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Dedicatória

A todas as mulheres convidadas que com dedicação
abriram o coração compartilhando seus desafios,
conquistas e sonhos.
A todas as mulheres que constroem o nosso Brasil.
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''Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem
para persegui-los'' – Walt Disney
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A

Introdução

cada projeto realizado pela Editora Gregory descubro o quanto
amo meu trabalho e quanto é recompensador compartilhar sem esperar nada
em troca.
O termo empreendedorismo pode ser compreendido como um estudo voltado ao desenvolvimento de competências e habilidades intimamente ligadas à criação ou inovação de projetos que podem ser tanto técnicos,
científicos quanto culturais ou empresariais. Conforme o dicionário Aurélio,
o termo empreendedorismo deriva da palavra empreender, cujo significado
é propor-se, executar, pôr em prática, ou seja, em outras palavras: realizar
tarefas.
Empreender é toda e qualquer pessoa que tem coragem de ser a condutora da sua própria história, de criar fatos novos, por mais que a realidade
possa parecer nebulosa e difícil. São pessoas empreendedoras aquelas que
acreditam ser possível mudar e que realizam as mudanças, apesar de tudo e
de todos.
Ser empreendera vai muito além de negócios. É trabalhar com aquilo
que você ama, é a capacidade de idealizar, coordenar, realizar projetos, serviços e negócios.
O livro traz relatos da história de vida de 28 mulheres que estão à frente
de suas carreiras, empresas e famílias. Mulheres que não se abalam diante dos
problemas; elas enxergam nos momentos de crises oportunidades de crescimento! Essas mulheres compartilham suas histórias de vida, suas crenças,
suas opiniões a respeito de fatos cotidianos, seus maiores desafios e suas
conquistas. Elas mostram que uma mulher está sempre disposta a enfrentar
as situações desafiadoras, sem perder o equilíbrio.
Em 25 capítulos, o leitor poderá encontrar fortes características de mulheres que quebraram padrões limitantes e venceram barreiras para construírem suas carreiras e alcançarem seus sonhos. “Empreendedorismo feminino”
é mais que um livro é uma fonte riquíssima de investimento e empoderamento para as pessoas que desejam conquistar seus objetivos.
Regina Gregório
Diretora da Editora Gregory
Livros não mudam o mundo,
quem muda o mundo são as pessoas.
Os livros só mudam as pessoas.
(Mario Quintana)

