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Dedicamos este livro a todas as mulheres que sabem que dentro 

de si há uma força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde um 

novo amanhecer.





“Apenas tente algo novo. Não tenha medo. Saia de sua zona de 

conforto e voe”.

Michelle Obama
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PREFÁCIO

Assinar o texto de abertura deste livro é uma honra e tam-

bém uma alegria. 

Nasci no interior de Santa Catarina, em Luís Alves. 

Desde muito pequena, vi como uma mulher de fibra pode transfor-

mar o mundo ao seu redor. Minha mãe, Adelina Hess de Souza, co-

meçou uma fábrica de camisas em casa quando eu ainda era bem 

pequena, à qual deu o nome de Dudalina. Eu vi o negócio que ela 

fundou com o meu pai crescer, criar raízes e transformar realidades 

– não apenas a da minha família, mas a de centenas, milhares de pes-

soas que colaboraram com o sonho da Dudalina. Como todos sabem, 

quando minha mãe morreu, somados seus esforços de uma vida ao 

trabalho de todos nós, a Dudalina era a maior exportadora de cami-

sas da América Latina. 

Aprendi com Adelina, minha mãe, que, mesmo num mundo 

protagonizado por homens, não há limites para uma mulher de fibra. 

A vida mudou muito desde os idos de 1950, quando minha mãe co-

meçou a sua história como empresária. Nós, mulheres, hoje saímos 

das salas de estar, das cozinhas e quartos para assumir o nosso lugar 

na sociedade, ampliando nossa atuação, do universo restrito da famí-

lia, para o mundo dos negócios, da ciência e da política. 

Mas ainda não é fácil. 

Ou melhor dizendo, ainda é mais difícil para nós. Equilibramos 

os pratos da vida profissional e da maternidade, somos artífices de 

gentes e de sonhos; na maioria das vezes, cumprimos jornada dupla, 



dentro e fora de casa. Mas também somos perseverantes na medida 

da nossa coragem. Somos ousadas na medida da nossa inteligência. 

E avançamos firmemente rumo a novos horizontes, sem deixar de 

lado tudo aquilo que nos faz o que somos – mulheres.

Ainda temos muito a buscar e, cada uma de nós que finque seu 

pé neste mundo semeando sonhos e atitudes, também abre espaço 

para outras. Ou seja, uma mulher que brilhe trará muitas outras de 

nós para a luz. Por isso, este livro me honra. Aqui, temos dezoito 

mulheres que transformaram o mundo ao seu redor, construindo ca-

minhos que se multiplicam a cada passo dado. Aqui temos dezoito 

coragens que hão de parir outras tantas mais. Dezoito mulheres que 

são o presente, mas com os olhos voltados para o futuro.

Sonia Hess
Ex-Presidente da Dudalina e vice-presidente 

do Grupo Mulheres do Brasil



INTRODUÇÃO

Quando falamos sobre empreendedorismo, muitas vezes li-

mitamos nosso pensamento às grandes empresas e proje-

tos, mas é importante compreender que, principalmente 

o empreendedorismo feminino, vai muito além disso. Afinal, mais do 

que apenas ter o próprio negócio, o empreendedorismo feminino 

empodera, dá mais espaço, visibilidade e oferece uma nova perspec-

tiva de vida para as mulheres.

Mulheres que, com sua força de pensar e agir, trabalham todo 

dia para transformar o mundo em um lugar menos desigual, mais 

justo, mais humano.

Acredito que podemos fortalecer outras mulheres dando voz 

para elas, ouvindo-as;  ajudando, apoiando. 

O que as mulheres precisam é ver exemplo de outras mulhe-

res dando certo. Por isso, convidamos Sonia Hess para prefaciar a 

obra. A empresária transformou a Dudalina na principal camisaria da 

América Latina. Para Sonia, “as mulheres precisam ser protagonistas 

das mudanças”.

O livro conta, ainda, com o texto de orelha, assinado pela 

Fernanda Aoki, que é psicóloga, palestrante e escritora. Tem viajado 

o Brasil e exterior, ajudando mulheres a serem inteiras e realizadas na 

vida profissional e pessoal.

As 18 histórias contidas neste livro trazem mulheres que es-

tão fazendo do mundo um ambiente melhor para viver, que estão 



transformando a sociedade não só financeiramente, mas como 

protagonista da sua própria história, sendo inspiração para outras 

mulheres que empreendem ou querem ser empreendedoras. 

