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Dedicamos este livro a todas as mulheres convidadas que, com 
toda dedicação, abriram o coração compartilhando seus desafios, 

conquistas, sonhos e realizações.
Dedicamos esta obra a todas as mulheres que não criam limites 
para si mesmas, que vão longe quanto suas mentes permitirem.  

Surpreenda-se e emocione-se com cada história de vida.





Você deve ter uma ideia ‘ardendo’ dentro de você, ou um proble-
ma, ou um erro que você queira corrigir. Se não tiver com paixão o 

suficiente desde o início, você não vai chegar até o final.

Steve Jobs
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APresentAção

Emprender é o modo de pensar e agir de forma inovadora, 
identificando e criando oportunidades, inspirando e renovando. 

Não importa a área de atuação, acredito cada vez mais na 
possibilidade de transformação que o ato de empreender traz. 
Empreender desenvolve coragem, entusiasmo e conhecimento. 

São mudanças que começam em nós mesmos, de dentro para 
fora;  tudo se movimenta em prol do transformar. Nós mudamos, 
revemos valores e o que queremos deixar com a nossa marca, 
nossa contribuição.  

Quando colocamos nossa essência naquilo que acreditamos tudo 
se movimenta em prol da transformação e os resultados aparecem 
mais rápidos. 

É sobre essa transformação que histórias como a da Juliana 
Alóise, Jaque Alves, Rosana Marques, Vanessa Figueiredo, Carol 
Porto Xavier, Sheila Mann, Mariana Geisel, Claudia Sobreiro, 
Eliane Leite, Karla Braz, Adriana Pontin, Elaine Pessini, Gabriela 
Barreto, Júlia Lucy, Berenice Freire, Rosi Barbosa, Fabiana 
Franceschi, Katia Fruchi Parimoschi, Cris Kuwabara e Letícia 
Pontes Nascimento contribuem para uma vida e trabalho mais 
significativo, consciente e impactante. 

Elas seguem transformando positivamente pessoas ao redor 
através do empreendedorismo e assim estão conquistando maior 
espaço no mercado.

O projeto Empreendedorismo Feminino, da Editora Gregory, 
nasceu em 2016, foi pensado em fortalecer e oferecer oportunidade 
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.  



Este livro é a 6ª edição do projeto. A obra é uma seleção de histórias 
de empreendedoras das mais diversas áreas que contam como foi 
e como está sendo a sua trajetória profissional, como decidiram 
arriscar e abrir seu próprio negócio. Elas relatam que tirar as ideias 
do papel e começar a empreender não é uma tarefa fácil. É preciso 
muito fôlego, coragem e paciência!  No entanto, acreditaram que a 
força da mulher transforma o empreendedorismo no Brasil. 

 Também é preciso lembrar que é fundamental que a mulher 
empreendedora busque sempre por inovação e conhecimento, 
principalmente noções de gestão. São esses fatores que vão levá-
las a sair da fase da ideia para a fase da execução bem planejada 
de um negócio.

Mulheres que Empreendem e Transformam reúne relatos de 
21 mulheres inspiradoras que transformaram a sua história de 
vida em verdadeiros exemplos de empoderamento. São histórias 
repletas de desafios, superação, dedicação e força de vontade. Não 
existe nada mais poderoso do que a força do exemplo. 

Desejo que este livro inspire você a ter paixão suficiente para 
buscar novos caminhos.

Boa leitura!!

Regina Gregório

Diretora da Editora Gregory e coordenadora do pro-
jeto Empreendedorismo Feminino.

.



Prefácio

Ame-se e sejA grAtA semPre!

Sinto-me feliz em ver cada vez mais mulheres buscando a sua 
felicidade e o seu espaço, sem se preocupar com rótulos e medo 
de recomeçar.

Está aí: atitude e otimismo! Dar o peso certo para cada problema, 
não ter tempo para cuidar da vida dos outros; e sim focar na 
minha, sempre fizeram e ainda fazem total diferença na minha 
vida, seja na área profissional ou pessoal, resultando em foco e 
dedicação no que eu realmente desejo, e o que é importante 
para minha família, empresa e para minha autoestima. Sou 
grata demais em ter percebido muito cedo isso em minha vida e 
principalmente em ter convicção de que o que se tem mais valor 
são pessoas. Quando você enxerga isso, ou melhor, sente, isso, 
mudam os seus propósitos, fazendo uma diferença enorme em 
sua empresa e carreira.

                       “Por não perder tempo com as coisas pequenas, 

                        tive tempo para as coisas importantes.

                         Usei essa energia para construir.”

Não tenho dúvidas de que a Vult deu muito certo por saber desde 
o início que tínhamos produtos que colaborariam com a maior 
parte das mulheres do Brasil a realmente terem uma maquiagem 
de qualidade e acessível; que pudesse ser uma ferramenta de 
autoestima para ela conquistar o que  quisesse, fosse a uma 
entrevista de emprego,  seu grande amor ou simplesmente para 
sentir-se mais confiante e bonita. E esse propósito de democratizar 
a maquiagem com qualidade, no Brasil, me impulsionava cada 
vez mais a entregar o melhor serviço ou produto, mesmo que 
muitas vezes tivesse que abrir mão de lucros para isso, pois via que 
quanto mais eu acreditava no meu sonho e crescia, mais eu gerava 
empregos. E mais, eu podia contribuir, ou melhor, retribuir parte 
de tudo que conquistava socialmente. Ou seja, mais pessoas felizes. 
E isso gerava uma energia que contagiava todos que faziam parte 
do time ou que, de alguma forma, tinham contato com a marca. 
Fui entender, mais tarde, que esta energia era uma somatória de 
todos os valores que eu e meu sócio colocamos desde o início na 
empresa, como respeito, simplicidade, empatia, carinho e, sem 



dúvidas, amor! Muito muito amor pelo que construímos durante 
15 anos. Mas, e o básico, como inovar, reinvestir sempre, ser 
ousada, destemida, acreditar, reclamar pouco e trabalhar muito, 
não contribuíram para o sucesso da marca?!

