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De origens bem diferentes, Amália e Zica disputam mercado bilionário 
 
Duas mulheres de perfis opostos disputam um lugar ao sol num mercado que movimenta mais 
de R$ 17 bilhões por ano. Amalia Sina e Heloísa Assis, a Zica, atuam na área de cosméticos e 
sonham alto. Amalia é dona da Sina Cosméticos, criada há um ano e meio e hoje com uma 
linha de mais de 100 produtos, entre xampus, hidratantes para o corpo e cabelo. Ex-
presidente de multinacionais como Walita, Philips e Philip Morris, ela começou a empreitada 
com R$ 3 milhões de investimento. O lançamento da marca foi no ano passado durante a 
Cosmoprof, a principal feira do setor no mundo, em Bolonha. Depois a venda passou a ser 
feita também no mercado interno.  
 
Zica, 47 anos, que até os 33 trabalhou como empregada doméstica e só recentemente 
terminou o ensino médio, criou a Beleza Natural em sociedade com o marido Jair, o irmão 
Rogério e a cunhada Leila, que entraram com as economias que usariam para iniciar a vida de 
casados. Jair vendeu um fusca que usava parar trabalhar como taxista. Assim, com cerca de 
R$ 6 mil, os sócios montaram o primeiro salão no Méier, zona norte do Rio, num ponto de 30 
metros quadrados. Os negócios avançaram depressa graças a um produto descoberto por Zica, 
o super-relaxante.  
 
Incomodada com a dificuldade em dar forma aos próprios cabelos crespos, ela sempre foi uma 
alquimista. Fez curso de cabeleireira e nas horas vagas usava alguém da família para testar 
suas fórmulas. Assim surgiu o carro-chefe da Beleza Natural, o super-relaxante. Ao todo foram 
10 anos de pesquisa. O produto, feito em fábrica própria, é vendido nos oito salões da rede, 
onde também é possível fazer cortes e tratamentos com as profissionais da Beleza Natural. 
Como todo começo, foi preciso improvisar para driblar a falta de dinheiro. Nenhum banco 
queria saber de dar crédito ao novo negócio. ''As primeiras clientes eram vizinhas e parentes. 
Depois, nós íamos de madrugada para terminais de ônibus para colar a propaganda do salão 
nos vidros dos coletivos'', conta Leila Velez. 
 
Um dos mais recentes clientes é o ex-ministro Gilberto Gil, que soube por uma assessora dos 
milagres que Zica consegue com sua fórmula secreta. Além do tratamento para cabelos 
crespos (aplicado por R$ 60), os salões têm outro diferencial. São espaçosos, com áreas 
variando de 400 a 650 m2. Cada unidade exige investimento de cerca de R$ 2 milhões. Para 
dar conta do recado é preciso ter uma grande equipe. Ao todo a empresa conta com 950 
funcionários. Até o fim do ano serão nove unidades, todas na cidade do Rio. 
 
Amalia, 44 anos, formada em Administração de Empresas pela Faculdade de Engenharia 
Industrial (FEI), fez pós na Triton College e MBA em marketing na Universidade de São Paulo. 
Autora de cinco livros na área de administração, a empresária desistiu do mundo das grandes 
corporações quando percebeu que poderia construir seu próprio negócio. Depois de muito 
tempo envolvida com pesquisas sobre a mulher consumidora, Amalia começou a mergulhar 
nos números da indústria da beleza. Enxergou um grande potencial, começou a montar uma 
equipe e a investir no desenvolvimento de produtos e de uma marca, a Amazonutry. 
 
Para Amalia, agora é hora de acelerar a expansão. Ao mesmo tempo em que avalia a 
possibilidade de conversar com fundos de investimento interessados no potencial do negócio 
(''mas sem abrir mão da administração'', avisa), Amalia estuda formas de tornar a marca 
conhecida no Brasil. Para isso tem conversado com algumas redes hoteleiras, como a Marriott, 
para que seus produtos sejam incluídos na linha oferecida aos hóspedes. Empresas como a 
Polishop e a Chilli Beans também negociam com a empresária o desenvolvimento de linhas 
com marca própria.  
 
Zica tem planos parecidos. No primeiro semestre de 2006 começou o processo de 
profissionalização da empresa com a contratação do executivo Anthony Talbot para o cargo de 
diretor geral. Ele agora negocia com o BNDES para ter o banco como sócio por meio de um 
programa de venture capital. ''Nós nos preparamos para daqui a oito anos sermos uma 



empresa que fatura R$ 700 milhões por ano e com 10 mil funcionários'', diz Talbot. Até 2017, 
o plano de negócios prevê 40 lojas no Brasil. Mas a empresária quer mais. ''Meu sonho é 
conquistar o mundo todo, ver minha marca nos Estados Unidos, na Europa, na África. Quero 
olhar e dizer que construí tudo aquilo'', diz a empreendedora, mãe de três filhos, que investe 
em aulas particulares de inglês e de português e quer fazer faculdade. Antes da 
internacionalização, há muito a fazer por aqui. Os sócios querem para 2009 abrir um salão em 
Salvador e outro em São Paulo.  
 
Amalia também é muito obstinada. Órfã aos nove anos - o pai era chinês e a mãe italiana, o 
que a fez herdar os traços exóticos da miscigenação - ela foi criada pela irmã mais velha. 
Sempre muito determinada, ao se formar traçou metas profissionais para quando chegasse 
aos 30, 40 e 50 anos. Queria ser gerente, diretora e depois presidente de uma grande 
companhia. Conseguiu bem antes disso. Ao todo foram 25 anos dentro de grandes empresas. 
Nada foi muito fácil para a empresária. No competitivo ambiente dos negócios, as mulheres 
executivas trabalham em condições desiguais de tratamento. ''Isso me faz estar sempre alerta 
até hoje'', conta. 
 
Confiante, Amalia acredita que conseguirá realizar o sonho de ter tanto êxito no próprio 
negócio quanto teve à frente de três multinacionais. ''O sucesso como executiva não garante 
que o mesmo vá acontecer agora, por isso não posso deitar em berço esplêndido. A verdade é 
que eu dirigia uma Ferrari, agora um New Beatle. Sou determinada e vou chegar aonde 
quero'', garante. Workaholic assumida, ela garante que consegue conciliar a vida profissional e 
pessoal. Além de arranjar tempo para o marido e o filho de 11 anos, ainda treina três vezes 
por semana para participar de maratonas. Só de São Silvestre já são oito. 
 
Com trajetórias tão diferentes, Amalia e Zica são obstinadas. ''Fui em busca do meu sonho. 
Agora eu invisto no aperfeiçoamento. Faço cursos, participo de congressos, feiras. É assim que 
a gente consegue ficar sempre na frente, mas sem se esquecer de onde veio'', afirma Zica. 
Para o futuro, Amalia diz: ''Quero ser uma referência em gestão, oferecer aos clientes mais do 
que produtos de beleza, mas de bem-estar e chegar a pelo menos 500 funcionários (hoje são 
20)''. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2008, Especial Sua Empresa, P. 14-15. 


