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CAPA

COMO DOIS E DOIS
Gêmeos que trabalham juntos contam que sintonia e talentos complementares ajudam no cotidiano

As modelos Suzana e Suzane Massena, 17 anos, têm gostos muito parecidos e fazem quase tudo juntas: compras, diversão e trabalho

Victor Villarpando

Sim, irmãos gêmeos têm
uma sintonia especial. E isso
pode render bons frutos no
trabalho. “Por dividirem o
útero da mãe na gestação e
conviverem muito, gêmeos
acabam se conhecendo bem.
Às vezes, só pelo olhar um já
entende o outro”, diz a
psicóloga Liana Kupferman,
especializada em famílias de
gêmeos. Segundo ela, gêmeos
tendem a desenvolver
habilidades e características
complementares. A terapeuta
estuda o tema há cerca de 10
anos e conta que a tendência
de gêmeos responderem da
mesma forma diante de
diferentes situações pode estar
ligada ao DNA compartilhado.
“Estudiosos defendem que
essa afinidade está ligada às
atividades eletromagnéticas
do cérebro, que são como
ondas de rádio, que tendem a
se sintonizar com a
convivência e o carinho”,
explica Liana. Conheça um
pouco das histórias de gêmeos
que trabalham juntos e veja o
que eles acham.

As mais
lindas
Suzana e Suzane Massena,
17 anos, já posaram para a
Vogue japonesa e a brasileira,
desfilaram no São Paulo
Fashion Week e na Nova York
Fashion Week, inspiradas
pela irmã mais velha, Suelen,
que levava as meninas para
acompanhá-la em seus
trabalhos como modelo.
Aliás, Nane e Nana, como
são chamadas na família,
sempre fizeram tudo juntas.
“Saídas, compras, trabalho
e diversão”, enumera
Suzane, que nasceu 2 minu-
tos depois. Ela
revela que os gostos são
praticamente idênticos.
Inclusive para comida. “Um
dia, almoçamos separadas.
Ao telefone, descobrimos
que havíamos pedido o
mesmo prato”, conta a mais
nova das meninas. O gosto
musical também é o mesmo:
reggae. Até cicatriz elas
arrumaram no mesmo lugar.
“Caímos do skate numa
ladeira. As marcas são
iguaizinhas”, conta Suzane.
A maior parte dos trabalhos
das moças é em dupla.
“É muito raro ter algo
separadas. É bom demais
trabalhar com alguém que
você gosta e sabe como
funciona. É sempre boa
companhia e ajuda a
equilibrar as coisas. Eu sou
mais tranquila e Suzane é
mais agitada, impulsiva”,
explica Suzana.
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