADAS.

“Não adianta produzir conteúdo 
se você não construir relações. 
O maior ativo que temos na 
internet é a conexão que criamos 
com as pessoas.”
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TERAPEUTA CONSTELADORA 
FAMILIAR E EMPRESARIAL

 Constelação familiar individual e grupo
 Constelação empresarial

individual e grupo
 Constelação de casal individual e grupo
 Jornada vida+leve
 Consultoria empresarial

Minhas Redes Sociais
@rebeccacabraloficial

(84) 99981-3️170

www.rebeccacabral.com.br

Rebecca Cabral

. ASSOCIADAS.

E se você pudesse identificar padrões que 
te impedem de ter sucesso na sua vida 
pessoal e profissional? Sou Rebecca Cabral, 
empresária desde 2003, com Formação 
em Adm. Gestão de negócios e MBA pela 
FGV, sócia do Evoluir Espaço Terapêutico e 
especialista em relacionamentos saudáveis 
(yogaterapeuta, Reikiana, ThetaHealing 
e Consteladora sistêmica Familiar e 
empresarial). Busca transformações reais ? Te 
dou o caminho de solução para mudar algo 
que te impede de prosperar na vida, seja nas 
relações familiares, amorosas e profissional. 
Encontrando as causas inconscientes que 
travam seu sucesso, terá clareza nas ações 
necessárias para mudar sua postura interna e 
sentir as mudanças reais tão desejadas.
O caminho de solução te leva a: - 
Reconciliação com sua história de vida; - 
Reconectar com sua força e tomar a sua vida 
nas suas mãos. - Prosperidade profissional 
e financeira; - Melhorar a saúde física e 
emocional;
- Construir relacionamentos saudáveis
e felizes.
 Muda que tudo muda, você merece ser feliz. 
Vamos juntas?!

“Busque humildemente conhecer 
seu “Eu interior” e cuide 
incansavelmente do seu lar.”
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 Consultora de moda fitness 
 Atendimento personalizado 
 Mala delivery

Olá! Me chamo Regma Nóbrega, sou 
Mercadóloga, com pós graduação em 
consultoria empresarial, atuei por anos 
na indústria farmacêutica e na área de 
promoções, mas o sonho de empreender 
sempre persistiu em minha trajetória 
profissional. Empreendedora desde sempre, 
me identifiquei com o seguimento de roupas 
fitness, dando início ao meu sonho, a loja 
fitness “REGMA NOBREGA STORE”. Com a 
rotina das mulheres cada vez mais agitada, 
nossa proposta é ter peças versáteis que 
primeiramente entreguem muito conforto. 
Nossos produtos, além de modelar o corpo, 
são atuais, bonitos e funcionais permitindo 
combinações de looks que vão da academia 
ao jantar, do treino no parque à reunião de 
trabalho”. Seja sua maior inspiração!

EMPRESÁRIA

Minhas Redes Sociais
@regmanobrega

(84) 98848-5015

Regma Nóbrega

. ASSOCIADAS.

“Seja sua
maior inspiração.”
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ADVOGADA

 Registro de marca no instituto 
nacional de propriedade industrial(INPI) Minhas Redes Sociais

@renataferrazoficial

(84) 98124-243️1

www.renatacamposferraz.com.br

Renata Ferraz

. ASSOCIADAS.

Olá! Sou advogada desde 2010, com 
especializações pela Universidade 
Anhanguera/SP e pelo Instituto Brasileiro 
de Estudos Tributários(IBET). Acredito que 
a prestação de serviços jurídicos deve ser 
realizada com ética e responsabilidade, 
priorizando as resoluções consensuais e 
extrajudiciais. Além disso, é possível agir 
preventivamente em diversas ocasiões, 
assegurando direitos e evitando demandas 
desnecessárias. É o caso da realização 
do Registro de Marca no INPI, processo 
indispensável para os empreendedores em 
geral, o qual confere o direito de uso de 
uma marca, de forma exclusiva e em âmbito 
nacional. Por outro lado, uma vez concedido 
o registro de sua marca, a segurança jurídica 
se perfaz e afasta os riscos de prejuízos 
financeiros e penalidades por uso indevido 
de marca de terceiros. Registro de Marca é 
investimento no seu patrimônio e deve ser 
fortemente analisado, já que o dono de uma 
marca é quem a registra e não quem a usa.

