
Expediente

Desenvolvido 
pelo 

Departamento 
de Designer da 
MD Assessoria 
e Consultoria 
de Projetos 

Sociais. 

Jornal MD Mulheres 
Março/Abril 2019

Se você acredita que pode fazer, então você pode

mesmo.

Acreditar em si mesma é primordial para

conquistar grandes frutos no seu futuro, mas

principalmente no agora.

Quando você acredita em você, você se permite

ser o que quiser, viver o seu agora.

Se você não quer ser princesa, não seja. Por

favor, encare as bruxas e madrastas malvadas,

que hoje estão presentes em diferentes papéis na

sua vida.

Muitas acreditam que a mulher hoje deve

trabalhar fora, que a mulher deve ganhar igual ao

homem, que a mulher deve comandar uma

grande empresa.

Mas, hoje, quero lhe falar muito mais que isso. A

mulher pode escolher. Escolher ser o que ela

quiser, escolher estar onde ela quiser.

Mayumi Hirata 

Presidente 
Grupo MD Projetos Sociais 



2 Jornal MD Mulheres 

Direito da Mulher 
Serena Williams toca empresa para mulheres empreendedoras

“Em 2014 eu lancei a Serena Ventures com a missão de dar

oportunidades para empreendedores de diferentes ramos da

indústria. A Serena Ventures investe em companhias que

adotam uma liderança diversidade, capacitação individual,

criatividade e oportunidade.”

A empresa já investiu em 30 startups, incluindo a Billie, uma

barbearia administrada por mulheres, e a Lola, empresa de

saúde criada por líderes femininas.

A Serena Ventures foca em empresas que estão

começando, dando a elas oportunidades de crescimento.

Amplia relacionamentos, incentiva a colaboração entre

empresas e expande as oportunidades de parceria em toda

a rede.

A Serena Ventures se concentra em empresas em estágio

inicial, dando a elas a oportunidade de serem ouvidas.

“ Qualquer sonho pode 

se tornar realidade se 

você tiver disciplina e 

trabalhar duro ”

“Não tenho tempo para me 

abater. 

Tenho torneios para 

vencer e pessoas para 

inspirar. É para isso que 

estou aqui”
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A sua comunicação !

Não há profissional que estude o mercado de trabalho atual e suas

perspectivas para as próximas décadas que discorde: a capacidade de

comunicação é o maior diferencial que você pode cultivar na carreira

para se sobressair em um cenário de maior competitividade e

dominado pela inteligência artificial.

Como melhorar a comunicação? Talvez o maior dos problemas

corporativos sejam as relações humanas. A baixa capacidade de se

fazer entender e compreender o ponto de vista do outro prejudica os

resultados dos negócios e, claro, a carreira de cada um. Como se

apresentar bem em uma reunião? Como comunicar o que faz de

melhor sem parecer arrogante? Essas e outras questões ficam

negligenciadas porque entramos no piloto automático segunda a sexta.

Mas podem ser trabalhadas em pequenos passos, e aqui trago dicas

para desenvolver a "skill" mais importante do futuro profissional a partir

de hoje.

• Agradeça e elogie

• Olhe nos olhos

• Comunique o que faz

• “Leia” o chefe ou o cliente

• Treine em casa

Traga as pequenas gentilezas para o dia a dia quando lhe parecer

genuíno. Comunicar o que fez de melhor é uma habilidade que pode

lhe destacar dos demais e não precisa vir empacotada como um

negativo "marketing pessoal". Coloque-se no lugar de outra pessoa e

se questione sobre como o que você faz impacta ou melhora a

performance do outro. Além de treinar a comunicação como um todo

nas situações sociais, direcione a fala criando um roteiro com os

principais tópicos que pretende abordar. Mas a chave da fala em

público é o treinamento, porque dele vem a segurança necessária para

performa bem mesmo em situações desconfortáveis.
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www.mdprojetossociais.com

Acesse nosso site e conheça mais 
sobre a nossa empresa 

Conheça o Blog 
“Mulheres de todas as 

idades”

www.mulheressociais.wixsite.com/mayumihirata