E

Prefácio

mpreendedorismo. Palavra intrincada que só se realiza nas mãos
de quem experimenta. Que só faz sentido pra quem se dispõe a desafiá-la.
Que só se sustenta quando há dedicação e coragem. Empreender é uma jornada cheia de dúvidas e incertezas. É um caminhar que se constrói todos
os dias, a cada escolha e recusa. É um modo de pensar e agir que desafia os
limites do possível e exige uma profunda conexão com nossas vontades e
essência.
Em sua versão feminina, quando mulheres se colocam na condição de
protagonistas das próprias histórias, o empreendedorismo ganha nuances
ainda mais poderosas, evidenciando a inserção de profissionais em ambientes predominantemente masculinos. Para nossa sorte, os números revelam
mudanças nesse cenário e mostram que, dessa tarefa desafiadora que é o empreender, estão nascendo mulheres mais independentes, seguras e realizadas
que exercem fundamental importância no desenvolvimento socioeconômico
do país.
Para desbravar o desconhecido, construir o próprio caminho e atingir
seus objetivos, essas mulheres têm algo em comum: vontade. Um desejo genuíno de enfrentar as intempéries do trabalho e da vida pra ver seus sonhos
se tornando realidade. Fato é que empreender não tem manual de instruções
e muito menos garantia de sucesso. Mas é justamente a jornada cheia de surpresas que as fortalece e prepara pra que tenham êxito em suas iniciativas e
empreitadas.
Ao longo das páginas deste livro, você conhecerá histórias de mulheres
talentosas e bem-sucedidas que tiveram a ousadia de empreender e se esforçaram além do esperado para alcançar resultados admiráveis. Um conteúdo inspirador para encorajar outras mulheres a acreditarem no seu potencial como
agentes de transformação e gestoras da própria vida. Afinal, pra ser a estrela
da nossa história, basta ter coragem.
Priscilla Adduca
Empreendedora Criativa à frente do
Mulheres que Inspiram, um coletivo que apoia mulheres a construírem negócios com propósito
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na Cláudia Bitencourt
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presentarei minha história com argumentos espontâneos, sinceros e positivos. Vou expor com maior clareza como uma pessoa com a vida
pontuada por tragédias pessoais – miséria, perdas familiares dramáticas, um
câncer do qual tive por dois anos a perda temporária da voz – tornou-se uma
empresária de sucesso, presidente de uma empresa que atende a algumas das
maiores marcas do Brasil, e que em um único ano realizou 1.626 eventos, sendo referência no associativismo empreendedor como presidente de algumas
entidades de maior prestígio no país e no exterior.
Sou a quinta filha de um ferreiro e uma dona de casa humildes, que
tiveram seis filhos. Meu pai começou a trabalhar na construção civil aos 13
anos. Após a morte de meus avós, ele saiu de casa para tentar a vida na cidade
grande. Em suas andanças, chegou à capital do Rio Grande do Sul, onde conheceu minha mãe. Ambos se apaixonaram e, depois de dois anos e centenas
de cartas, casaram-se.
Meu pai era um homem muito trabalhador. Lembro-me de vê-lo pouco, porque ele saía antes do nascer do sol e chegava, muitas vezes, quando já
estávamos dormindo. Foi um exemplo de homem batalhador e responsável.
Minha mãe lavava roupa para fora, para ajudar no sustento da família.
Também começou a revender cosméticos de porta em porta. Eu a ajudava
levando a revista dos produtos para os vizinhos e amigos; em retribuição,
ganhava um pequeno percentual do que ela vendia; era pouco, mas na época
aquele dinheiro parecia uma fortuna. Ao fazer isso, sem saber, ela lançou no
meu coração o espírito empreendedor.
Morávamos em uma pequena casa simples de madeira. O banheiro era
utilizado somente para tomar banho; o chuveiro era feito de lata; enchíamos
com água e depois puxávamos uma corda para a água cair. Já as necessidades
fisiológicas eram feitas na “casinha”, conhecida como patente. Por si só, a
situação era difícil e, num estado onde o inverno tinha temperaturas abaixo
de zero, quase insuportável.
Nossa alimentação era muito restrita. Em casa, praticamente não tínhamos o que comer; minha mãe fazia minha mamadeira com farinha de
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mandioca e café preto e nossa refeição se baseava em uma polenta doce; tudo
muito contado, isso quando tínhamos.
Quando criança, eu fazia meus brinquedos com pedras, papéis, galhos,
tijolos e latinhas de sardinha; também brincava de pular corda com as mãos.
Aos sete anos, entrei para a escola já sabendo ler e escrever. Sempre
estudei em escola pública. Tive bons professores, que me ensinaram muito,
até nas adversidades eu aprendi lições; uma, em especial, marcou muito sobre
o quanto devemos usar de empatia e entender a vida das pessoas. Eu, como
toda criança pobre, tinha quase nada de roupa, lembro-me de uma única vez
em toda minha infância de ter ido a uma loja de departamento e escolher uma
roupa. Imagine o quão raro era para um pai recebendo um salário mínimo
comprar roupas para seis filhos!
Para ir à escola, tinha uma única calça e minha mãe não a lavava durante
a semana, porque se não secasse, poderia ter que faltar à escola. Certa vez
um coleguinha me chamou de relaxada. Eu não entendi o porquê, mas ele
continuou falando: “minha tia é tua professora e ela falou que tu usa a mesma
calça a semana toda”. Aquilo me tocou profundamente; como podia uma
professora dizer aquilo de mim? Chorei, demorei algum tempo para conseguir olhar para ela sem sentir vontade de dizer que eu não era relaxada, que
eu tinha apenas uma calça, e que minha mãe se preocupava em eu chegar da
escola e retirá-la para não sujar. Aquilo fez eu ter um senso de não tirar conclusões precipitadas; hoje, nunca julgo ninguém pela aparência, mas sim pelas
qualidades; as pessoas não podem julgar as outras sem saber de sua história.
Minha mãe não tinha tempo de comparecer às reuniões da escola e
muito menos de me ajudar nos estudos; por essa razão tenho muito orgulho
de nunca ter sido reprovada.
Com apenas 12 anos, ainda uma criança, comecei minha vida profissional. Naquela época, nem se ouvia falar de exploração de trabalho infantil;
era normal em famílias de baixa renda as crianças ajudarem nas despesas da
casa. Fui convidada para trabalhar numa pequena lojinha, que abriu na casa
de uma vizinha. Fiquei lá até completar 14 anos. Nessa época, descobri que
minha magreza não provia apenas de uma alimentação restrita, mas por conta
de uma doença: eu tinha problema na tireoide. Minha mãe, como uma boa
mãe que era, madrugou num posto de saúde para pegar uma ficha de atendimento em um endocrinologista. Depois de algum tempo, quando saíram os
resultados dos exames, fui diagnosticada com hipotireoidismo e comecei a
tomar remédios, os quais tomo até hoje. Contudo, essa descoberta, no futuro,