O projeto Empreendedorismo Feminino, da Editora Gregory, 

nasceu em 2016. Foi pensado em fortalecer e oferecer oportunida-

de para a empreendedora de sucesso, e àquela que está batalhando 

para se destacar no mercado contar suas experiências, seus percalços 

e conquistas, servindo de exemplo e inspiração para outras pessoas.  

As Mulheres Transformadoras são:

Andréa Policastro – A CEO de uma Automotiva que não teve 

medo de mudar.

Bruna Angélico – A engenheira que já fez muito e não fica só 

no sonho!

Carolina Rorato – A fisioterapeuta que encara os desafios sem 

medo. 

Clara Vasconcelos – A perita criminal, sobrevivente de um cân-

cer de mama e voluntária do Grupo Amigas do Peito.

Elizete Caetano – Persistiu no seu sonho e hoje tem uma con-

feitaria de reconhecimento nacional.

Fernanda Salomão – Que almejou o diferente, encarou os desa-

fios e fundou a casa dos presentes.

Fabiana Neubern – A fada madrinha das noivas.

 Hellen Busch – Com sua coragem e dedicação tornou seu so-

nho possível.

Juliana Maciel – A empreendedora apaixonada por moda 

fitness.

Lázara Gazzetta – A bióloga que se tornou a primeira dama de 

Bauru. 



Márcia Aucielli – A gestora humana que é exemplo a ser 

seguido.

Marcia Vazzoler – A socióloga e mantenedora de uma faculdade.

Michelle Svicero – Que tem como missão propagar o consumo 

consciente e sustentável na moda.

Patricia Rossi - A primeira mulher a presidir uma Associação 

Comercial. 

Raquel Steltenpool -  A psicóloga que se encantou pelo ramo 

de flores.

Sandra Farias – A engenheira que acredita que todos os dias 

temos chance de ser pessoas melhores.

Sara Hughes – A americana que empreende no Brasil desde 

1996.

Silvia Jacob – A empreendedora que é referência no mercado 

masculino.

Essas mulheres seguem transformando positivamente pessoas 

ao redor através do empreendedorismo e assim estão conquistando 

maior espaço no mercado.

Que este livro transmita ao leitor incentivo e paixão suficientes 

para que busque novos caminhos e escreva a sua própria história. 

Você tem muito a ensinar!

Boa leitura!!

Regina Gregório
Diretora da Editora Gregory 
e coordenadora do projeto 

Empreendedorismo Feminino. 



Andréa Policastro Angella
CEO Angella Automotiva - Botucatu/SP

Contatos:

Site: www.angella.com.br

Instagram: @andreapolicastroangella



17

Empreendedorismo Feminino

EMPREENDER E APRIMORAR

Meu avô materno, Pedro Alves Barreto, confeccionava ar-

tesanalmente cestas de bambu, e eu sempre o acom-

panhei nas entregas. Ficava observando como as enco-

mendas aumentavam e como ele, com prazer, fazia cada vez melhor 

suas cestas; a cada dia ele produzia mais cestas em menor tempo. 

Nascia em mim o espírito de empreender.

E lá estávamos nós pelas ruas de Botucatu para fazer as 

entregas. 

Aos onze anos comecei a trabalhar como babá e tive uma expe-

riência maravilhosa. Depois que a família mudou de cidade, fui para 

o comércio em busca de um novo trabalho. Durante 3 anos servi 

uma família doando meu tempo para cuidar das crianças, e foi lá 

que melhor me desenvolvi como ser humano. Nessa família, que me 

acolheu e me ensinou valores morais e como me cuidar e cuidar da 

casa e das crianças, aprendi a cozinhar, lavar e limpar com economia. 

Eram horas de prazer, pois eu era útil e brincava com as crianças; foi 

minha melhor época, nem me dava conta de que era um trabalho, 

para mim era uma oportunidade. Quando a família foi transferida de 

cidade, peguei a rua principal do comércio e fui humildemente ofe-

recer meu tempo em troca de aprender como ajudar cada empresa 

que visitei. Acabei iniciando como ajudante geral numa vidraçaria. Ali 

tive meu primeiro contato com papéis, borderôs, boletos, faturas e 

notas fiscais. Tudo era novidade, me divertia indo ao banco, conhecia 

pessoas, conversava com muita gente e vivia com a função de servir. 
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Nem me preocupava com o quanto eu iria receber em dinheiro, pois, 