Lógico que sim! Se tenho que aqui deixar dicas essenciais, são 
elas:  sejam gratas, alegres e humildes sempre. Não percam as 
oportunidades (elas estão normalmente onde alguém reclama) 
e, principalmente, olhe e cuide muito bem da SUA VIDA, com 
muito AMOR! 

Sucesso a todas!

Beijos enormes

Daniela Cruz 

Cofundadora da Vult Cosmético

.
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AdriAnA Pontin:  
Por mim mesmA nAs PAlAvrAs, nos negócios, nA vidA...

Eu poderia registrar minha história, dedilhando na máquina de escrever, 
já que bem jovem meu pai me matriculou num desses cursos gratuitos, 
porque dizia que “seria bom pra nós”... Enfim, acompanhei o tempo até 

este computador que vos escreve, já bem adulta, para afirmar que tudo que sou 
hoje se deve a uma base sólida da infância.

Meu nome escrito no bom “Times New Roman” é Adriana Dias Pontin. 
Meu nascimento em 1982, no município de Arapongas – PR, já foi um feito, na 
época, pelos meus quatro quilos e 52 centímetros. A primogênita de um casa-
mento cheio de amor e bons exemplos, de uma mãe cabeleireira e um pai gar-
çom que se conheceram no restaurante onde minha avó era chef de cozinha. 
Nos 34 anos de união, uma irmã e outros quatro irmãos do casamento anterior 
de meu pai, e uma família unida em todos os momentos.

Ainda no norte do Paraná, minha avó Arlinda inspirou uma trilha que 
seria definitiva para meu futuro. Na cidade vizinha, em Astorga, meus pais 
iniciaram trabalhando na cozinha de um clube social, criando os filhos com 
humildade e prioridade para os estudos. A datilografia surgiu nesse tempo e 
com esse pensamento, junto com outros cursos – de graça - que seguiam em 
paralelo à escola, sempre pública. Tínhamos que ter boas notas e sermos os 
melhores, ensinavam meus pais; e talvez, daí, estivesse nascendo uma Adriana 
detalhista e perfeccionista em tudo o que faz até hoje... 

O curso superior veio como continuação natural dessa filosofia de 
vida. Minha primeira faculdade em Apucarana - PR, em 2001, no curso de 
Secretariado Executivo Trilíngue, trouxe-me grandes amizades e experiências 
profissionais. Foi dessa época a oportunidade de trabalhar na Pennacchi & Cia 
– empresa de grande porte, de distribuição de alimentos e indústria de balas e 
confeitos. E num trabalho como esse, a organização de eventos e o contato com 
pessoas me ensinaram muito além dos confeitos e balas. Mais adiante, explico.
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Cursei, ainda, Teologia em Londrina – PR, primordial formação para 
o meu crescimento espiritual e emocional. Mas não deixei de ser curiosa, 
em busca de constante aprendizado. Fiz especialização em Filosofia Política 
e Jurídica pela UEL – Universidade Estadual de Londrina e Metodologia do 
Ensino Superior, na UNOPAR – Universidade Norte do Paraná. E para apro-
fundar os conhecimentos na área da minha empresa, um MBA em Propaganda 
e Marketing, também na consagrada UEL. 

Crescer no ambiente de eventos sociais e corporativos, acompanhando 
meus pais, me inspirava em muitas áreas. Enquanto eles trabalhavam, eu ain-
da criança, brincava de “montar a mesa colocando os talheres e guardanapos, 
limpando as cadeiras, empurrando-as no lugar”. Depois, meus pais tinham que 
passar limpando e arrumando tudo de novo! Na adolescência, já me interessa-
va pela decoração floral, cores das toalhas, plantas para ambientação, ilumina-
ção cênica, música... Isso tudo era muito envolvente, para mim, e fazia meus 
planos empreendedores voarem...

Na Pennacchi – como mencionei antes – esse contato com eventos ga-
nhou força, a ponto de eu me arriscar a organizar alguns casamentos e festas 
infantis. Algo que não herdei dos meus pais foi o medo de empreender. Por 
isso, mergulhei no meu primeiro negócio e adquiri uma loja de decoração com 
temas infantis.  Trabalhava nisso nos finais de semana, sonhando alto, mas sem 
apoio. Jovem demais para tamanho desafio solitário, logo, vendi a loja.

Mas pensa que desisti? Nunca! Em 2003, tive um sonho. Com meus pais 
morando na mesma cidade, projetei a implantação de um restaurante próximo 
à universidade. Assim, poderíamos trabalhar juntos. Porém, o sonho era só 
meu e esse projeto não saiu do papel. Em 2004, último ano da faculdade, esco-
lhi Londrina, a segunda maior cidade do Paraná, para realizar meu sonho do 
negócio próprio, já consciente de que estaria sozinha nessa empreitada, embo-
ra a proximidade da minha família, a menos de 40 quilômetros, influenciara 
minha decisão.

E se foram... 2005, 2006, 2007, no trabalho de coordenação de promoto-
res de venda dentro de supermercados em Londrina, Maringá, Campo Mourão 
e Umuarama; e interior de SP, Presidente Prudente. Até que em setembro de 
2007, um sonho às avessas, por assim dizer, aconteceu... Um grave acidente me 
deixara mais viva no pensamento... Repensar sonhos e prioridades foi essencial 
para mudar minha vida. Tive seis longos e difíceis meses em recuperação para 
encarar uma realidade: o desejo de ter minha empresa estava sendo enterrado.