trouxe-me uma nova provação, que vou contar mais tarde.
Na semana que fiz 15 anos, falei que meu presente seria um emprego.
Minha mãe, mulher positiva e muito temente a Deus, me disse: “Minha filha,
não tenho dúvidas de que você conseguirá. Peça a Jeová o que tu desejas e
faça por merecer”. Peguei minha carteira de trabalho e dentro dela algo que
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não poderia faltar, sonhos, desejo e fé de que conseguiria voltar para casa
empregada.
Bati em muitas portas e lembro que como não tinha dinheiro nem para
um lanche, sentei-me em uma praça e com apenas 15 anos, franzina e com
os olhos cheios de lágrimas, pensei: “Fiz uma promessa à minha mãe que
voltaria com um emprego, não posso voltar para casa sem ele”. Naquele dia,
aos 15 anos, com muito orgulho minha carteira foi assinada. Lembro-me de
ter sido um dos dias mais felizes de minha vida.
Fiquei um curto período nessa empresa, porque uma das empresas onde
eu tinha deixado meu currículo me chamou para concorrer a uma vaga de
menor aprendiz. Lá, eu poderia estudar, trabalhar, e a empresa pagava cursos
profissionalizantes e ainda dispunha de convênio médico. E, como eu fazia
um tratamento de saúde pelo SUS, isso era algo muito importante. Participei
do processo seletivo e mais uma vez pensei que dentre aqueles mais de 100
adolescentes e apenas 5 vagas eu poderia ser a escolhida. Esforcei-me ao máximo para ser selecionada. Passei no recrutamento e seleção e aprendi muito;
fiz todos os cursos que estavam ao meu alcance. Passei por diversos setores,
que me deram uma excelente base profissional, mas eu sabia que aquele trabalho estava certo até eu completar 18 anos. A maioria dos aprendizes não eram
efetivados. Naqueles três anos eu trabalhei para isso, jamais faltei, jamais levei
um atestado médico e nunca cheguei atrasada. Fui efetivada.
Pela primeira vez me senti segura e, aos 20 anos, casei e fui ter minha
própria família.
Nessa mesma época, comecei a receber convites de empresas de promoções e eventos. Davam-me seus cartões dizendo que eu tinha o perfil de
promotora e recepcionista de eventos e que o ganho era excelente. Foi uma
decisão difícil, mas resolvi aceitar o desafio.
Pedi demissão e comecei a trabalhar como promotora e recepcionista
de eventos. Cheguei à conclusão de que realmente essa era minha vocação e
que meus ganhos seriam muito maiores. Trabalhei para grandes empresas,
nacionais e multinacionais, que tinham grandes marcas e tiveram uma importância muito grande para minha vida. Mais adiante, elas voltaram a aparecer
em minha vida profissional, mas de outra forma, como clientes.
Decidi, assim, que poderia ser uma empreendedora e me pus a elaborar um planejamento estratégico, para que eu tivesse uma vida empresarial
bem-sucedida.
Todavia, como tudo em minha vida não foi fácil, nessa época então
aconteceu uma das coisas mais difíceis que tive que enfrentar! Lembram de
que eu ia voltar à questão do meu problema de saúde?
Pois bem, fui fazer exames de rotina, os de sangue estavam todos bons,
mas como nunca tinha feito uma ecografia do pescoço nesses anos todos de
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tratamento, a médica disse que, apenas para desencargo de consciência, iria
pedir.
Eu estava com uma passagem marcada para fazer um intercâmbio de
inglês e aprimoramento profissional. Tudo comprado e pago. Foi quando recebi a ligação do laboratório dizendo que não eram responsáveis por eu não
ter ido buscar os resultados e que eu deveria buscá-los o mais rápido possível
e entrar em contato com minha médica. Achei estranha a postura do laboratório, porque já havia feito vários exames e nunca tinham me ligado dizendo
nada parecido. Fui na mesma hora buscá-los e liguei para a médica falando o
que o laboratório dissera. Ela disse para eu ir ao consultório imediatamente.
Fiquei imóvel na hora; o que poderia ser de tão grave? Passou um filme
na minha cabeça; pensei na minha infância difícil, na minha viagem tão sonhada e planejada, no meu marido, na minha mãe, no meu sonho de ser uma
empreendedora e ali, depois de algum tempo, respirei fundo e fui ao encontro
da médica. Conversamos muito e ela me falou que eu tinha um câncer maligno; me falou sobre todos os riscos da cirurgia e sobre a questão do tempo
e do alastramento da doença, bem como dos riscos. Fui para casa pensar em
todas as possibilidades da perda da voz, bem como na cirurgia em si.
Decidi que poderia conhecer mais tarde todos os países em outra viagem e que aprender inglês e conhecer novas culturas poderia ficar em segundo plano. O mais valioso era minha vida. Então, resolvi me submeter à
cirurgia, porém, outro ponto muito importante precisava ser avaliado, contar
ou não à minha família sobre a doença.
Vou explicar por qual motivo precisaria pensar nesse assunto. Uma das
coisas mais tristes que ocorreu em nossa família foi a perda de minha irmã caçula, quando ela tinha apenas onze anos, pelo acometimento de uma doença
silenciosa, um câncer no sangue conhecido como leucemia mieloide aguda,
que a levou à morte em menos de quinze dias. Foi um grande choque, vi o
desespero dos meus pais, e essa notícia foi devastadora. A morte da minha irmãzinha nos desestruturou e agora eu voltaria a trazer tudo à tona, com outro
câncer na família. Fomos ao chão com a morte dela, meu pai não aguentou e
faleceu de ataque cardíaco fulminante, minha mãe perdeu 30 quilos e quase
morreu de tristeza. Como eu iria dizer que estava com uma doença semelhante? Poderiam achar que eu morreria e, talvez, na idade que minha mãe estava
poderia também acontecer algo a ela; eu não queria que ela passasse por essa
aflição novamente, e pensei que seria muito doloroso para todos.
Resolvi não contar a história completa, apenas contei sobre a cirurgia
da tireoide, algo relativamente comum; creio que até hoje muitos de minha
família nem têm conhecimento desse assunto.
Fui para o hospital confiante de que sairia de lá curada, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Tive pneumonia aspirativa dupla no bloco
cirúrgico e fiquei entre a vida e a morte por quase quinze dias. Os médicos fi-
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zeram de tudo para que a pneumonia não me matasse e conseguiram reverter
a situação. Fui para o quarto de recuperação e recebi a visita de meus amigos
e familiares, todos muito preocupados. Via isso no rosto de cada um que me
olhava. Eu estava muito debilitada e não conseguia falar, ou melhor, achava
que não falava por causa disso. Depois de quase um mês, o médico meu deu a
notícia: “Sua voz ficou comprometida, minha preocupação era extirpar todo
e qualquer vestígio do tumor, então, o objetivo principal era a tua vida e não
a tua voz”.
Fiquei o olhando sem falar nada, imóvel com aquela informação. E ele
