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1.
Um pouco 

da sua história



 
 E mostra através da sua carreira que nada é para sempre e fala 
da importância da conexão das experiências sobre coisas que ela fez no 
passado e foram úteis para o futuro, algo que ela já achou que nunca fos-
se usar e acabou usando em algum momento. A lição que ela deixa para 
os jovens é que tudo está conectado, pois a vida é uma via de mão dupla 
sempre, você vai e vem, sobe e desce, então é muito importante estar 
atento a isso, dar para receber, ajudar quando pode porque você vai ser 
ajudado quando precisar. 
 
 Maria Silvia foi a primeira e única mulher  a ocupar a presidência 
da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e ganhou a alcunha de “Dama 
de Aço”.
 
 Já foi conhecida também como a “Mulher de 1 bilhão de dólares” 
ao deixar esse caixa no Município do Rio de Janeiro após ser secretária 
da fazenda, entre 1993 e 1996, na gestão do César Maia.
 
 Maria Silvia foi incluída na revista Time como única mulher entre 
os doze executivos mais poderosos do mundo e hoje encontra-se na pre-
sidência da Goldman Sachs. 
 
 Ela afirma que sua vida profissional foi construída pelas oportu-
nidades que foram acontecendo e que sempre teve que tomar decisões 
que implicaram mudanças de 180 graus na sua vida. E todas as posições 
que ela ocupou seja no setor público ou privado sempre estiveram li-
gados a momentos muito importantes do país. Isso traz uma sensação 
pessoal de que ela sempre esteve no lugar certo, na hora certa. Atribui 
isso a sorte e também a ter estado sempre atenta as oportunidades. Para 
ela, é preciso ter um pouco de intuição e ousadia.

 
 “Eu nunca tive uma agenda pessoal para os lugares que eu fui, no 
sentido de que não estava indo para uma empresa porque queria ganhar 
muito dinheiro ou servir de trampolim para outra empresa. Sinceramen-
te, nunca tive essa agenda. Eu sempre fui para os lugares motivada pelo 
desafio. Quando você vai para algum lugar sem uma agenda pessoal a 
sua agenda se torna a agenda do lugar que você foi e quem está lá acaba 
percebendo isso muito rápido e se junta ao projeto, acho que por isso 
eu sempre fiz muito parte dos lugares por onde tive.” – Essas foram as 
palavras de Maria Silvia Bastos na entrevista sobre o seu livro – Vontade 
Inabalável – para editora Sextante.
 
 O livro escrito por ela  que conta a sua trajetória profissional foi 
elogiado por economistas como Armínio Fraga e Pedro Malan. 
 
 Foi pioneira em todas as áreas por onde passou. A expressão “pri-
meira mulher” acompanhou a maioria de seus cargos: diretora e presi-
dente do BNDES, secretária municipal de Fazenda do Rio, presidente da 
siderúrgica CSN, da seguradora Icatu Seguros e, atualmente, do banco de 
investimentos Goldman Sachs.
 
 Maria Silvia graduou-se administração e obteve seu mestrado e 
doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Foi pesquisadora 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/
FGV) e professora da PUC de 1982 a 1990. Seu planejamento de vida, a 
princípio, era ser acadêmica. Ela brinca dizendo que foi um péssimo pla-
nejamento porque não foi assim que a sua carreira acabou se suceden-
do. E ao dizer isso gostaria de diminuir um pouco a angústia dos jovens 
sobre aquelas decisões “para sempre”. 
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“Sempre quando 
eu formo uma equipe 

procuro o perfil de uma 
pessoa ousada, conservadora 
e controladora. E a mistura de 
todos eles, costuma ser algo 

que dá muito certo”
(Maria Silvia Bastos)
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