Desde que me mudei para Londrina, estudava o mercado na área de 
eventos, construía relacionamentos com fornecedores e imprensa, mas não ti-
nha definida uma data para realizar o sonho.  E então, decidi, que assim que 
voltasse a andar e a falar o tempo seria destinado para a concretização do meu 



16

M
ulh

er
es

 q
ue

 em
pr

ee
nd

em
 e 

tra
ns

for
ma

m
sonho. Busquei o Sebrae. Para ter clareza do meu plano de negócio, aprendi 
a planejar e organizar as informações da minha mente. Fui a campo, pesqui-
sei de perto o mercado, conheci concorrentes e fornecedores, fiz estimativa 
de ganhos, custos, planilhas. Visitei feiras de grande porte em São Paulo e 
Curitiba. Pesquisei na Internet como e o que estava acontecendo dentro e fora 
do país.  Não tirei meu sonho do acaso para tentar a sorte. Meus pés estavam 
fincados no chão e meus planos tinham destino certo.

Inspiração? Sim, meus pais. Apoio? Já disse que não eram 
empreendedores. Eram movidos por receio de arriscar o temor de que nunca 
daria certo. Eu não! Sentia-me viva, desafiada cada vez mais, o espírito em-
preendedor era aguçado, e aquelas ideias que nunca saíram do papel, desta vez, 
ganhariam vida própria.

Em setembro de 2008, abri a agência Excelência em Eventos. Com o 
diferencial da experiência prática e a parceria feita com empresas especiali-
zadas em cada área, o negócio, enfim, cresceu rapidamente. Em cinco anos, 
tínhamos, de fato, parceiros muito bem alinhados com o processo da empresa. 
Com colaboradores sempre terceirizados, começamos a direcionar melhor a 
missão, e percebemos que a verdadeira vocação era oferecer soluções para nos-
sos clientes. De uma agência especializada em planejamento e organização de 
eventos sociais e corporativos, passamos a atuar como uma agência completa 
de marketing e eventos.

Falando assim, parece que foi tudo fácil.  Mas devo citar que enfrentei 
obstáculos, como pessoas ou empresas que já estavam no mercado e se senti-
ram incomodadas com meu sonho realizado. No entanto, com minha fé em 
Deus fortalecida, e – finalmente – o apoio de meus pais, somados a amigos 
empresários experientes e a ajuda do Sebrae, tive a certeza de estar no caminho 
certo. Eu, com apenas 26 anos, mulher de negócios, sim! Nem que para isso 
precisasse aparentar ser mais velha! Cortei o cabelo, passei seriedade e con-
fiança ... e venci!

Nesse negócio, a estratégia utilizada com base nas informações obtidas 
no planejamento inicial fez surgir diferenciais, enxergando dificuldades como 
oportunidades de aprendizado e crescimento. Responsabilidade, ética, trans-
parência, comprometimento com a palavra e com os resultados são meus va-
lores pessoais e também os da minha empresa, até hoje. No meu negócio não 
existe rotina. A regra é planejar ações criativas e funcionais integrando plata-
formas de marketing e eventos. Por isso, os valores pessoais estão afinados com 
os da empresa. 

Oferecemos serviços de Branding (concepção, projeto de identida-
de visual e gestão da marca), Comunicação (marketing de relacionamento, 
produção de conteúdo e assessoria de imprensa), Consultoria (planejamen-
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to estratégico integrando plataformas de marketing e eventos), Mídia Digital 
(criação, manutenção e monitoramento de redes sociais), Desenvolvimento 
de Sites (criação, manutenção e acompanhamento de institucionais, blogs e 
e-commerces) e Eventos (ações estratégicas direcionadas para público-alvo e 
metas do cliente). Para desenvolvimento e execução de cada projeto, unimos 
competentes profissionais que, alinhados, constroem marcas e geram soluções. 
Reunimos a nossa experiência com especialistas nas áreas de publicidade, re-
lações públicas, design, social media, programadores, cinegrafistas, fotógrafos 
e jornalistas. 

Nosso diferencial consiste, basicamente, na expertise em realizar cone-
xões com profissionais especializados em cada área, instituições, associações, 
parceiros e clientes. A expertise está presente, também, ao unir minha expe-
riência pessoal em eventos com ações de Marketing desenvolvidas juntamente 
com profissionais gabaritados em suas especialidades. Fazemos a realização de 
reuniões semanais de acordo com cada projeto para análise da situação e to-
mada da melhor decisão. Nesses encontros de trabalho seguimos uma pauta 
de reunião para que o tempo seja aproveitado da melhor forma, mas sempre 
reservamos um momento de descontração, em que podemos interagir e nos 
integrar mais com os envolvidos no projeto. 

Ações de responsabilidade social são feitas anualmente com o envolvi-
mento de parceiros, fornecedores e clientes. No Movimento Outubro Rosa, 
participamos com a realização de exposições fotográficas com mulheres que 
venceram a luta contra o câncer de mama e distribuição de folders e lacinhos 
rosas, símbolos do movimento. Para o Hemocentro Regional de Londrina, 
desenvolvemos a campanha Gotas de Vida, com o objetivo de conscientizar 
a sociedade para a importância da Doação de Sangue, alertando que as doa-
ções devem ser feitas no Hemocentro Regional de Londrina – Rede Hemepar. 
Na Campanha de Doação de Órgãos e Tecidos, organizamos para a OPO - 
Organização de Procura de Órgãos da 17ª Regional de Saúde do Paraná, pales-
tras para conscientizar a discussão sobre o tema com familiares, pois são eles 
que autorizam as doações. Pensando em sustentabilidade, sugerimos a todos 
os nossos clientes ações sociais e ecologicamente corretas, como um exemplo, 
a utilização de copos de acrílico, em substituição aos de vidro ou plástico. Além 
de reaproveitáveis, se tornam uma lembrança do evento. 