acrescentou: “Infelizmente, eu não sei o que fazer”. Falou, ainda, que eu tinha
que ter forças, virou as costas e foi embora.
Eu fiquei sozinha no quarto, parecia que aquilo não estava acontecendo
comigo, pensei que eu já havia passado por muitas coisas, minha vida sempre
fora de muita luta, nunca nada fora fácil, já estava sem meu pai, sem minha
irmã e minha mãe iria sofrer muito com essa notícia. E, ainda, como iria realizar meu sonho, como seria tudo dali para a frente, sem voz?
Fiquei ali, imersa. Chorei tudo que alguém poderia chorar e acabei adormecendo. Quando acordei, pensei que tudo poderia ter sido apenas um sonho, mas vi que continuava num quarto de hospital e que a realidade, por
mais dura que fosse, era a que eu tinha.
Sai do hospital sem voz, mas com o coração cheio e com pensamentos
de como levaria minha vida dali para a frente. Pensei: “Eu vou falar novamente”. E me vi falando com as pessoas, suprindo meu coração e meu subconsciente de informações boas. Muitas coisas que a medicina não explica
acontecem... quem sabe um milagre?
Em seguida, dei início a um tratamento de fonoaudiologia todos os
dias pela manhã. À tarde, me matriculei num curso de libras. Após aprender
a me comunicar, comecei a dar aulas e fiz uma nova rede de relacionamento.
Continuava a fazer pesquisas para ver se aparecia algo novo na medicina que
pudesse me trazer a voz novamente.
Comecei a obter os resultados esperados e apareceu um sopro de voz.
Nesse período, a coordenadora do setor que cuidava da área de promoções e
eventos de uma das empresas em que trabalhei sairia de licença e teria que pôr
alguém em seu lugar para comandar a Páscoa e coordenar aproximadamente
400 temporários contratados. Por já ter trabalhado em muitas ações e conhecer muito bem o produto, eu era a pessoa ideal para substituí-la. Expliquei que
ainda não tinha voz suficiente e usava um grande curativo no pescoço. Seria
um desafio, mas precisava me sentir útil, precisava me sentir viva. Resolvi que
usaria um microfone potente, sem fio, em todas as reuniões. Quando eu fosse
fazer visitas aos locais de venda, procuraria falar o mais próximo possível das
pessoas, com a crença de que elas entenderiam minha deficiência a ponto de
não afetar meu trabalho, e que trabalharia pelos melhores resultados. Aceitei
o desafio. Foi a melhor Páscoa de muitos anos.
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Aqui cabe falar uma frase de Bernard Shaw: A vida é como uma pedra
de amolar, tanto pode desgastar-nos, como afiar-nos: tudo depende do metal que somos
constituídos”.
Nessa época tive uma das melhores notícias: uma nova técnica trazida
do Japão chegara ao Brasil. Consultei um especialista que me garantiu que
no meu caso eu tinha 100% de chance de voltar a falar. Meu desejo estava
se tornando realidade. Imediatamente falei para o médico que queria fazer o
procedimento. Fiz todos os exames e me submeti a uma cirurgia extremamente delicada: tinha de ficar acordada e abririam meu pescoço de uma ponta
a outra para colocar uma prótese. Ao entrar naquele bloco cirúrgico, me senti
confiante. A cirurgia começou e via todos à minha volta. Escutava tudo o que
falavam. Entrei no bloco com apenas um sopro de voz e sai falando em alto
e bom-tom. A cirurgia foi um verdadeiro sucesso. Um milagre da medicina.
Hoje, quando falo rápido em minhas palestras ou até em sala de aula,
fico ofegante, com a voz um pouco trêmula, como se estivesse nervosa; mas
você deve concordar comigo que para quem havia sido diagnosticada com
câncer e sem voz, esse tipo de desconforto é insignificante.
Novamente encontrei a inspiração para virar empreendedora na crença
de que a pessoa com fé, desejo, sonhos e metas definidas pode tornar-se empresária de sucesso.
Assim, abri minha empresa numa pequena sala emprestada por um amigo. Depois que havia me estabilizado, resolvi apostar e aluguei uma casa onde
morava e usava 90% do espaço para a empresa. Trabalhava de segunda a
segunda, das 16 às 18 horas. Limpava o chão, fazia visitas a clientes e supervisionava os trabalhos, com um único objetivo: ter sucesso no meu negócio.
Para me qualificar, fiz vários cursos com instituições de apoio às pequenas empresas, onde adquiri conhecimento técnico para administrar. Inspireime nas pessoas que conseguiram vencer nesse mundo competitivo e percebi
que estava no caminho certo. A grande maioria enfrentou enormes dificuldades até obter sucesso.
O ensino a distância foi a saída por ser mais flexível. Foi dessa forma que me formei em administração de empresas. O caminho do sucesso é
aprendizagem contínua. Quem tem conhecimento, tem poder. Assim, organizada e inteligentemente direcionada, atingi meus objetivos. Profissionais
bem-sucedidos nunca param de estudar e se especializar.
Hoje, passados quinze anos da abertura da minha empresa, já recrutei
e selecionei centenas de trabalhadores diretos e indiretos. Fiz eventos em
diversos estados; abri filiais pelo Brasil; realizei eventos para mais de 50 mil
pessoas, com grandes artistas e palestrantes internacionais. Viajei o mundo,
aprendi idiomas, tornei-me mestre, ganhei inúmeros prêmios, sendo que neste ano, 2017, recebi um dos mais importantes: fui reconhecida como as 15
líderes mais influentes da América Latina.
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O meu sucesso eu devo a uma correta administração do ponto de vista
empresarial e humano. Aprendi, nessa minha caminhada, que a mente impulsionada por emoções positivas transmite ao nosso subconsciente instruções
que rapidamente nosso cérebro coloca em ação. Ter persistência é como ter
um seguro contra o fracasso; sem ela, não há sucesso. Assim, concentrei minha energia para tirar meu sonho do papel e trazer à realidade.
Criei algo que me auxiliou muito: dar ordem a mim mesma. Escrevi
minhas metas e a cada ano verificava as que havia atingido, as que deveriam
ser renovadas e as que eu tinha de acrescentar.
Somos o que somos pelas vibrações que escolhemos e as registramos
por meio dos estímulos do nosso dia a dia. Dessa forma, quando eu queria
muito algo, eu pensava naquilo, escrevia e já me imaginava usufruindo. Isso
não é uma tarefa fácil, mas depois que você começa a exercitar, fica muito
claro. Isso me estimulou e encheu meu coração de vontade de vencer, fazendo meu subconsciente acreditar; tornei-me professora de mim mesma e
consegui influenciar meu próprio subconsciente a me ajudar.
Senti na pele as dificuldades, os caminhos dolorosos, até descobrir que
no cérebro está a capacidade de resolvê-los.
Gostaria que minha história despertasse em você a esperança, a fé, a coragem e a dedicação para chegar aonde você quiser. Aquela voz que vem lá de
dentro através da sua imaginação, aliada a pensamentos positivos e emoção,
exerce grande influência no subconsciente.
Quando aceitei o desafio de escrever minha história, tive reacendidos