como não tinha nada, o que viesse era lucro. Meu foco era aprender 

e conhecer os mecanismos de uma empresa. Assim, novas oportuni-

dades foram surgindo. Saí da vidraçaria e fui para um escritório de 

contabilidade onde eu ajudava um pouco cada um que lá trabalha-

va. Comecei a sentir o que era o mundo corporativo e conheci as 

regras trabalhistas. Um dia, surgiu uma oportunidade no escritório 

mais desejado da cidade “Etecon”. Com uma pequena carga de co-

nhecimento, fui para lá no cargo de escriturária. Sentia-me o máximo 

e me desdobrava para terminar tudo rapidamente e aprender em 

outras áreas. Ali, fazia abertura de empresa, ia à prefeitura, à Receita 

Federal e conhecia mais pessoas. Sempre me relacionei muito bem 

e era falante. Puxava conversa e comecei a me destacar pelo dom 

de liderança, que desde a infância me acompanhava. Lembro que fui 

líder de classe, fazia segurança de trânsito e participava de campeo-

natos de miss caipirinha. Meus pais tiveram seis filhos e uma família 

sem estrutura financeira. O irmão mais velho ajudava o mais novo, e 

assim sucessivamente. Meu pai era funileiro de automóveis, mas não 

sabia lidar com finanças, e minha mãe era do lar, mal conseguia nos 

dar atenção; por tudo isso, eu passava muito tempo com meus avós 

maternos, com eles aprendi valores que hoje me impulsionam. Na 

época, me sentia abandonada pelos meus pais, mas hoje sou grata, 

pois fui privilegiada no mundo do aprendizado!

No escritório de contabilidade aprendi a abrir empresas; fazer 

escrita fiscal, na época, manualmente; preencher guias, fazer cálculos 

de imposto etc.

Graças a um líder muito exigente, aprendi os caminhos da con-

tabilidade, dos controles, dos tributos e da gestão.

Aos 15 anos conheci um jovem e começamos a namorar, noi-

vamos e casamos em 1990. Estava com apenas 18 anos e com meu 

objetivo de vida bem definido: queria ter nossa casa e trabalhar com 

meu marido e constituir um lar feliz. Um dia, minha sogra teve de 
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passar por um procedimento médico e o problema de saúde dela me 

forçou a deixar meu trabalho e viver uma nova etapa de vida.

Meu esposo trabalhava na oficina dos pais e quando nos casa-

mos assumi a função de secretária. A oficina da família foi fundada 

quando meu esposo era criança. Sua mãe administrava tudo e seu 

pai executava os serviços de manutenção. Ele era o chefe da oficina 

de manutenção em veículos. Minha sogra sempre comentava orgu-

lhosa que o Licharles, meu marido, aos sete anos já montava mo-

tor, não gostava de estudar e ficava com o pai, que o ensinava tudo 

pacientemente.

Além de meu marido Licharles, que liderava, havia 3 funcioná-

rios que faziam o trabalho de mecânico.

Eu encarei a administração da pequena oficina de 60 m2 e 3 me-

cânicos. Inicialmente, sofria muito preconceito, pois era um ambiente 

masculino e eu era confundida diversas vezes pelos fornecedores e 

clientes, que pensavam que eu era irmã do Licharles, não sua esposa 

e administradora daquele negócio. Além disso, eu era mais jovem 

que a maioria dos funcionários. Eles não tinham muito respeito comi-

go, mas não desisti. Aos poucos, mudei esse cenário. Naquela época, 

fomos atingidos pela mudança da moeda brasileira e tivemos muito 

prejuízo, pois as pessoas, infelizmente, não vieram trocar os cheques 

pré-datados, que na época era o meio de recebimento.

Era um desafio administrar algo que sequer tinha conhecimen-

to. Contudo, não me apavorei, busquei aprendizado, estudei, passei 

noites pensando em um plano que pudesse alavancar aquela peque-

na empresa mecânica familiar. 

 As instalações da oficina eram escuras e havia sérios proble-

mas de limpeza; graxa e óleo eram a marca registrada do negócio.

Fiquei pensativa... tinha de mudar aquelas condições de traba-

lho e o visual daquelas instalações.
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Os funcionários eram resistentes a mudanças, achavam que 

oficina mecânica era sinônimo de graxa e óleo. Além dos famosos 

calendários de mulheres nas paredes.