Se hoje somos referência no mercado londrinense, também somos 
reconhecidos por esse trabalho. Honrarias concedidas por órgãos e institui-
ções respeitáveis nos enchem de satisfação. Em 2017, recebi o Prêmio Sebrae 
Mulher de Negócios do Paraná, numa parceria entre o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Secretaria de Políticas para 
as Mulheres (SPM) e a Federação das Associações de Mulheres de Negócios 
e Profissionais do Brasil (BPW), com apoio técnico da Fundação Nacional 
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da Qualidade (FNQ). Em 2018, veio o Prêmio Sesi ODS, Serviço Social da 
Indústria, promovido pela FIEP, premiação destinada às melhores práticas 
para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, re-
cebendo o Troféu Menção Honrosa pelo projeto Gotas de Vida, além de, pelo 
terceiro ano consecutivo, o Selo Sesi ODS. 

Trabalhamos todos os anos, desde que foi lançado, para obter, também, 
o Selo de Qualidade no Turismo do Paraná. Passamos por um processo de ava-
liação por meio de questionários, visitas e entrevistas seguindo as normas téc-
nicas do Modelo de Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) e um diagnóstico do Turista Oculto. Obtivemos, desde o 
início, o Selo de Qualidade no Turismo do Paraná 2016/2017/2018/2019.

A empresa ganhou estrada há tempos, conquistou reconhecimento, 
dentro e fora do âmbito do norte paranaense. Estamos constantemente nos 
modernizando, o que me faz olhar para toda aquela história que começou com 
meus primeiros quatro quilos e 52 centímetros e ter a certeza de que reali-
zei meu sonho do negócio próprio! Nossos clientes aumentam, minha equipe 
segue unida, e eu sigo com fé. Num perfil, essencialmente empreendedor e 
corajoso, agradeço desde o primeiro olhar trocado entre meus pais, naquele 
restaurante de Arapongas, em que minha avó Arlinda trabalhava. Agradeço 
as aulas de datilografia e tantas mais e a exigência de sermos os melhores em 
tudo. Agradeço, mesmo, a falta de aposta nos meus sonhos, porque isso me 
impulsionou mais e mais. 

Eu gosto de dizer que os projetos são desenhados no coração de Deus 
e para minha alegria e satisfação são executados através da minha empresa, a 
Excelência Mkt & Eventos. Acredito que a longevidade se enraizou na prin-
cipal característica de transparência com que atuamos no mercado, no com-
promisso com resultados, dedicação, aperfeiçoamento, experiências criativas 
e, claro, nos anseios atendidos dos clientes, que nos levam a estar cada vez mais 
próximos deles. A ética e a atuação de forma sustentável e humanizada tam-
bém nos nortearam nesses anos de atividade.

A trajetória é árdua, mas me sinto vitoriosa.  Com 36 anos, “arapon-
guense de Londrina”, como bem me definiu um jornalista: “pé vermelho”. Sou 
calcada na persistência e planejamento. Não recuo diante da ameaça, tenho co-
ragem. Respeito o outro, no princípio da misericórdia, mas não perco o foco da 
objetividade e transparência. E comprovo, a cada dia, tudo que pesquisei lá no 
início do meu negócio. Aprendi que para ter sucesso é preciso trabalhar muito. 
Agradeço todos os dias a Deus pelas oportunidades de calcar, realizar, sonhar 
e sempre seguir aprendendo com a experiência do outro. O aprendizado é algo 
que está disponível em todo o tempo, basta estarmos atentos.
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O sucesso é uma busca diária, é o apaixonar-se pelo processo que se 
faz com as alegrias de crianças nascendo na família, de conquistas momen-
tâneas, das tristezas de perder quem amamos, ou das decepções inerentes à 
Humanidade, de uma nova amizade, uma viagem planejada ou um show tão 
esperado. O mais importante, mesmo, é a prudência, manter cuidados, sem 
esquecer de quem eu sou, da minha essência, da minha origem e de tudo que 
aprendi. Com essa consciência, desenvolvi um projeto em paralelo à agência de 
marketing, chamado MULHERAÇO, um agente inovador de oportunidades 
e inspiração para mulheres buscarem uma vida mais equilibrada e saudável e 
que faz parte do meu norte, também.

A minha mensagem para quem deseja ter um negócio é seguir sua in-
tuição, aquele dom que Deus lhe deu, trabalhando com o pé no chão, com 
planejamento, tomada de decisões e coragem. Capacitar-se profissionalmente 
deve ser uma constante, ter perseverança, saber que Deus está no controle, 
mesmo que você se sinta só em um ou outro momento num sonho que parece 
inicialmente impossível. Lembre-se sempre:

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.” 
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vencendo obstáculos desde A infânciA

Nasci em uma família de 12 irmãos, éramos 7 homens e 5 mulheres, sou 
a mais velha das mulheres. Como na maioria dos casos de uma famí-
lia numerosa, cresci em uma casa extremamente humilde, nasci na 

cidade de Salvador, meus pais chegaram a São Paulo no dia 30 de setembro de 
1974. Na ocasião, com 4 filhos pequenos. Eu estava com quatro anos de idade, 
fomos morar em uma casa de dois cômodos de madeira cedidos pela Prefeitura 
de Guarulhos, porém, em poucos anos, meu pai, um caminhoneiro empreen-
dedor, comprou um terreno na região de Cumbica e iniciamos a construção 
da nossa primeira casa própria. Os próprios filhos mais velhos, inclusive eu, 
participávamos ativamente dessa construção, carregando blocos, subindo em 
uma carriola muitas latas de concretos. Os vizinhos observavam aquela cena 
com certa curiosidade, trabalhávamos horas a fio, de sol a sol, para conclusão 
daquela obra. 

Passei a minha infância e vida adulta em Guarulhos. Resido nessa grande 
metrópole   há 45 anos e presenciei todo o avanço de infraestrutura da cidade.