sentimentos há muito tempo adormecidos, e percebi que, contando minha
trajetória, estaria valorizando a todos os que passaram pela minha vida e dizendo a eles o quanto foram importantes e continuam sendo, mesmo não
estando mais aqui. Seus exemplos continuam a me dar força e energia necessária para continuar.
Ninguém recebe nada se não acredita. Asseguro a vocês que a vida é
um patrão justo, dá o que você quer e te paga de boa vontade aquilo que
você pede e o que você tem no seu coração, porque as únicas limitações são
aquelas que estabelecemos em nossa mente. O desejo apoiado pela fé não
conhece a palavra impossível e nisso, mesmo quando criança, eu acreditava e
vivia assim, minha intuição me movia a correr atrás do que queria.
Meu histórico é igual ao de tantos brasileiros com poucos recursos.
Quantos vão para o outro lado, drogas, prostituição, roubo... Por que fiz uma
história diferente?
Existem dificuldades que são colocadas à nossa frente todos os dias; algumas fáceis de lidar, outras quase intransponíveis, como a doença e a morte.
Por que alguns conseguem passar por essas situações e outros não?
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Por que, muitas vezes, pessoas que nunca adoeceram, que nunca passaram fome, frio, que não conheceram a dor de perder um ente querido criam
problemas onde não existem?
Bom, eu não tenho respostas a todas essas perguntas, mas posso dizer
que não aceito que usem a pobreza como desculpa ou razão para matar e roubar. Estou falando da minha experiência de vida, de quem fui e de quem sou.
Não pense que eu não tenho momentos de fraqueza; tenho-os como
todo ser humano, mas trabalho dentro de mim para que esses sentimentos sejam apenas momentos, e não rotina. Afasto quaisquer possibilidades de bater
em retirada e me entregar a esses sentimentos. Sou uma pessoa que me auto
incentivo o tempo todo, procurando ter pessoas à minha volta que me façam
felizes, minha família e, em especial, meu filho, que é uma benção.
Vocês precisam descobrir onde está esse gás, essa energia, chamem isso
do que quiserem, mas a encontrem.
Eu, por exemplo, amo música, ela me faz bem, faz que eu mude os meus
batimentos cardíacos. O som da música entra no meu coração dessa forma, o
dia que não acordo bem, tomo um banho demorado e penso o quanto aquilo
está me fazendo bem; escolho uma roupa que eu acho que me deixa bem e
faço uma maquiagem mais elaborada, enquanto ouço uma música que gosto.
Esse é o ritual que sigo. Qual é o seu? Brincar com seu filho? Fazer um exercício? Ler um livro? Assistir a um filme? Ligar para aquele amigo que faz muito
tempo que tu não fala ou, então, para aquele amigo que sempre tem uma
palavra amiga? Ou é pegar seu bichinho de estimação e levá-lo para passear?
Será que não é ir para um lugar sem som, sentar e apenas respirar e meditar?
Você sabe? Se sim, ótimo; se não, procure e veja os resultados.
Você precisa achar essa força, essa energia naqueles momentos que está
frágil; para alguns, isso pode ser algo superficial, mas para muitos fará uma
tremenda diferença.
Eu sou uma pessoa positiva, vivo cada dia como fosse único e exclusivo;
aprendi a dizer para as pessoas que eu as amo e não deixo de fazer ou falar
algo hoje. Sou uma pessoa intensa.
Tenho ciência de que podemos construir uma linda história, assim
como uma trágica.
Existem pessoas que se contentam em ser medianas, aceitam uma nota
média, um relacionamento médio, uma amizade média, um trabalho médio...
se você aceita, não tem como colher resultados altos. Se você é feliz em ficar
na média, não tem problema algum, desde que não se sinta frustrado de não
ter aquilo que os que trabalham acima da média possuem. Você é resultado
daquilo que faz. Se quiser algo que outros têm, se quiser ser acima da média,
tem que desejar ardentemente, precisa ter determinação, certeza do que quer
e o desejo intenso de realizar.
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Por isso, independente do seu sonho, vá atrás! Quantas pessoas passam
a vida fazendo o que não gostam, estando com alguém que não gostam? Você
não possui sete vidas, por isso, não deixe que nada e ninguém o atrapalhe de
alcançar seus sonhos, pois nunca é tarde para sonhar e realizar.
O filósofo japonês Mokiti Okada, disse: O homem depende do seu pensamento; portanto, é dono do seu destino.
A grande diferença entre as pessoas não está na inteligência, na cor ou
no tamanho do bolso, mas, principalmente, no tamanho e na qualidade dos
sonhos de vida.
Aqueles que tomam decisões com firmeza e agilidade, sabem o que
querem e quase sempre conseguem. Líderes decidem firme e rapidamente e
não são de protelar, e isso faz toda a diferença.
Um problema do ser humano é dar importância às influências negativas,
que, muitas vezes, entram na mente por meio de palavras; pessoas bem-intencionadas, como parentes, amigos são mortais; já os venenos dos maldosos
têm efeito lento. Por isso, é necessária uma autoanálise, sem isso você poderá
perder o objeto do seu desejo. Quem sabe o que é melhor para você é você
mesmo. É você que tem suas experiências, escuta, analisa... portanto, não faça
o que os outros querem. Siga seu instinto, sua intuição, seja você.
Construa em sua mente muros de imunidade e tome as vacinas necessárias, adotando hábitos que neutralizem influências negativas. A fraqueza mais
comum do ser humano é o hábito de deixar a mente aberta a essas influências.
Dessa forma, busque a companhia de pessoas que incentivem você a pensar e
agir de forma positiva e veja se existe mal em volta de você, caso sim, extirpe-o. Não queira agradar a todos, porque você não vai conseguir. As pessoas são
diferentes, com pensamentos diferentes, e têm as que nasceram para fazer os
outros infelizes. Então, não vá pensando que você está errado porque alguém
o criticou, pois você irá passar por injustiças, mas tem de saber lidar com elas.
Um exemplo disso são as redes sociais. Se tem quem poste coisas que
você não gosta, que te deixam triste, faça a opção de não ter essa pessoa na
sua rede nem no seu círculo de amizade. Exclua-a e bloqueie. Quem sabe...
aproveite e faça isso hoje.
Se existe algo que você tem controle absoluto é de seus pensamentos e
de suas atitudes. Se você não conseguir controlar sua mente, não conseguirá
controlar coisa alguma. Proteja-a. O controle da mente é resultado da autodisciplina e do hábito, ou você controla a mente ou ela controlará você. O
meio mais prático de controlar a mente é mantê-la ocupada com propósito
definido, apoiado por qualidades positivas e fortalecedoras.
Minha vida foi repleta de provações e situações que me transformaram
no que sou hoje; tudo de negativo eu tentava transformar em positivo, e isso
foi como um gás propulsor para minhas conquistas.
Quero que você saiba que o protagonista da história da sua vida é você.
Acredite, a vontade vence tudo!