Tinha de mudar aquilo, tinha certeza de que estava diante de 

uma ótima oportunidade de crescimento e prosperidade daquela pe-

quena oficina. 

Foram tempos de muito trabalho, conscientização, limpeza 

diária e semanal com organização do ferramental, uniformes para 

a equipe, controle das brincadeiras... não foi tarefa fácil. Eu vinha 

de um escritório e ali o ambiente era totalmente diferente. Eu era 

recém-casada, tinha os trabalhos domésticos, mas fui ganhando a 

amizade dos funcionários, que por muitos anos tiveram minha sogra 

como figura séria e autoritária. Talvez ela nem acreditasse que eu 

conseguiria controlar tudo, e ainda tinha a possibilidade de ela voltar 

quando se recuperasse. 

Todavia, tudo valeu a pena. Em poucos meses mudei o layout 

da oficina. Fizemos uma faxina, pintamos o lugar, mudamos os mó-

veis, enfim, tirei todos os funcionários, inclusive meu marido, da zona 

de conforto. Naquele momento, todos me apoiavam nas mudanças 

necessárias, pois lhes mostrei as possibilidades.

Empenhados, em menos de 24 meses construímos no terreno 

ao lado um belo galpão. Com nova adequação e com clientes con-

solidados, o boca a boca foi nosso maior aliado. A cada dia, mais 

clientes surgiam e novas parcerias também. Tudo aconteceu muito 

rápido, as mulheres começaram a trazer seus carros, as crianças vi-

nham com os pais, tudo era muito agradável.

Assim, aumentamos nosso espaço de trabalho e tiramos as im-

pressões antigas. Foram anos de dedicação para fazer com que a 

oficina fosse um lugar agradável, ordeiro e limpo, onde mulheres e 

crianças pudessem frequentar.
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Lembro-me ainda da resistência dos mecânicos em abolir das 

paredes os famosos calendários de mulheres nuas, as pin-up girls... 

Foi exaustivo o trabalho de conscientização, os cursos, os pe-

didos para que se vestissem melhor e usassem os EPIs. Não faltaram 

palestras e conselhos que visavam lapidar os mecânicos da old school 

a terem modos menos bruscos, a evitarem falar alto, e a tratarem os 

clientes com educação e respeito.

A mudança era necessária, pois tínhamos um plano de ter car-

ros mais novos para atender. Essa foi a época do surgimento de mui-

tos veículos à álcool, e a injeção eletrônica já estava tomando conta 

dos motores; era o nosso momento.

Com a ajuda de meu marido, um jovem talentoso, educado, 

amante da mecânica de veículos, o quarto melhor mecânico do Brasil, 

prêmio por ele conquistado junto à Ford do Brasil, as oportunidades 

foram surgindo e as empresas fabricantes de peças e equipamentos 

automotivos, vendo nosso potencial, começaram a nos assediar para 

que fôssemos seus parceiros.

Investimos muito no treinamento de todos. Fizemos mais me-

lhorias no ambiente de trabalho, criamos métodos e processos que 

pudessem ser revertidos em produtividade e qualidade, fatores in-

dispensáveis à longevidade de qualquer negócio. 

Nossa obrigação era fazer o melhor diariamente, aprimorando 

no trato com clientes. Dessa forma, o lugar se transformou em re-

ferência regional de limpeza, organização e competência no reparo 

mecânico de veículos.

Naquela época, o movimento era tranquilo, porém, em pouco 

tempo, virei mamãe de uma linda garotinha e tive de aprender a 

cuidar dos negócios e da filhinha, que começou a me acompanhar 

na oficina. Eu a levava ao banco e às distribuidoras, pois executava 

várias funções. Por conta disso, resolvemos contratar uma funcio-
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nária em nossa casa para me auxiliar, pois eu tinha de dar atenção à 

empresa.

Com a chegada da Thatiane, minha filha, transformei a sala de 

atendimento num lugar ainda mais agradável, pois tinha de ter um 

lugar confortável para minha filha ficar.

Todos os controles eram feitos manualmente: os orçamentos, 

o controle de estoque, tudo feito com a boa e velha caneta. Entre 

minhas tarefas estava ainda a compra de peças, porém, não via o dia 

passar, era só alegria.

O encantamento pela vida e pelos negócios era contagiante. 

O faturamento, sempre ascendente, era resultado do trabalho bem 

feito que a equipe como um todo desenvolvia com alegria. 