“Marca é todo sinal visual 
que diferencia um produto ou 
serviço no mercado.”
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Sou Sheilla Fernandes, nutricionista esportiva 
e corredora de rua. Tenho um propósito de 
mudar o estilo de vida de muitas pessoas e 
mostrar que é possível viver e ser feliz com 
escolhas saudáveis e que o alimento sempre 
será seu melhor aliado para a sua saúde. 
Tenho muitos sonhos e sou apaixonada por 
minhas escolhas… A nutrição foi uma escolha 
feita com muito amor e através dela cuido dos 
meus pacientes com excelência no que faço. 
Transformar a vida através do alimento é o 
meu propósito.

 Consulta nutricional
 Avaliação bioimpedancia
 Planejamento individualizado

NUTRICIONISTA

Minhas Redes Sociais
@Sheilla.fernandes

(84) 99992-3️049

Sheilla Fernandes

Sheilla Fernandes

. ASSOCIADAS.

“Essa foi mais uma linda 
escolha: fazer parte deste 
grupo seleto de mulheres que 
buscam o melhor na vida e na 
profissão.”
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Me chamo Sinaide Souza, sou Administradora, 
atuei durante mais de 20 anos em grandes 
empresas, gerenciando setores como: Fiscal, RH, 
financeiro e departamento Pessoal. Sou também 
Contadora por formação, apaixonada pela 
contabilidade, hoje estou como sócia fundadora 
da Premier Soluções Contábeis.

Tenho diversos cursos na área de Gestão 
e Contábil, busco constantemente novos 
aprendizados e conhecimentos, e acredito que 
por meio da educação, nos tornamos pessoas 
melhores e mais sábias, capazes de transformar 
o mundo em um lugar melhor. Trabalho 
muito forte o empreendedorismo feminino, 
apoiando, assessorando e ajudando mulheres 
empreendedoras a abrir e gerir os seus próprios 
negócios. Tenho como propósito, estimular o 
empreendedorismo feminino, pois acredito 
que dessa maneira poderemos diminuir a 
desigualdade de gênero, além de transformar as 
relações sociais.

 Assessoria contábil 
 Assessoria empresarial 
 Assessoria MEI 
 Assessoria fiscal 
 Declaração de imposto de renda

ADMINISTRADORA/CONTADORA

Minhas Redes Sociais
@sinaidesouza.contadora

(84) 98817-7768

Sinaide Souza 

. ASSOCIADAS.

“Empreender é ter consciência 
que para vencer, enfrentará 
obstáculos, mas com 
persistência e determinação, o 
triunfo virá com Glória.



10 Quadrimestre / 2022 www.mulheresquemarcam.com.br. 125 .

“Minha missão é levar 
conhecimento cada vez mais 
longe e a mais profissionais, 
contribuindo positivamente na 
vida e carreira profissional de 
cada um que chegar até mim.”

EXECUTIVA DO MERDADO 
IMOBILIÁRIO

 Gestora Comercial
 Palestrante
 Empreendedora
 Corretora de Imóveis Minhas Redes Sociais

@stteniabezerra

84 9923️3️-6565

Sttênia Bezerra

. ASSOCIADAS.

Atuando no mercado imobiliário do Rio Grande 
do Norte há 12 anos, ingressei como corretora de 
imóveis no momento que a cidade passa pelo boom 
no setor. 
As grandes incorporadoras do país estavam todas 
aqui, com grandes lançamentos. 
O momento era o melhor possível, o mercado com 
grande potencial e uma demanda reprimida.
 Não demorou muito para eu começar a alcançar 
meus primeiros resultados, tendo a certeza de que 
estava no caminho certo e que mudaria minha vida 
para sempre. 
Hoje, à frente da Gestão Comercial da Moura 
Dubeux, em sua retomada de lançamentos 
Imobiliários no estado do Rio Grande do Norte. 
A companhia de origem Pernambucana é líder no 
seguimento de médio/alto padrão no Nordeste. 
Em 2020, estreou na bolsa de valores, se tornando 
a 1º construtora nordestina com capital aberto e, 
desde então, vem alcançando números recordes 
e expandindo seus negócios para todo Nordeste, 
estando presente em 7 capitais.  
Sempre percorri todas as fases do negócio, desde 
a concepção do produto a finalização da venda. Na 
gestão do time comercial é onde faço a diferença, 
sempre construindo estratégias que gerem negócios 
sólidos e eficazes, garantindo satisfação para todas 
as partes envolvidas nas negociações.
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“Não deixe que as pessoas 
te façam desistir daquilo 
que você mais quer na 
vida. Acredite. Lute. 
Conquiste. E acima de 
tudo, seja feliz!”