A

ndréia Mesquita Corrêa

Comissária de voo, vice-diretora e coordenadora de curso da VOAR –
Escola de Aviação Civil.
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Um sonho chamado VOAR!
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S

ou Andréia Mesquita Corrêa, tenho 31 anos de idade, moro na
cidade de Belo Horizonte, sou casada com Leandro Corrêa e tenho um filho
chamado Miguel, de 03 anos de idade.
Nasci em uma família humilde, meu pai dominava a arte de fazer pão e
minha mãe a de fazer salgados. Tenho mais oito irmãos. Meus pais moraram
em várias cidades no interior do Estado de Minas Gerais, em meados da década de 70. Estabeleceram-se numa cidade da região metropolitana de Belo
Horizonte chamada Contagem.
Nesta cidade nasceram dois dos caçulas da família. Nasci no ano de
1978, e meu irmão César, de saudosa memória, em 1981.
Morávamos em um pequeno barracão alugado e dormíamos em beliches; e alguns dos meus irmãos dormiam na sala. Nessa época, minha mãe
aprendeu a fazer salgados e, com a ajuda de um irmão mais velho, passou a ter
uma determinada renda vendendo salgados nas ruas da cidade de Contagem.
Com os ganhos oriundos das vendas, minha mãe conseguiu adquirir um
lote num bairro simples e sem estrutura na época da compra. Meu pai não a
apoiava. Comentava que iríamos morar “no fim do mundo”; porém, minha
mãe sempre foi muito esforçada e determinada, não se abatendo e nem desanimando mediante as dificuldades encontradas dia a dia. Essa característica
de determinação e resiliência eu herdei dela.
Após a compra do lote, ela iniciou a construção da casa. Contudo, se
fosse de acordo com a opinião do meu pai, seria construído um barracão para
que pudéssemos mudar de forma rápida para, assim, sairmos do aluguel. No
entanto, minha mãe dizia para ele: “comprei um lote para construir uma casa,
não um barracão, não vou mais permitir que meus filhos durmam amontoados”. Faremos uma casa grande, sem nenhuma emenda. E assim ela fez.
O tempo passou e em meados da década de 80 mudamos para a nova
casa. Mudamos sem ainda ter concluído sua construção e acabamento.
Faltavam janelas, portas, energia elétrica e água. Utilizávamos a água de uma
cisterna do quintal e a casa era iluminada por lamparinas. Era enorme, com
um quintal gigante. Tínhamos uma plantação de milho, feijão, horta, criação
de galinhas e porcos para ajudar em nosso sustento.
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Quando mudamos para a nova casa, no bairro Linda Vista, em
Contagem, as ruas não eram providas de asfalto e nem iluminação. Havia,
apenas, quatro moradores, contando com a nossa família. Com o passar do
tempo, o bairro foi crescendo. Foi muito gratificante crescer naquele local
com amigos da mesma idade. Até hoje mantenho o convívio com muitos
destes amigos.
Brincávamos até tarde da noite. Ainda hoje posso ouvir as vozes das
nossas mães chamando para entrar. Era muito engraçado, pois bastava uma
chamar para todas as outras irem para o portão das suas casas chamarem os
seus.
Por vezes, brincamos de carrinho de rolimã, queimada, voleibol, pique
esconde e até mesmo fazíamos sopa na rua. “Roubávamos” milho ou batata no lote do senhor Carlinhos (avô da minha querida amiga Fernanda).
Pegávamos laranja e mexerica no lote da dona Irene, mãe da Kátia e da
Viviane.
Cada vizinho tinha sua importância e cada um deixou sua marca em
minha vida. Mas a atração do bairro era o sítio do senhor Antônio e da dona
Astrid, pais da Valéria e da Fernanda. Ali, fazíamos várias coisas, como nadar
na piscina, brincar na lagoa e colher morangos. Sem falar das grandes festas que aconteciam todos os anos, comemorando o aniversário do senhor
Antônio. O bairro inteiro esperava pela comemoração que se dava no mês
de dezembro.
Agora, referindo-se mais profundamente aos meus pais, meu pai era
padeiro, sempre trabalhou em grandes padarias, mas nunca teve seu próprio
negócio. Já minha mãe nunca trabalhou fora e começou a ter sua renda quando aprendeu a fazer salgados para vender nas ruas de Contagem, com a ajuda
dos meus irmãos.
Um fator muito relevante e que é essencial ressaltar neste texto é que a
característica do empreendedorismo está em quase todos os membros da minha família. Minha mãe já tinha a iniciativa, e o primeiro irmão que ingressou
no mercado como empreendedor foi Cizinho que, após sair de uma grande
empresa, comprou um bar no bairro Alvorada, centro de Contagem. Em
seguida, comprou um bar dentro de um determinado clube em Contagem
e, neste mesmo bar, comecei a trabalhar com apenas 13 anos. Trabalhei no
clube até meus 16 anos e este meu irmão ajudou outro a abrir um estabelecimento comercial, também em Contagem.
Meu irmão Carlinhos instalou uma loja de sanduiches chamada Farvest
Burger que existe até hoje em Contagem, diga-se de passagem, que é o melhor sanduíche de lá. Outro irmão também tinha em São Paulo uma padaria
onde entregava de casa em casa o que produzia.
Em 1999, nos unimos com mais três irmãos e meu pai. Criamos uma
padaria chamada Padaria Irmãos Mesquita, no bairro Laranjeiras, em Betim,
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cidade também na região metropolitana de Belo Horizonte, muito conhecida
no Brasil, por sediar uma das unidades da Fábrica da FIAT.
Cada um de nós era responsável por uma área da padaria, sendo dividido da seguinte forma: meu pai e meu irmão Pedro na fabricação dos pães
e variados da padaria. Minha irmã Dora era responsável pelas compras em
geral; minha cunhada Ivani ficava no caixa; meu sobrinho Fabrício ajudava
na fabricação e eu era responsável nos balcões e atendimento aos clientes.
Comecei a ter dificuldades com meu pai e meu irmão, pois eles não
aceitavam meu feedback a respeito da qualidade dos produtos oferecidos.
Eles faziam grandes quantidades de produtos que não eram consumidos no
tempo correto, havendo muito desperdício de mercadoria vencida.
No final de 2000, por não conseguir fazer destes parentescos uma equipe de trabalho, resolvi deixar este projeto, saindo, assim, desta sociedade,
começando a trabalhar em um hospital em Belo Horizonte, com a ajuda de
um grande amigo.
No que se refere a minha bagagem educacional, sou formada em
Magistério em nível de segundo grau. Sempre fui boa aluna, gostava de participar de todas as atividades da escola, mas nunca fui incentivada a prosseguir
com as funções escolares. Em todo o tempo, ouvi que tinha de estudar somente o básico para conseguir um emprego.
O Ensino Superior sempre esteve muito distante da minha realidade.
Hoje, sinto falta deste prosseguimento acadêmico em minha vida e, sem sombra de dúvidas, quero voltar a estudar e me graduar em Psicologia, com ênfase voltada em Recursos Humanos.
Nunca fui uma criança utópica, sempre fui muito objetiva e determinada. A primeira lembrança que tenho de sonhos é querer usar roupas e sapatos
novos, pois a vida inteira usei roupas e sapatos de primos ou de doações trazidas por uma tia que nos ajudava. Por isso, comecei a trabalhar aos 13 anos.
Lembro-me do primeiro sapato e roupas compradas no crediário na loja da
Margareth, uma vizinha que tinha loja de roupas.
Sentia-me importante e orgulhosa por poder comprar minhas roupas e
ainda ajudar minha mãe com as despesas da casa, que não eram poucas.
A primeira vez que esbocei um sonho de um objetivo foi aos 18 anos,
quando quis tirar minha CNH, e assim ouvia dos meus irmãos: “pra quê tirar
carteira? Você não tem carro! E eu respondia: “um dia vou ter”.
Comecei a sonhar em ser aeromoça aos 16 anos, quando fiz minha primeira viagem de avião. Aos 19 anos, falei que queria ser aeromoça; porém,
algumas pessoas falavam que era perda de tempo, pois eu não tinha o inglês
fluente para conseguir entrar em uma companhia aérea.
Ganhei uma viagem de presente da Sônia. Na época, minha chefe, esposa do dono de um sacolão em que eu trabalhava. Fui junto com ela, os dois
filhos, a mãe e uma sobrinha dela.
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Nosso destino era Porto Seguro, uma cidade praiana localizada no sul
do Estado da Bahia. Nesta viagem me apaixonei pela máquina AVIÃO e
pelas aeromoças. Recordo-me de como as achava lindas, elegantes e muito
educadas.
Nesta época eu nem sabia por onde começar, e como não tinha a facilidade de acesso à Internet, dessa forma, era desprovida de informações sobre
a referida profissão.
Aos 19 anos comecei a trabalhar em uma empresa de venda de aço para
construção civil, na função de telemarketing. Junto comigo, trabalhava uma
mulher chamada Cândida, que se tornou uma grande amiga.
Em uma das nossas conversas, surgiu o nosso desejo em comum de
sermos aeromoças e começamos juntas a pesquisar sobre isso. Logo descobrimos que tínhamos de fazer o curso específico para tirar a carteira de
comissário, na época, essa carteira era chamada de CCT (Certificado de
Capacidade Teórica). Após o curso, tínhamos de fazer uma prova no antigo DAC (Departamento de Aviação Civil), substituído hoje pela ANAC
(Agência Nacional de Aviação Civil). Era um curso de preço elevado e nosso
salário não dava para pagar as mensalidades do curso e todas as outras despesas, como exames médicos, taxas de treinamentos e provas.
Passado algum tempo, Cândida mudou de emprego e, com o salário
melhor, ela fez o curso de comissário. Logo após o curso, ela começou a voar