O pós-vendas era obrigatório e manual. Todos os dias eu se-

parava 20 ou 30 minutos para contatar e ter uma percepção do grau 

de satisfação dos clientes após terem seus veículos reparados em 

nossa oficina. As insatisfações apuradas no pós-vendas eram todas 

sanadas.

Aos poucos, a informatização foi sendo implantada. 

Contratamos o primeiro auxiliar administrativo, que tinha como fun-

ção arquivar papéis e documentos, já que tudo tinha de estar fácil e 

ao alcance para eventuais consultas. 

Veio nossa segunda filha e desenvolvemos novos projetos, no-

vas habilidades e especialidades. Os clientes divulgavam nossos ser-

viços e vinham de longe em busca do nosso trabalho.

Criamos um plano ambicioso de negócios e, como resultado, 

grandes empresas buscavam parcerias conosco, como a Bosch, a 

Porto Seguro e a Michelin.

Nosso trabalho, entre outros, era fidelizar clientes pela exce-

lência em bons serviços. Implantamos o serviço leva e traz, inves-

timos em equipamentos de ponta, treinamos nossos funcionários 
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com os melhores cursos, preocupados, inclusive, com a questão am-

biental. Somos portadores do selo verde concedido pelo Instituto de 

Qualidade Automotiva (IQA). 

Por meio de um rígido controle financeiro, planejado a longo 

prazo, e de ações em prol do cliente, adquirimos novos terrenos e 

ampliamos nossas instalações. Hoje temos quase 3 mil m2 para me-

lhor atender nossos clientes, e estamos em 4o lugar como melhores 

mecânicos do Brasil.

Além de contar com uma equipe de excelência, temos equipa-

mentos de ponta e desenvolvemos pessoas, treinando-as para serem 

nossos sucessores. Oferecemos aos colaboradores treinamentos, se-

guro de vida, ambiente e uniformes confortáveis.

Hoje, acho que não faria nada diferente, pois como empreen-

dedora que sou, acredito que devo me arrepender apenas por aquilo 

que não fiz, pois isso jamais saberei se daria certo ou não. 

Enfim, após 27 anos à frente do negócio, organizamos e apren-

demos diariamente. Hoje me dou conta de que sou líder e mulher, e 

que fiz a diferença em um negócio que é dominado, em sua maioria, 

por homens.

Sempre envolvo os colaboradores nas minhas decisões e su-

gestões. Temos uma excelente comunicação e criamos até um painel 

com informações, cursos, novidades de convênios e regras. Delegar 

funções, elogiar e prestigiar boas atitudes motivam todos a ser me-

lhores. Selecionar colaboradores dispostos a aprender, evitar con-

tratar pessoas cheias de vícios e fidelizar colaboradores para que 

ocorra uma sucessão é necessário. Isso faz a empresa manter-se viva 

e sólida. Minha opinião hoje é a que sempre me acompanhou: “Se 

não posso ter tudo o que quero, tenho de amar tudo o que tenho”.

Deixo aqui minha meta como mensagem para novas empreen-

dedoras. Não deem ouvidos para pessoas que nunca construíram 

nada, pois elas são perigosas. Para se ter um empreendimento de 
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sucesso lucrativo, aprendam todas as funções do negócio, sejam o 

exemplo, saibam fazer tudo, desde uma simples limpeza até a orga-

nização de um evento. Saibam onde tudo está guardado, não sejam 

apenas donas da empresa. Tivemos, em 2016, repentinamente, após 

28 anos de dedicação à empresa e amizade profunda, a maior perda: 

um de nossos funcionários, o nosso líder, veio a falecer de maneira 

inesperada. Isso abalou muito nossa vida e nos fez repensar nossas 

estratégias. Percebemos o quanto erramos por anos e anos com o 

comodismo e egoísmo, pois para nós era natural e simples ter duas 

pessoas de alto padrão em mão de obra: meu marido e nosso amigo 

Jefferson. Ambos se completavam profissionalmente na manutenção 

dos veículos, tinham uma parceria de amigos pelo mesmo fim: servir 

ao cliente com excelência. Após refletirmos muito a esse respeito, 

resolvemos fechar a loja da avenida e reformar o prédio da loja 2, 

juntando tudo num único ambiente, para conseguirmos administrar 

melhor e para buscarmos alternativas para continuarmos nos desen-

volvendo. Nesse ano de 2016 minha mãe faleceu e mais uma vez 

me peguei refletindo sobre a lei divina, que é inesperada. Temos de 

ser intensos a todo segundo; ser cristãos nos permite sofrer menos 

e superar as perdas, entregando quem amamos nas mãos de nosso 

criador. 