EMPRESÁRIA

 Moda feminina autoral 
 Peças exclusivas bordadas a mão 
 Atendimento por hora marcada - em 

horário diferenciado

Minhas Redes Sociais
@sufernandesoficial

(84) 99161-8551

Sunaly Fernandes 

Olá, sou Sunaly Fernandes, Empresária 
de Moda Feminina Autoral, onde traduzo 
ocasiões em looks únicos, vestindo minhas 
clientes de bem estar e elevando sua auto 
estima. Tenho uma loja colaborativa, a Divina 
Collab (com mais 4 empreendedoras), onde 
atuo também no ramo de calçados e bolsas 
e roupas infantis. Embora Bacharel em 
Turismo, sigo apaixonada por vestir clientes 
dos pés a cabeça. A moda pra mim é mais que 
seguir tendências: está ligada a fazer sentir-se 
bem cada mulher que atendo, empoderando-a 
e despertando sua melhor versão.

. ASSOCIADAS.
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alexsandra@alexsandra.com.br

BACHAREL EM DIREITO POR 
FORMAÇÃO E NAIL DESIGNER 
POR AMOR

 Manicure e pedicure 
 Spa dos pés 
 Plásticas dos pés 
 Escova 
 Alongamento de unhas

Minhas Redes Sociais
Studio Temara Novais

(84) 9963️5-1409

Temara Costa

Temara Novais

Me chamo Temara Novais, 52 anos, casada há 
32 anos, com dois filhos, Pedro e João.
Sou formada em Direito, MBA em gestão 
de Pessoas, mas o amor pela beleza e por 
cuidar de pessoas me fez dar início a uma 
nova etapa na minha vida. Hoje, tenho um 
pequeno studio onde cuido e ofereço o melhor 
atendimento para cada cliente. Meu propósito 
é que cada pessoa que passe pelo meu studio 
tenha uma experiência única.
O feedback dos clientes me faz querer 
continuar a aprender cada vez mais. Nunca 
é tarde para recomeçar. Ser feliz e realizada 
é meu objetivo principal e sei que estou no 
caminho certo.

”Não deixe que as pessoas 
te façam desistir daquilo 
que você mais quer na vida. 
Acredite. Lute. Conquiste.
 E acima de tudo, seja feliz!”

. ASSOCIADAS.
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Olá, me chamo Thaís Barbosa e sou Mentora 
de Profissionais que querem ensinar o que 
sabem e cobrar por isso. Criei o Método 
Coragem, para Empreendedores Digitais, 
e tenho a alegria de ter contribuído com 
profissionais das mais diversas áreas, como 
Psicologia, Fisioterapia, Paisagismo, Ginástica 
Rítmica, Gestão, Comunicação, entre outras. 
Sempre tive um pé na academia e outro no 
mercado, sou Jornalista e Administradora, 
tenho MBA em Gestão de Pessoas e sou 
Mestre e Doutora em Administração. Tenho 
experiências com consultoria, ministro aulas 
na Pós-graduação, fui sócia-fundadora da 
Casamento Noronha, onde atuei até 2020 e 
tenho formação em Mentoring. Hoje, também 
estou como Coordenadora da área de Gestão 
e Negócios do SENAC/RN. Espero poder 
contribuir de alguma forma, 
vamos tomar um café?!