Minha mãe, dona de casa, uma sergipana de origem humilde, sempre 
cuidou bem da família. Meu pai, com pouca escolaridade, mas com uma veia 
de empreendedor para os negócios. 

Quando percebia uma possível oportunidade de negócios não media 
esforços para assumir riscos. Fazia coisas que aparentemente eram totalmente 
descabidas. Recordo-me de uma ocasião que ele trocou nossa casa por um ôni-
bus, acreditava que a renda recebida ao longo de alguns anos daria para com-
prar mais de uma casa. Pela falta de visão estratégica e planejamento a maioria 
dos seus projetos resultavam em fracasso. Além da falta de visão e despreparo 
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era alcoólatra. Essa dependência culminou na interrupção da sua vida aos 50 
anos de idade.

Deixou como legado seu exemplo a não sucumbir diante de um 
obstáculo.

Fui uma aluna dedicada, não tinha as melhores notas, mas dava o meu 
melhor. Comecei a trabalhar aos 14 anos e sempre assumi muitas responsabili-
dades em casa. Por ter 11 irmãos, sempre acreditei que a educação nos liberta, 
nos transforma em seres humanos melhores. Por isso, a minha dedicação aos 
estudos. Com a situação financeira da minha família, cursar uma universida-
de era algo muito além de minhas possibilidades. Ingressei na vida acadêmica 
aos 29 anos de idade, 12 anos após ter concluído o ensino médio. Encontrei 
dificuldades durante todo o curso por ser uma área extremamente desafiadora: 
Química! Semanas de provas e entregas de seminários eu perdia o sono. Um 
dos meus professores avisava: “Comprem uma garrafa de café, quem não tem. 
Pois, será sua aliada nos anos à frente.”

Não imaginava quão verdadeiras eram aquelas palavras. Com muita 
persistência, longas horas de estudos, 7 dias por semana e apoio do meu atual 
esposo e amigo Waldir. Consegui concluir minha primeira formação e real-
mente foi um marco em minha vida, um orgulho sem precedentes. Iniciamos 
a turma com 60 alunos, concluímos com apenas 20 graduados. E eu, entre eles.

Quando relembro o passado, muitas lembranças dolorosas vêm à mente 
por ter crescido em uma família muito humilde, um pai alcoólatra, a perda de 
4 irmãos ainda jovens (atropelados e assassinados).

Não éramos respeitados pela vizinhança. Sofríamos todo tipo de pre-
conceito. Os vizinhos eram bem-sucedidos e todas as vezes que conseguia boas 
notas ou algum elogio dos professores, sofria piadas, do tipo: “Você nunca che-
gará a lugar nenhum, seu pai é um bêbado; não se iluda. Quem nasceu para ser 
miserável, morrerá miserável.”

Aquelas duras palavras soavam como um impulsionador dentro de 
mim, embora a dor emocional fosse inevitável. Eu pedia a Deus para me ajudar 
a reescrever a minha história. Por ser uma menina muito pobre, meus dois 
sonhos da infância eram tomar uma Coca-Cola sozinha   e comprar um carro e 
dirigir com óculos escuros. Eu admirava as mulheres que dirigiam seus carros.

Meu pai era um caminhoneiro extremamente machista e preconceituo-
so. Afirmava que não precisávamos estudar tanto porque seríamos donas-de-
-casa e cuidaríamos dos filhos.

Mesmo entrando na adolescência, discordava totalmente da opinião 
dele e fazia questão de verbalizar os meus planos, afirmava que iria trabalhar, 
estudar e quebrar aquele paradigma. Ele se negava veementemente a assinar 
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os documentos para que eu pudesse tirar a carteira de trabalho. Com muita 
persistência e chantagem emocional eu consegui convencer minha mãe a ir 
comigo ao ministério do trabalho para que eu conseguisse, finalmente, meus 
documentos e começasse a procurar um trabalho formalmente. Aproveitei a 
ausência do meu pai em uma de suas viagens pelo Brasil e fui atrás do meu 
sonho. Comecei a entregar currículos, mas ninguém me chamava para entre-
vista. Estava com 16 anos e não tinha mais tempo a perder.

Foi, então, que pensei num amigo do meu pai, o senhor Pereira. Ele 
trabalhava como encarregado de uma pequena indústria de cosméticos. 
Pedi-lhe que me indicasse para a empresa. Mas ele tinha receio da desapro-
vação do meu pai. 

Após muita insistência, ele me apresentou ao gerente da empresa Anne 
Produtos Químicos, o senhor Ary. Imagina a minha alegria: estava a passos de 
começar a minha tão sonhada carreira profissional. A entrevista foi excelente! 
Consegui   convencê-lo que, embora não possuísse experiência, a minha força 
de vontade superaria os obstáculos. Afirmei que se ele me desse uma chance, 
apenas, iria surpreendê-lo! A vaga para auxiliar de escritório era minha.

Logo na primeira semana percebi que o trabalho administrativo era 
pouco. Então, na parte da manhã, organizava os pedidos, atendia ao telefone, 
lavava todos os banheiros da fábrica, do escritório, limpava as salas; e à tarde 
ajudava na produção. Essa postura me ajudou a ganhar o respeito dos meus 
colegas de trabalho e também a começar a desenvolver uma visão sistêmica 
do processo como um todo.  Desenvolvi muitos relacionamentos com clientes 
e fornecedores, mesmo sendo jovem. Fazia questão de receber todos bem e 
atender a todas as demandas que me eram solicitadas. 