É possível enxergar que para ter um negócio encantador, te-

mos de ser pessoas encantadoras, acreditar que somos a perfeição 

de Deus e não que somos perfeitos. Nunca devemos desistir do que 

acreditamos ser o melhor, sejamos gratos e conquistemos nosso 

espaço. 

Trabalhando de 8 a 10 horas diárias

Como nunca me recusei a conhecer novidades, no fim de 2017 

uma cliente e amiga me convidou para conhecer um formato de tra-

balho diferente: o Marketing Multinível. Fui lá e gostei, vislumbrei 

uma nova oportunidade e estudei muito, acompanhando por meses 

a evolução de um novo trabalho. Contudo, aquele plano não me era 
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o mais adequado e, após estudos e reuniões, conheci outra empresa 

americana a qual me apaixonei. Estou prestes a me aposentar, minha 

filha está se preparando para estar à frente da oficina e meu marido 

já está mais que experiente. Assim, vejo que posso me dedicar a 

esse novo desafio, pois vislumbro novas possibilidades de empreen-

der com menos burocracia e impactar muitas pessoas. Quero, daqui 

a 7 anos, transformar nosso centro automotivo num centro escola 

de formação para novos mecânicos. Com nossa vida estabilizada, 

nossa maior alegria é impactar pessoas levando conhecimentos e 

oportunidades. 

Cada um tem sua história de vida e o acúmulo de casos nos faz 

sábios solucionadores de obstáculos. Tenho imenso prazer em viver, 

em amar a vida, em ser grata por tudo e todos que nela passaram, 

em estar aberta a novas oportunidades sempre, em me relacionar 

bem por onde passo. Hoje posso dizer sou uma mulher realizada, 

meus sonhos nunca foram tão grandes como as bênçãos que já rece-

bi. Viajar esse mundo maravilhoso e conhecer vários lugares, sempre 

agradecendo a Deus por ser minha melhor versão a cada dia, me dar 

oportunidade de conhecer novos desafios aos 48 anos, receber o 

convite da editora para resumir minha história são coisas muito gra-

tificantes. Emocionei-me por diversas vezes ao ler estas linhas, pois 

sempre acreditei em mim e em Deus, que está por onde estamos, 

preparando-nos para os momentos difíceis e nos proporcionando 

oportunidades. Hoje vejo minha filha de 25 anos maravilhosa, inteli-

gente, um orgulho para mim; sei que ela irá me honrar e, quando eu 

não mais estiver neste mundo, uma princesa de 10 anos, encantado-

ra, que também vai ser uma mulher empreendedora de muita ação e 

determinação, vai ajudar a irmã nos momentos certos. Orgulho-me 

da pessoa que sou, da família que formei, e digo que com os erros 

aprendi e com os acertos revivo cada momento.

Tenho conhecido pessoas maravilhosas de perto e de longe, 

estou me sentindo jovem e feliz, sempre acho que estou no meu 
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melhor momento. Falo que quero ser eterna e, para isso, tenho de 

ser eu, a Andréa autêntica, pois somente assim serei lembrada por 

muitos. Isso me fara viva para sempre. 

Não sei o amanhã, mas vivo o hoje com alegria. Aos que me 

seguem, gratidão. Aos que se incomodam comigo, o meu muito obri-

gado, pois eles me deram a motivação para enxergar que estava no 

caminho certo. Peço perdão se não citei nomes, pois seria injusto ci-

tar alguns e outros não. Amo muitas pessoas, e amo muito, não daria 

para pôr todos aqui. 

Tenho inspiração diária, ao abrir os olhos; criatividade, ao me 

levantar; e muitos motivos para sorrir! A todos os meus ancestrais, 

meu muito obrigado, pois creio o que o empreendedorismo está no 

nosso DNA.

Tenho um grande amor pelo meu marido Licharles, sem ele 

nada teria sido possível. Ser amada por ele me proporciona ser mu-

lher, amante, mãe, ter uma família com alicerce, passar por tempes-

tades e brindar a vitória juntos!! 

Quero ser lembrada pela garra e determinação de que somos 

capazes de realizar tudo o que sonhamos. Meu legado é amar a vida 

e viver cada momento como se fosse o último, refazendo o quadro 

dos sonhos e criando possibilidades. 

