
Paola Tucunduva é uma das dez empreen-
dedoras mais importantes do mundo, segundo
a Organização das Nações Unidas (ONU). Á ca-
pacidade para recuperar sua empresa de duas
sérias crises e ainda levar seu negócio a crescer
dez vezes em oito anos lhe renderam a indica-
ção pelo Sebrae ao Prémio Mulher de Negócios
2008 (Women in Business Award). Proprietária
da Rotovic Lavanderia, especializada em limpe-
za de uniformes e equipamentos utilizados na
indústria, Paola concorreu com empresárias de
27 países que participaram do seminário Em-
pretec - metodologia desenvolvida pela ONU.
Quando assumiu a díreção da empresa que
era de seu pai, no ano 2000, o faturamento da
Rotovic Lavanderia era de R$ 1,2 milhão. Em
2007, o volume saltou para R$ 12 milhões, com
crescimento anual projetado em 30%. A meta é
dobrar novamente o faturamento até 2010.

A Rotovic e Paola nasceram em São Paulo
no mesmo ano, 1968. Na época, o foco de seu
pai era o mercado doméstico, com a marca VIP
Lavanderia. Em 1972, quando a VIP já era urna
marca forte, surgiu a oportunidade de trabalhar

diretamente para a indústria, lavando os unifor-
mes dos funcionários da montadora Ford. Logo
que se formou em Administração de Empresas,
em 1989, Paola começou a trabalhar em vários
setores da Rotovic. Primeiro ficou responsável
pela compra de material gráfico, depois inaugu-
rou uma loja da VIP com serviço automático no
Shopping Eldorado, em São Paulo, e, quando a
empresa começou a operar no sistema de fran-
quias, passou algum tempo como responsável
pelos franqueados.

Depois de passar um ano nos Estados
Unidos, ela retornou, em 1991, como direto-
ra administrativa e financeira da Rotovic. Em
1994, foi transferida para a divisão industrial
e se realizou com o trabalho. ''Na época já
conversávamos sobre a sucessão na família,
o futuro do negócio e os interesses de cada
um, e decidimos então separar as empresas",
conta. Paola ficou com o segmento industrial,
seu irmão com o sistema de franquias e seu
pai com as lojas próprias.

Em 2000, o parque industrial seria transferi-
do para Taboão da Serra (SP) e Paola negociou
com seu pai a compra da parte dele. Já no novo
endereço, Paola passou a ser sócia majoritária,
junto com seu marido, da Rotovic Lavanderia.
Tudo ia bem e ela estava satisfeita com a auto-
nomia de sua empresa quando, em dezembro,
recebeu uma ligação de seu principal cliente
avisando que o fornecimento seria cancelado a
partir de janeiro de 2001. O contrato represen-
tava 30% do faturamento. "Durante um ano eu
fui me debatendo e acabamos nos afundando
em dívidas. Quando já estávamos em uma si-
tuação muito crítica, meu marido largou suas
outras atividades e veio me ajudar. Ele fez uma

reformulação de nossos custos e chegamos a
vender um imóvel para pagar dívidas da empre-
sa. A partir desse ponto, entramos em processo
de recuperação", afirma Paola.

O ano de 2002 foi todo empenhado em re-
erguer a empresa, e foi também quando Paola
e seu marido, por intermédio de um amigo,
conheceram o Empretec, seminário para em-
preendedores com metodologia desenvolvida
pela ONU e difundida pelo Sebrae. Sua princi-
pal lição durante o seminário, segundo conta,
foi perceber a importância de se trabalhar com
orçamento. Contratou uma assessoria para co-
ordenar o planejamento financeiro e, desde en-
tão, quando chega novembro, já se determina
o faturamento e todas as despesas, mês a mês,
do ano seguinte. Ao longo do ano, comparam-
se os resultados reais com os planejados para
saber onde são necessários ajustes.

'As metas também são fundamentais para
o empreendedor saber aonde vai chegar e o
que precisa para garantir o sucesso daqui a
cinco anos. Porque fazer o que precisa para
ter resultado este mês é uma coisa, mas você
só consegue crescer quando coloca metas de
maior alcance", diz. Seu bom desempenho no
seminário e sua desenvoltura para transmitir
conhecimento levaram Paola a passar da con-
dição de aluna a integrante da equipe do Em-
pretec em 2004. Hoje, ela ministra em média
cinco seminários por ano.

Nessa época, a Rotovic já estava completa-
mente recuperada da crise, com ritmo acele-
rado de crescimento e expandindo para aten-
der a montadora da Ford que abrira na Bahia
quando, em maio de 2004, a unidade central
em Taboão da Serra pegou fogo. Com exceção







do escritório e do estoque de tecidos e uni-
formes, todo o material e todas as máquinas
foram destruídos. As causas do incêndio não
foram descobertas, e os laudos técnicos indi-
cavam a possibilidade de queda de balão.

O prejuízo foi estimado em R$ 1,7 milhão,
parte recuperada com o seguro. "Mas como
todo bom brasileiro que só faz seguro por
obrigação, a apólice não cobria todo o pre-
juízo." Nesse momento, Paola recebeu apoio
de onde menos esperava: dos concorrentes.
Um se ofereceu para assumir alguns serviços,
outro doou um lote de tecidos e um deles
cedeu as próprias instalações no período da
noite, para que Paola fosse para lá trabalhar
com seus funcionários. A Rotovic passou uma
semana operando nas instalações de terceiros
até que um fornecedor indicou uma lavande-
ria desativada com as instalações à venda no
município de Americana (SP).