Quando já estava com um ano na empresa, recebi um convite para traba-
lhar como assistente de vendas em uma empresa de matérias-primas, solventes 
para indústria. Confesso que fiquei lisonjeada com o convite, mas apreensiva; 
pois trabalhava a 600 metros da minha residência e estudava literalmente em 
frente à empresa. Porém, sempre movida por desafios, aceitei a proposta e pedi 
demissão do meu trabalho para ingressar nesse novo emprego. Para mim, foi 
uma grande escola. Nunca vou esquecer o dia que consegui fechar o meu pri-
meiro grande pedido, após diversas negociações. Recebi, por fax, um pedido da 
Embraer, de duas carretas de um solvente para pintura das aeronaves. Chorei 
copiosamente quando recebi aquele pedido. Era surreal uma jovem de apenas 
18 anos conseguir um contrato daquela importância. As comissões recebidas 
daquele contrato me possibilitaram trocar todos os móveis da minha casa, fi-
zemos a maior compra de supermercado da nossa vida! Um sentimento de rea-
lização. Trabalhei durante 15 anos nessa empresa, desenvolvi uma carreira no 
segmento químico, gerenciei equipe comercial a nível nacional. Durante esse 



25

M
ulheres que empreendem e transformam

período, procurei constantemente ferramentas para aperfeiçoar competências 
de gestão e liderança. A área química exige muito conhecimento. 

Certo dia, fomos comunicados pelo RH da empresa que nosso contrato 
de trabalho CLT se passaria para contrato de Pessoa Jurídica, em função da 
redução de custos empregatícios. Com essa exigência, surgiu, então, a Garden 
Química.

Como representante comercial exclusiva era necessário ampliar os negó-
cios da empresa com grandes contas que, na ocasião, estavam inativos. Assim, 
iniciei um trabalho externo em contas gerenciais para grandes empresas, via-
java com frequência e a agenda sempre tomada. Em alguns anos, o volume de 
vendas cresceu robustamente. Essa carteira de contas especiais já representava 
50% do faturamento da empresa.

Com essa visibilidade, despertei a atenção de alguns gerentes da empre-
sa, pois os meus ganhos pessoais estavam muito acima da média dos grandes 
cargos da companhia. Para minha surpresa, ao voltar de uma viagem de carna-
val, fui demitida sem nenhuma razão aparente.

Achei que fosse uma brincadeira. Disse ao gerente de contas “que não 
era hora para brincadeiras de   mau gosto”. Trabalhando arduamente, tinha 
uma filha de 6 anos e não podia perder aquele emprego. Eu amava o meu 
trabalho! Sem uma resposta lógica, o diretor afirmava que era redução de 
custos, apenas; que não havia absolutamente nada em desacordo com o meu 
trabalho. Mas eu entregava todas as metas propostas e a minha área estava 
indo muito bem.

Foi frustrante para mim, como profissional. Havia consolidado a minha 
carreira naquela empresa. Mas não me permiti diante daquele cenário profis-
sional. Enxuguei as lágrimas naquela mesma tarde de quarta-feira de cinzas e 
iniciei as buscas para minha recolocação. Como havia desenvolvido um bom 
networking, no dia seguinte já estava recebendo telefonemas para entrevistas. 
Analisando o cenário logístico e de mercado, decidi aceitar uma proposta de 
um concorrente e fechamos a negociação na sexta-feira da mesma semana. Na 
segunda-feira seguinte, estava trabalhando como executiva de contas de uma 
grande empresa química, que ficava a 5 km de minha casa. Enfrentei novos de-
safios porque permanecer durante longos 15 anos em apenas um lugar exige de 
você uma nova visão, quebra de paradigmas; e logo percebi que não comparti-
lhava dos mesmos valores da companhia. A visão estratégica desenvolvida ao 
longo da minha carreira me alertava que não teria sucesso, ali. Após 3 meses, 
decidi pedir minha demissão. O então presidente ficou indignado pela minha 
decisão; pois estavam apostando na minha experiência para desenvolver gran-
des projetos. Mesmo com muita pressão, não recuei da minha decisão. Estava 
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convicta de que não conseguiria desenvolver um trabalho com a dedicação e 
amor que sempre norteou minha carreira profissional.

Logo após minha saída, recebi um telefonema de um grande e querido 
amigo da adolescência. Ele era responsável por uma corretora de produtos quí-
micos e diariamente nos falávamos para demandas de necessidades de clientes 
em comum. A vida nos levou a escolhas opostas e ficamos sem contato por 
diversos anos. 

Marcamos um café para colocar os assuntos em dia e relatei-lhe o mo-
mento profissional que estava atravessando. 

Descobri que ele estava, também, em um momento importante da car-
reira empresarial e tinha um grande desafio: estruturar um departamento co-
mercial do zero para atender uma demanda de uma fábrica de matérias-primas 
que ele dividia sociedade com mais 4 sócios. Para minha surpresa, ele me dis-
se que eu era a pessoa certa para estruturar e desenvolver esse departamento. 
Aceitei o desafio. Alugamos uma sala de 40 metros na Avenida Otávio Braga 
de Mesquita e iniciamos as atividades como representante comercial de uma 
indústria de matérias-primas. 

Era ano de 2001. A   mudança de cenário me impulsionou a buscar aper-
feiçoamento. Estava no terceiro ano de faculdade e comecei a ler vários livros 
de empreendedorismo e liderança. Sempre acreditei que o autoconhecimento 
é fundamental para o êxito dos desafios que enfrentamos na vida. 

Iniciamos vários projetos em clientes e ao longo de apenas dois anos 
começamos a perceber que o trabalho que estava sendo desenvolvido não seria 
consolidado, pois éramos terceirizados e o Waldir participava de um percen-
tual pequeno da sociedade daquela indústria. Após diversas análises, chega-
mos à conclusão que seria necessário desenvolver a Garden como uma indús-
tria química, de fato. E, dessa forma, consolidaríamos os grandes esforços já 
iniciados. E assim se deu. 

Com um grande sacrifício, consegui concluir meu curso acadêmico. 
Muitos desafios me aguardavam. A partir daquele momento, sempre busquei 
cursos de aperfeiçoamento como gestora. Sempre comento com a equipe que 
quando não sabemos aonde queremos chegar, qualquer lugar que a vida nos 
levar servirá como opção para nós!   