em uma grande empresa chamada TAM. Encheu-me de orgulho e esperança.
Em 1998, comecei a trabalhar em loja de roupa no shopping, mas ainda
não ganhava o suficiente para custear todos os gastos do curso tão sonhado.
Em 2000, eu e meus irmãos, Pedro e Dora, resolvemos montar uma
padaria, contando com a ajuda do meu pai, que era um padeiro de mão cheia.
Conforme foi relatado após a minha saída da padaria, no início de 2001, comecei a trabalhar num hospital. Neste emprego, ganhava o suficiente para
meu curso de comissária de voo. Após colocar em dia todas as minhas contas
oriundas da padaria, comecei a fazer meu curso no ano de 2002, sendo um
momento muito importante em minha vida. Comecei, assim, a realizar um
grande sonho.
Trabalhava no hospital normalmente das 6h às 14h, de segunda a sábado. Após o expediente, trocava de roupa no vestiário do hospital, às vezes
dormia um pouco no banco do vestiário antes de ir a pé para o curso, isso
para economizar passagem de ônibus. Era uma caminhada de mais ou menos
40 minutos até chegar ao curso. Ao final, fazia mais uma caminhada de mais
ou menos 30 minutos até o ponto de ônibus para voltar para casa. Chegava
em casa por volta das 23h30. No ponto onde descia, estava lá minha mãe ou
meu irmão Carlinhos; pois, o caminho até minha casa era perigoso e escuro.
No curso eu era uma das melhores alunas, sempre participava e prezava
pela dedicação. Mas, por motivos divinos que hoje compreendo muito bem,
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não passei na banca do DAC. Chorei muito e pensei em não tentar novamente. Minha mãe me confortou, dizendo que tudo na vida tem um propósito e
que Deus está preparando algo especial para mim.
Essas palavras me tranquilizaram e decidi voltar para o curso, reforçar
meus conhecimentos para tentar, mais uma vez, na próxima banca do DAC.
Durante o curso de reforço, em outubro de 2002, a professora em primeiros socorros reuniu os alunos das duas escolas que ela dava aula para
comemorar, em uma boate, o DIA DO AVIADOR. Então, no dia 22 de
outubro, após o curso, saímos para comemorar. Fui com um amigo chamado
Anderson, mas antes disso fui me arrumar na casa de uma amiga e, de lá,
saímos os três para a boate.
Na fila, encontramos com os outros colegas de turma e alunos de outra
escola. Um dos rapazes da outra escola me chamou atenção, primeiramente
por ser aluno no curso de piloto e por ser lindo e charmoso.
Já na boate, nos aproximamos e ficamos juntos. No final da noite, ele
me levou direto para o hospital, pois eu pegaria serviço às seis horas. Na porta do hospital eu falei me despedindo dele:
- Some não!
Ele respondeu:
- Quando some um, somem dois!
Entendi o recado, dei um beijo nele e saí do carro.
No mesmo dia, pela tarde, ele me ligou para saber como eu estava, pois
não dormi durante a noite e estava trabalhando. Falei que estava bem e que
às 14h iria dormir um pouco no vestiário para ir com mais disposição ao
curso. Na sexta-feira, marquei de estudar na casa de uma amiga de curso e
estudamos o dia todo.
No final da tarde, ele ligou e me chamou para ir a um aniversário de
uma prima. Falei para ele que eu estava na casa de uma amiga estudando, mas
ele se prontificou em me buscar com toda boa vontade. E foi!
No outro dia, era o segundo turno das eleições para presidente do
Brasil. Neste dia, conheci praticamente toda a família dele, sem nenhum tipo
de cobrança. Com dez dias, ele já foi conhecendo a minha. Com uns 15 dias,
já acampamos juntos e ele fez rapel pela primeira vez (esporte que eu praticava quando nos conhecemos).
Ele foi muito importante na minha aprovação na banca do DAC, pois
passou a estudar comigo todos os finais de semana. Por isso, tenho certeza
que a minha reprovação foi a forma que Deus encontrou para nos unir. Sem
ele em minha vida, não sou a mulher que sou hoje.
Após a aprovação na banca do DAC, dei conta que minha jornada
estava apenas começando; que tinha de voltar minha atenção e esforço em
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um curso de inglês, pois uma segunda língua poderia me ajudar muito nessa
jornada profissional.
Foram três anos de dedicação total ao inglês, escutando de alguns que
eu estava perdendo tempo e que eu tinha de fazer alguma faculdade. Cheguei
a fazer um pré-vestibular junto com um vizinho, mas não tinha como arcar
com as mensalidades e outros gastos.
Decidi, então, tirar minha CNH categoria A no mesmo local que tirei a
de categoria B, no ano de 2001, para facilitar minha vida com relação à ida
ao trabalho. Tive a ajuda de minha mãe e do Leandro. Continuei, então, trabalhando e estudando inglês.
Logo após tirar minha CNH, fiz um consórcio com o objetivo de ter
minha primeira motocicleta.
Recordo-me do Leandro, dizendo:
- Você vai começar a voar primeiro que eu e irá me levar depois.
E eu, verdadeiramente acreditava nessas palavras.
Em 2004, durante o velório de um vizinho muito especial em minha
vida, percebi um rapaz com uma blusa de uniforme que tinha o nome: TOTAL
LINHAS AÉREAS bordado no peito. Eu estava junto com o Leandro e
pensando de que forma poderíamos chegar nesse rapaz para conversar. De
repente, minha irmã Fabíola dá um abraço caloroso no rapaz.
Fiquei muito feliz ao ver aquela cena (risos). Já era meio caminho andado. Aproximei-me deles e, no decorrer da conversa, expus minha formação
no curso de comissária e pedi uma ajuda para que ele pudesse levar meu currículo para a TOTAL.
Ele se chama Geraldo Magela, e se prontificou em me ajudar a ingressar naquela empresa em que trabalhara. Tive muita ajuda dele e, em diversas
ocasiões como festas e reuniões nos encontrávamos, inclusive a Ângela, chefe
dos comissários, sempre presente, e que sempre me recebeu com muito carinho e atenção por ser amiga de Magela.
Certa vez, falando sobre a TOTAL com um tio do Leandro, descobrimos que o Superintendente da TOTAL, o Comte. Matoso, tinha servido na
FAB junto com seu tio. Tratamos de fazer isso chegar até o Comte. Matoso.
Conseguimos entregar meu currículo nas mãos dele, com a indicação do tio
do Leandro. Isso já foi o suficiente para eu participar de uma seleção.
Estudei muito e graças a Deus consegui a aprovação. Iniciei meu treinamento no ano de 2005. Foi o momento mais feliz da minha vida. Virei o
orgulho para minha família e minha mãe, juntamente comigo se viu cheia de
orgulho e realizada.
Voar na TOTAL Linhas Aéreas foi o desafio mais especial da minha
vida profissional e pessoal. Graças a ela, meu amor pela aviação se concretiza;
tenho um marido piloto, cumprindo, assim, a profecia que outrora ele dizia.
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Leandro passou a voar na TOTAL em 2007, com a minha ajuda e o
apoio do tio dele. Voamos juntos até a TOTAL ser vendida para um grupo
de empresários. Nesta fusão, a maioria das comissárias da TOTAL saíram da
empresa.
Passei, então, a lecionar em uma Escola de Aviação. Iniciei as aulas nesta escola com apenas oito meses de experiência no voo. Dava aula de emergência e segurança baseada nas configurações do Boeing 737-300, aeronave
que nunca tinha tripulado, seja como tripulante, ou como passageiro. Busquei
aprender muito sobre este equipamento para aperfeiçoar minhas aulas.
Voltei a procurar emprego em outra companhia aérea, fiz algumas seleções e não fui aprovada. Mas hoje, mais uma vez entendo o propósito de
Deus em minha vida.
Lecionando, convivia com um instrutor que estava tentando abrir uma
escola de aviação em Ipatinga, cidade localizada no interior de Minas Gerais.
Ele estava enfrentando dificuldades para manter o projeto até a homologação junto a ANAC, e estava com dificuldade de encontrar profissionais
capacitados para responder pelas matérias específicas do curso. Porém, ele
viu em mim e no Leandro uma chance de dar continuidade a este projeto, me
chamando, assim, a entrar em sociedade com ele. E aceitei entrar nessa sociedade, passando a ideia para o Leandro, que respondeu da seguinte forma:
- Você sempre quis ter sua escola de aviação. Agora é a sua oportunidade! Conte com a minha ajuda e apoio.
Eu, Leandro e o outro instrutor nos encontramos para acertar a sociedade e iniciar a preparação de toda documentação necessária para a homologação da Escola junto da Agência Nacional de Aviação Civil. Tratamos de
pagar todas as dívidas da Voar em Ipatinga, para assim trazê-la para a cidade
de Contagem. Como não nos dispúnhamos de um valor para o pagamento
do aluguel atrasado, o dono do imóvel aceitou minha motocicleta como parte
do pagamento. Ficamos somente com o carro que adquirimos logo após
o Leandro ter ingressado na TOTAL, e que ainda estávamos pagando as
prestações.
Contratamos um caminhão para trazer de Ipatinga os móveis para colocar no novo endereço, na nova escola. Pouca coisa, algumas cadeiras universitárias, duas mesas para a sala de aula e uma mesa de reunião.
Conseguimos um conjunto de salas em um prédio comercial com uma
localização muito favorecida, na esquina de uma avenida muito conhecida e
de fácil acesso para todos os moradores de Contagem. Dessa forma, a Sede
da VOAR – Escola de Aviação Civil - passou a ser, então, na Av. José Farias
da Rocha, esquina com a Av. João César de Oliveira, no bairro Eldorado.
Alugamos as salas, providenciamos todos os documentos necessários
para a homologação da Voar, conseguimos todos os equipamentos neces-