Finalizo com este pensamento: “Faça tudo com amor, pois a 

recompensa financeira sempre será uma consequência; o dinheiro 

pode ser acumulado em cofres, mas as riquezas são as conquistas e 

os atalhos que deixamos para o nosso futuro. Tudo posso Naquele 

que me fortalece, a gratidão forma geração!”.





Bruna Fernanda Angélico Rossi
CEO – Impershop - Lençóis Paulista/SP

Contatos:

Facebook: brunarossi.lp

Instagram: Bruna.engenheira

E-mail: angelico_bruna@hotmail.com

http://
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Empreendedorismo Feminino

NÃO VIVA O SONHO, REALIZE-O OU ESQUEÇA-O

Meu nome é Bruna Fernanda Angélico Rossi, sou casada 

há 10 anos, mãe há 8 anos, Engenheira Civil há 10 anos, 

empresária há 5 anos, e apaixonada por empreender 

desde que nasci: há 35 anos.

Minha família é bastante unida, praticamente todos trabalha-

mos juntos ou próximos. Desde pequena tive meu pai como referên-

cia profissional, o que foi relevante para a escolha da minha profis-

são. Às vezes dizemos entre nós que o sobrenome da família carrega 

a marca de se trabalhar com construção civil, pois, praticamente, to-

dos estão nesse ramo. Minha mãe, por outro lado, nunca trabalhou 

fora, mas tem um espírito empreendedor, o que sempre admirei nela 

foram a sabedoria e os olhos para os negócios, ela sempre enxerga 

oportunidades onde pensamos que não existe. Ela é uma mulher de 

muita fé, talvez a pessoa que eu conheça que mais tenha fé na vida; 

ela diz que se a gente fizer nossa parte, Deus faz a Dele e o sucesso 

é garantido em qualquer área de nossa vida.

Nasci e cresci na cidade de Lençóis Paulista e fui criada por 

essas duas pessoas maravilhosas: um pai construtor e uma mãe 

empreendedora.

Formei-me em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia 

de Lins (UNILINS). Durante os anos em que morei lá conheci meu ma-

rido André. Nós nos formamos no mesmo ano e nos casamos. Logo 

que formei, comecei a trabalhar na construtora da minha família, di-

retamente com meu pai e meu irmão mais velho. Sempre sonhava 
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com esse momento. Enfrentamos muitas dificuldades de adaptação, 

pois eles tinham um cotidiano bem diferente do meu e, recém-for-

mada, eu queria trazer tudo de novo que havia no mercado para a 

empresa, começando por reformar o prédio, sede da empresa, que 

era alugado, e gerenciando a empresa por meio de sistemas, deixan-

do as velhas planilhas para trás.

Durante os primeiros anos fiquei trabalhando internamente na 

empresa, nas áreas de recursos humanos, fiscal, financeiro, seguran-

ça no trabalho e, até tentei, contabilidade como curiosidade. Passei 

por todas as áreas burocráticas e confesso que gostei bastante, con-

seguia visualizar como funcionava a engrenagem de uma empresa, 

como cada função está amarrada à outra. 

Como não conseguia ter tempo para visitar e ficar nas obras, 

que era, afinal, um dos motivos da escolha da minha profissão, levei 

para meu gerente a proposta de comprarmos uma bomba de concre-

to para comercializar na cidade. Foi a época que o bombeamento es-

tava em alta, conseguíamos vender a hora da bomba a um preço que 

hoje é impossível. Trabalhei quase quatro anos com esse negócio; fiz 

parceria com construtoras e concreteiras, e conheci muitas pessoas; 

troquei várias experiências. 

Quando vendemos a bomba, pois o mercado estava saturado 

nesse ramo, chegamos à conclusão de que fizemos isso na hora certa.

Minha experiência nesse negócio me fez entender que, às ve-

zes, precisamos enxergar a hora de recuar ou mudar de estratégia. 

Ver além, adiante, para que não se tenha prejuízos. Foi compensador 

passar por essa experiência, aprendi muito.

Nesse período, tive minha primeira filha, Maria Fernanda. Falo 

que ela já chegou ao mundo decida à que veio, é teimosa como a 

mãe, risos. Quando se tem um filho tudo muda na vida da gente, e 

foi certamente o que aconteceu comigo. Parece que deu um “estalo” 

dentro de mim, me senti acomodada como profissional e comecei 
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