Como empresária em um país como o Brasil, enfrentei e ainda enfrento 
diversos desafios.

Iniciamos a empresa sem nenhuma estrutura, comprávamos sacos de 
sabões em pó de 25 quilos para revender e gerar alguma receita para ajudar 
a pagar o aluguel do galpão e a pequena folha de funcionários e despesas 
administrativas.
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No decorrer da minha carreira foram muitas decepções pela falta de 
preparo empresarial, de controles necessários. Confiei em pessoas erradas e 
entramos em uma crise financeira sem precedentes. Quando sentamos para 
identificar a raiz do problema, a situação era grave. Nessa ocasião, desfizemos 
uma sociedade e iniciamos um processo de reestruturação geral da empresa. 
Foram muitas negociações com bancos, fornecedores, impostos, dias incan-
sáveis de muita luta e preocupações diárias com um fluxo de caixa que não 
suportava em mais um centavo. As medidas foram extremas, diminuição do 
quadro de colaboradores, compras estratégicas, negociações de prazos de en-
trega de diversos pedidos. 

Recordo-me de quantas vezes atendemos vários oficiais de justiça, cum-
prindo o seu papel, na busca de empenhar equipamentos e outras máquinas na 
empresa. Sempre os recebi respeitosamente e relatava com detalhes o porquê 
estava enfrentando aquele cenário. Ia ao cartório com valores altos, em espécie, 
para pagar as custas cartorárias e eliminar mais um protesto. Ao todo, soma-
vam-se 440 de diversos valores. Uma vez ouvi uma atendente reclamar no car-
tório, “essa Garden aparece aqui quase todos os dias”. Mal sabia ela do enorme 
sacrifício que enfrentava para estar ali, tentando limpar o nome da empresa.

Completamente afundada em dívidas, surgiu uma oportunidade de im-
portar uma matéria-prima da China para tentar aumentar a pequena produção 
que restou. Pegamos um empréstimo no banco, colocando imóveis pessoais 
em garantia, e fechamos a negociação. Quando o contêiner chegou até a nossa 
fábrica, era água suja. Fomos enganados pelo fabricante chinês. Foi devastador, 
para mim e para o Waldir. Nesse dia, olhei para o céu e pedi em oração a Deus 
que nos ajudasse a encontrar uma saída, pois todos os nossos recursos estavam 
naquela importação. Sem perder o foco, levantamos cedo, no dia seguinte, e 
fomos à luta, buscar alternativas. Confesso que foi uma época muito difícil 
e aprendi muitas lições dessa fase desafiadora, dentre elas, que quando você 
se propõe a abrir um negócio, é de sua inteira responsabilidade acompanhar 
todos os processos da sua empresa, principalmente o financeiro. Uma empre-
sa começa a quebrar cinco anos antes com ações erradas. Agora enxergo isso 
claramente. Mesmo diante do pior cenário, nunca desistimos de lutar. Recebi 
feedback de economistas famosos que a minha empresa era totalmente inviável 
pela dívida adquirida; mas no fundo acreditávamos na marca. E não desistiria 
facilmente.

Lutei dia após dia; conseguia pequenas vitórias que, somadas, já repre-
sentavam um modesto resultado positivo. Essa experiência de quase ter en-
cerrado minhas atividades despertou, em mim, uma força que desconhecia. 
Sempre afirmo que é a força de Deus me proporcionando uma nova chance de 
reconstruir a minha história.
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Hoje, agradeço muito a ELE a oportunidade e grande aprendizado que 

vivenciei. Ter desenvolvido as minhas habilidades de gestão de caixa, de con-
seguir planejar um cenário e ter visão estratégica.

Uma das minhas maiores satisfações, hoje, é vivenciar o crescimento 
sustentável da Garden de uma forma estruturada, apesar dos gigantescos obs-
táculos que sofreu.

Olhando no espelho, veja uma mulher guerreira, persistente, como boa 
brasileira que não desiste nunca, sou exigente, organizada, metódica com ho-
rários e teimosa, muitas vezes. Gosto de pessoas, acredito muito na capacitação 
delas. Elas fazem a diferença na empresa e no mundo. 

Minha vida começou a mudar quando iniciamos uma restruturação na 
Garden. Isso ocorreu em outubro de 2011, desfiz uma sociedade que, na época, 
éramos em 3 sócios. Tínhamos visões empresariais opostas e não compartilha-
va com os mesmos valores do sócio que se desligou. 

A partir desse momento, comecei a entender que os resultados da minha 
gestão seriam muito importantes para a sobrevivência da empresa. Percebi o 
quão importante era buscar aperfeiçoamento com ferramentas de Gestão fi-
nanceira e de pessoas. Ingressei na Universidade   Mackenzie para uma pós-
-graduação em Gestão de pessoas com ênfase em processos. Foi muito gra-
tificante, pois foi um divisor de águas na minha visão empresarial. Entendia 
claramente como é fundamental mergulharmos em todos os processos da 
empresa para primeiramente entender todas as suas etapas e interagir com a 
equipe de forma engajada, na busca de soluções concretas. 

Nessa fase desafiadora, conseguimos, aos poucos, implementar ferra-
mentas de gestão que nos ajudaram a melhorar nossos resultados.  A cada dia, 
conseguia enxergar uma melhora nos resultados e na expectativa de nossos 
colaboradores, pois as nossas pendências financeiras ainda eram grandes.

 Afirmo, sempre, que não importa o tamanho do seu problema, mas sim 
a força interior que vem de Deus para conseguir resolvê-lo.