Andréia Mesquita Corrêa │ 29

Transformando ideias em negócios, modelos e práticas

sários para as aulas práticas, tínhamos todos os instrutores capacitados para
desenvolver o curso e responder, junto à ANAC, em relação à qualidade.
Enviamos tudo para o setor de Escolas da ANAC. Nas verificações
deles, sempre faltava algo; os documentos retornavam, junto com as não
conformidades. Resolvíamos e encaminhávamos novamente, mas nunca estava de acordo com o que eles queriam, sempre achavam algo para devolver
como não conformidade. Tivemos de ter paciência neste processo. Nisso,
ficamos mais de oito meses pagando aluguel com a escola montada, sem a
escola funcionar. Isso não poderia acontecer após a aprovação da documentação e após a vistoria na sede da Voar e na área de treinamento prático de
sobrevivência na selva.
Em dezembro de 2009 recebemos o INSPAC da ANAC para a tão
temida vistoria. Checaram tudo, documentação dos instrutores, dos sócios,
salas, equipamentos, iluminação e ventilação das salas, banheiros feminino e
masculino, equipamentos de emergência usados em sala de aula, extintores,
rotas de fuga e, por último, teríamos de conduzi-lo ao local onde seria a parte
prática de sobrevivência na selva.
Graças a Deus tudo foi aprovado e restava-nos aguardar a homologação
ser publicada no Diário Oficial para que pudéssemos começar a trabalhar.
Essa publicação aconteceu em torno de mais ou menos sete dias.
Começamos a trabalhar! Conseguimos alunos e clientes!
A população de Contagem não conhecia este mercado. Assim, tivemos
muitas dificuldades para montarmos a primeira turma.
Com o setor financeiro por conta do Leandro, não tínhamos como fazer muita coisa no que se refere à divulgação; pois, com o salário dele de
copiloto, era preciso manter nossas despesas, as quais, naquela época, eram
grandes, juntamente com as despesas da Voar. O outro sócio não dispunha
de nenhum valor para ajudar nas despesas da empresa. A única forma que
conseguimos pagar para executar a divulgação era entregando panfletos nos
semáforos dos bairros próximos da escola.
Meu sócio ficava na Voar para atender as ligações e fazer as matrículas,
enquanto eu e Leandro saíamos distribuindo os panfletos pelos bairros. Aos
sábados, fazíamos este trabalho de panfletagem numa feira que ficava em
frente ao prédio onde a escola funcionava. E, com muito esforço e dedicação,
conseguimos montar a nossa primeira turma, com 12 alunos, na parte da
noite.
Mesmo com uma turma pequena em andamento e com os custos altos,
decidimos alugar o conjunto de salas que estava em frente ao escritório; pois,
precisávamos de um espaço maior e de mais profissionais.
Neste momento, meu sócio já não estava mais indo trabalhar na Voar
todos os dias porque teve de arrumar um emprego para ajudar sua esposa
com as despesas da família.

Transformando ideias em negócios, modelos e práticas

30 │ Empreendedorismo Feminino

Passei, então, a trabalhar sozinha de segunda a quinta, das 8h às 22h,
tendo como ajudante a minha sobrinha Laura, que ia ao escritório após sua
aula. Leandro também trabalhava na Voar, quando não estava voando.
Quando foi para mudar o contrato social para acrescentar as novas salas, falei para o meu sócio que iria colocar o Leandro no contrato e que não
poderíamos continuar vendo o Leandro como meu marido, sendo que, na
verdade, ele fazia parte da sociedade.
Finalizamos os trabalhos desse dia e ele voltou para casa, sabendo que
no decorrer da semana eu iria providenciar o novo contrato para encaminhar
para a ANAC.
Assim eu fiz, ao decorrer da semana cuidei do contrato e abri a conta no
banco para a emissão dos boletos para os alunos.
Quando ele voltou na sexta-feira, antes de sair para levar o contrato na
contabilidade, passei para ele o que havia feito, solicitamos a assinatura do
novo contrato e, antes mesmo de ler, me perguntou:
- Como vai ficar a divisão da sociedade neste novo contrato?
Eu respondi: dois ficarão com 33% e um com 34%.
Ele respondeu:
- Assim eu não aceito: será 50% para mim, 25% para você e 25% para
o Leandro.
Eu, muito irritada, respondi:
- Você acha que para o Leandro ter direito a 25% da minha parte eu
ou ele precisamos de algum papel? E continuei: quer manter seus 50% na
sociedade? Então, a partir de hoje, você vai trabalhar e pagar por sua porcentagem. Eu quero agora 50% de todos os valores que o Leandro já pagou até
hoje para manter este negócio e a partir de hoje você vai trabalhar de segunda
a sexta, das 08h às 22h; e todos os sábados das 8h às 17h. Se quiser, será
assim. E ele, levantando da mesa, disse que não assinava nada.
Falei para ele que ia fechar a escola, que ele ia arcar com todas as despesas e iria me pagar tudo que Leandro já havia investido, até então, no negócio.
Deixei claro que só ia fechar a escola após cumprir meu compromisso
de formar os quatro alunos que estavam em curso. De 12 alunos, quatro para
finalizar o curso.
Ele saiu resmungando que não ia assinar nada e eu fui atrás esbravejando. Minha sobrinha tentava me segurar e acalmar. Fiquei sem chão. Após
três meses de homologação da Escola Voar, aconteceu o inesperado rompimento de sociedade.
No outro dia, um advogado falando em nome dele me ligou dizendo
que ele queria 10 mil reais para sair da sociedade. Liguei para uma amiga advogada e ela disse que conseguiríamos tirá-lo do contrato provando que ele
não fez investimento algum no negócio, mas que isso levaria algum tempo.