Durante nove meses, Paola levou sua
equipe de funcionários de Taboão da Serra
de ônibus para a unidade de Americana, em
uma viagem de quase duas horas. "Aprende-
mos o quanto a equipe faz diferença. Tocamos
uma lavanderia sem nenhuma máquina de
lavar durante uma semana. E mesmo depois,
conseguindo as máquinas, se não fossem as
pessoas que conhecem o serviço, não tería-
mos conseguido. Foi um sacrifício para toda
a equipe trabalhar durante quase um ano em
uma distância tão longa", conta.

A unidade de Taboão da Serra foi reativada
em fevereiro de 2005 e, como a empresa havia
conquistado alguns clientes novos na região
de Campinas, Paola apostou em manter a es-
trutura em Americana, mesmo que no come-
ço os custos fossem elevados. Essa decisão foi
importante mais tarde, pois o crescimento dos
últimos anos só foi possível porque a empresa
tinha plantas ociosas. A unidade na Bahia, que
havia começado a ser construída em 2001, só
foi concluída em 2006, já que pane dos recur-
sos precisou ser canalizada para reconstruir
a planta de Taboão da Serra. Um ano depois
da reativação, a Rotovic tinha um parque com
três unidades prontas para trabalhar.

O crescimento foi impulsionado pela
criação de leis que obrigam as empresas a
adotarem procedimentos de segurança para
lavar uniformes e equipamentos de unidades
industriais, pois os materiais retêm resíduos
tóxicos, solventes, metais pesados e outros

produtos químicos que não podem ser des-
pejados na rede de esgoto comum. Essas
normas abriram espaço para empresas como
a de Paola, que adota padrões de segurança e
cuidado com o meio ambiente.

Desde 2001, a Rotovic é certificada com
o ISO 14001 - também conhecido como ISO
ambienta. O cuidado com o meio ambiente
veio de forma intuitiva, conta Paola. No final da
década de 1990, ela percebeu que seus clientes
já começavam a se preocupar com a proteção
ambiental e percebeu que, no segmento em
que atuava, a sustentabilidade era fator crítico
de sucesso. Com o tempo, mais do que uma
obrigação para atender os clientes, a preocupa-
ção se tornou uma causa da empresa. "Nós não
temos certificado de ISO 14001 para pendurar
na parede e mostrar aos clientes. Começou
como uma causa minha e trabalhei para que se
tornasse da empresa também", afirma.

Apostar em causas, e não apenas em ne-
gócios, é um dos comportamentos empreen-
dedores que Paola adquiriu no Empretec. Ela
se identificou tanto com os aspectos de de-
senvolvimento dos negócios e, principalmen-
te, do capital humano, que decidiu abrir uma
empresa de consultoria e treinamento, a Evo-
lution Training. "Meu objetivo foi justamente
levar esses recursos - acessíveis às grandes
empresas - às pequenas e médias empresas."
Com o novo negócio, que começou a funcio-
nar em 2006, seu papel na Rotovic passou a
ser estratégico, focado no desenvolvimento
dos recursos humanos, enquanto seu marido
toma conta da parte operacional,

Exemplo de sucesso entre as mulheres, Pa-
ola diz que o maior desafio para as empreende-

doras é equilibrar a dedicação entre a vida pes-
soal e a profissional. Mãe de três filhos, com 13,
dez e quatro anos de idade, ela consegue dar
conta de duas empresas, ministrar seminários
do Empretec, atuar na diretoria da Associação
Nacional de Empresas de Lavanderia (Anel) e
do Sindicato das Lavanderias de São Paulo (Sin-
dilav) e ainda colaborar com projetos sociais
voltados ao desenvolvimento do empreende-
dorismo em jovens. "Muitas vezes as pessoas
acham que para a mulher ter sucesso nos ne-
gócios precisa abrir mão de formar uma família
e se dedicar a outras atividades. Não é verdade.
Eu busco todos os dias o equilíbrio e vejo onde
preciso dar um pouco mais de atenção."

Como se não bastassem tantas atividades,
Paola ainda mantém um blog sobre treinamen-
to e gestão de equipes (www.evolutiontraining.
com.br/blog). A ferramenta serviu para divul-
gar seu trabalho, já que seu nome era mais
conhecido até então no ramo de lavanderias.
Além de escrever sobre os comportamentos
empreendedores, ela busca colocá-los em prá-
tica. Um dos princípios que defende é o de que
a empresa deve ter espaço para ouvir ideias e
adotar atitudes revolucionárias. Na Rotovic, o
comprometimento com a sustentabilidade foi
o primeiro passo revolucionário, e hoje a em-
presa trabalha com outras ferramentas, como
o "kaizen", grupo de melhoria contínua que
estuda as rotinas para propor mudanças desde
o layout da fábrica até o conceito do trabalho.
"Buscamos esse caminho porque acreditamos
que seja importante reduzir desperdícios e
quebrar paradigmas."

No começo, a tarefa competia apenas a
Paola, a seu marido e a um pequeno grupo de
gerentes, mas hoje, com 235 colaboradores, é
preciso criar ferramentas para que todos pos-
sam trazer a revolução para dentro da empresa.
Isso nem sempre é fácil de se fazer, principal-
mente porque as atitudes revolucionárias geral-
mente só são percebidas quando se olha para
trás. 'A revolução está em mudar fortemente
um conceito sem ser obrigado a fazê-lo. Afinal,
por que determinados processeis não podem ser
feitos de um jeito totalmente diferente?"
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