Com muitas negociações e a ajuda de um consultor que se transformou 
em um amigo   conseguimos negociar nosso passivo e gradativamente come-
çamos a ganhar credibilidade e o respeito de nossos parceiros. E acreditem, em 
apenas 18 meses, conseguimos, finalmente, pagar todos os credores. Alguns 
não acreditavam, nos questionavam quem seria o sócio investidor da Garden. 
E, com muito orgulho, eu afirmava que, em primeiro lugar, a ajuda de Deus, 
nosso trabalho árduo, o nosso time e, sim, nossos estimados colaboradores 
que, juntos, foram os responsáveis pela nossa rápida recuperação.
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Hoje, enfrentamos diversos desafios em nosso mercado de atuação. 
Todos os dias, demandas e estratégias são exigidas para nos manter focados 
em atender as diversas necessidades de nossos estimados clientes e parceiros.

Tenho uma rotina desafiadora, acordo bem cedo todos os dias, agenda 
sempre cheia de reuniões, visitas a clientes, viagens para vários eventos do se-
tor e realizo um trabalho voluntário que exige disciplina e foco. Porém, com 
uma boa organização e empenho, tenho conseguido cumprir bem com minhas 
responsabilidades diversas.

Na condução dos meus negócios, procuro trabalhar de uma forma 
bem organizada. Cumprir horários e prazos são fundamentais para respeitar 
minha agenda. 

Nos dias que estou na empresa, procuro chegar cedo e despachar a agen-
da com os gestores. Esforço-me, mesmo, para não deixar nenhuma pendência 
do dia; participo de todas as decisões diárias dos setores, sempre respeitando o 
organograma e a hierarquia de nossos gestores.

Trabalho, em média, de 10 a 12 horas por dia. Com o avanço tecnoló-
gico, sempre estou online para responder a quaisquer necessidades da equipe. 
Na minha visão, o empresário precisa sempre ter a porta aberta para a comuni-
cação. Ouvir, entender e ajudar o time é fundamental para a tomada assertiva 
de decisões estratégicas. Muitas soluções inovadoras do meu negócio foram 
despertadas em reuniões de alinhamentos por profissionais que estavam na 
linha de frente.

Quando me perguntam: “Berenice, você já trabalha há 35 anos ininter-
ruptos, não pensa em se aposentar?” Respondo, sempre, que o trabalho é vida; 
nos faz sentir produtivos, úteis. E   quando você ama o que faz, o trabalho se 
torna um lazer.

A fórmula do sucesso é a persistência. Quando você verdadeiramente 
acredita em seu sonho, ninguém poderá fazê-lo desistir. A persistência me fez 
não desistir diante dos maiores obstáculos que enfrentei em minha vida pes-
soal e empresarial. Os desafios tornam as pessoas mais resistentes e preparadas 
para vencer.

Ao longo da minha carreira empresarial, enfrentei alguns preconceitos 
por ser mulher. Os diretores, CEO’s do mercado químico são formados por ho-
mens, em sua maioria. Obviamente que quando uma mulher se destaca, acaba 
ouvindo comentários descabidos. 

Algo que admiro muito em meu sócio, esposo e parceiro na vida, Waldir, 
é que sempre ele me apresenta aos nossos parceiros nacionais e internacionais 
como Presidente e fundadora da Garden. Faz questão de reconhecer o quanto 
a minha participação contribuiu para o crescimento da empresa, embora te-
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nhamos a mesma participação societária e todo o desenvolvimento industrial 
da empresa se deve 100 % ao trabalho, dedicação e amplo conhecimento dele.

A mulher possui um feeling que jamais deve ser desconsiderado. Nossa 
visão feminina nos possibilita enxergar, de longe, o sucesso ou o fracasso de 
um projeto. 

Quando compartilhamos com um parceiro da agência economidia   
como conseguimos retomar o crescimento da empresa em relativamente pou-
co tempo e as ações de gestão implantadas, a Diretora de atendimento Tâmara 
Wink exclamou: “você precisa divulgar essas ações; muitos empresários desis-
tem de seus sonhos com muito menos desafios do que você enfrentou.” 

E a agência contatou a imprensa. Logo, algumas entrevistas foram mar-
cadas, entre elas o Uol, Jornal Diário, Indústria e Comércio, bem como uma 
participação no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da Rede 
Globo. E essa repercussão toda trouxe para minha imagem um case motiva-
dor para muitos empresários. Recebi em meu escritório vários deles, buscando 
uma receita pronta para a solução de seus problemas. 

O que repito, com frequência, não existe uma receita pronta. O que é 
fundamental ser feito é mergulhar no seu negócio. As soluções estão dentro 
da empresa e não fora. A grama do vizinho não é mais verde! Nenhum consul-
tor, nem mesmo o banco, conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. 
Aprendi essas valiosas lições a um custo muito alto, tanto emocional, como 
financeiro. Não tinha a menor ideia de como poderia inspirar tantas pessoas 
que, como eu, enfrentava tantos desafios.

 Compartilho com alguns amigos mais próximos que quando minha 
agenda permitir, vou desenvolver um blog com dicas empresariais para em-
preendedores em crise de gestão financeira e de pessoas.

Em função da enorme crise financeira que passamos no passado, faço 
questão de acompanhar os principais processos da empresa com lupa, princi-
palmente o financeiro. Por isso, uma boa organização é fundamental para con-
seguir êxito. Independente de estar presente, acompanho o fluxo de caixa e as 
previsões de pagamentos do mês   e diariamente despacho com nossa Gestora 
financeira os recebimentos e os pagamentos. Para não perder a eficiência e a 
qualidade na administração, diariamente visito os números, processos e des-
pacho com os principais gestores. Possuo uma agenda de pendências para não 
perder o foco e atualizo os status diariamente. 

A minha filosofia de vida, como uma cristã, é o que está escrito na Bíblia 
Sagrada, no livro de Mateus 7:12, que em parte, diz: “Portanto, todas as coisas 
que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles”. 
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