 Mentorias 
 Criação de infoprodutos 
 Palestras 
 Treinamentos

MENTORA DE EMPREENDEDORES 
DIGITAIS

Minhas Redes Sociais
@thaisbarbosamentoria

(84) 99672-8707

thaisbarbosa.com.br 

Thais Barbosa Mentoria

Thais Barbosa

. ASSOCIADAS.

E para te lembrar que por 
trás dos sorrisos, todos nós 
carregamos nossas marcas.”
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Psicóloga, com Mestrado e Especialização em 
Psicologia Clínica pela UFRN. Atuando na 
área clínica desde 2013, passei por diversos 
públicos e locais de trabalho e, ao longo 
desses anos, encontrei muitas mulheres com 
experiências e contextos de vida variados, mas 
com uma coisa em comum: a dificuldade de 
se colocar em primeiro lugar, de cuidar de si 
antes do outro e de olhar para si mesma como 
alguém digna e merecedora e, acima de tudo, 
de acreditar na própria capacidade. Diante 
desse cenário, no final de 2018 resolvi voltar 
a minha atenção, estudo e foco de trabalho 
exlcusivamente para o público feminino e 
suas nuances e, hoje, tenho como missão 
trabalhar a Saúde Emocional da mulher a 
partir do desenvolvimento e fortalecimento 
da autoestima e do autocuidado, porque eu 
acredito que uma mulher com a autoestima 
fortalecida é capaz de assumir a direção da 
própria vida e se tornar a protagonista da 
sua história, saindo do banco do carona e 
escolhendo que caminhos ela quer seguir.

 Psicoterapia
 Plantão psicológico
 Cursos/workshops
 Palestras

PSICÓLOGA, ESPECIALISTA EM 
AUTOESTIMA FEMININA

Minhas Redes Sociais
@zarabarbosaoficial

(84) 98892-4854

zarabarbosa.com 

Zara Barbosa Oficial

Zara  Barbosa

. ASSOCIADAS.

“Quando pautamos nossa vida 
baseada na dúvida da nossa 
própria capacidade, acabamos 
por ficar vulneráveis aos 
acontecimentos e aos percalços 
ao longo do caminho.
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Me chamo Zélia Cassiano, mãe de 5 filhos, ex-empregada 
doméstica,  hoje Contadora, Consultora e Auditora, 
formada em Ciências Contábeis pela Universidade 
Potiguar – UNP, com especialização em Contabilidade e 
Direito Tributário pelo  IPOG – João Pessoa/PB e MBA em 
Auditoria  Direito Tributário pela BSSP
Centro Educacional.
Atuei de 2006 a 2009 como profissional contábil, 
desempenhando funções de supervisão nas áreas contábil 
e fiscal em escritórios de contabilidade, onde adquiri 
um vasto conhecimento na área, o que me capacitou  a 
empreender na área. 
Atuei com a Zélia Cassiano Assessoria Contábil até o ano 
de 2019. Desde então, a empresa foi transformada em 
Cassiano & Cassiano Contabilidade Empresarial, prestando 
serviços contábeis e assessoria para pequenas e médias 
empresas prestadoras de serviços, comércio,  indústria, 
terceiro setor, e para pessoas físicas e profissionais liberais.
Ajudamos nossos clientes  nas tomadas de decisões, 
conduzindo  os negócios de forma licita, através de um 
planejamento tributário adequado à cada tipo de atividade 
desenvolvida, seja como pessoa física ou jurídica. 
Em 2022, nossa empresa se tornou associada à Rede 
Essent Jus – Franquia de Contabilidade Eleitoral. 
Espero contribuir de alguma forma para a Rede Mulheres 
que Marcam e também para as associadas.

 Contabilidade geral - industria, 
comércio, construção civil e terceiro 
setor

 Consultoria contábil, fiscal, 
tributária, societária, trabalhista e 
previdenciária 

 Legalização e regularização de 
empresas 

 Análise e diagnóstico empresarial 
auditoria

CONTADORA

Minhas Redes Sociais
@zelia_cassiano

(84) 99918-5692

zeliamariamaria

Zélia Cassiano

. ASSOCIADAS.

“Vibre tão alto que o universo 
não tenha outra escolha a não 
ser ouvir seus desejos”
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