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Moradora de Belo Jardim (PE), a 185 quilômetros de Recife, a adolescente Robervânia 
Albuquerque nunca ouviu falar do excêntrico Willy Wonka ou do garoto pobre Charlie, 
personagens do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Essas duas realidades - a do agreste 
pernambucano e a da ficção - parecem completamente diferentes, mas ambas envolvem uma 
fábrica de doces, uma criança pobre e, em especial, histórias fantásticas.  
 
Mas as crianças do filme deram um golpe de sorte e acharam um convite dourado que podia 
render a herança de uma fábrica maravilhosa, enquanto Robervânia teve que começar a 
trabalhar a favor da sorte aos oito anos.  
 
Com essa idade, a menina passou a ajudar sua mãe a vender cosméticos de porta em porta 
pela cidade, de 70 mil habitantes. Seu carisma e dedicação trouxeram tanto sucesso às vendas 
que, em pouco tempo, a menina já superava os resultados da mãe. "De repente estava 
vendendo o dobro de minha mãe, e ela ficou assustada", conta Robervânia. A trajetória de 
sucesso continuou quando a garota passou a vender os doces caseiros que a mãe fazia.  
 
Falante, ela conta que no primeiro dia foram seis pequenos frascos plásticos de doce de leite. 
No segundo, 24. Pouco depois, a variedade de doces e embalagens cresceu, atendendo à 
demanda dos fregueses que preferiam comprar os produtos em compotas de vidro para 
consumir em casa. "Quando saio de casa, o isopor pesa cinco quilos. Mas depois de andar uma 
quadra, parece o dobro", diz ela, mas sem desanimar: quando volta para casa, o peso da caixa 
é invariavelmente zero.  
 
Todos os dias, após sair da escola e almoçar, a garota percorre as ruas do centro da cidade 
oferecendo pequenas porções de doces a R$ 0,50. Assim, o sucesso de Robervânia começou a 
chamar a atenção em Belo Jardim.  
 
Um dia, tentando convencer um comerciante local a comprar seus produtos diante de uma 
negativa inicial, Robervânia argumentou: "Se o senhor soubesse o carinho com que minha 
mãe prepara esses doces, compraria um". E mais uma venda se concretizou. Mas o 
comerciante ficou assombrado com o empreendedorismo da garota, e perguntou o motivo de 
ela sair às ruas vendendo doces. "Porque eu adoro vendas", ela disse. Essa resposta rendeu a 
Robervânia o primeiro convite a fazer uma palestra sobre como ser um vendedor de sucesso.  
 
A partir daí, em apenas um ano, a menina passou a palestrar para públicos cada vez mais 
graduados e em lugares cada vez mais distantes de sua Belo Jardim. Hoje, Robervânia chega a 
São Paulo para dar mais uma de suas aulas, vinda de outra que proferiu no Rio Grande do Sul. 
"Esse ano foi bastante ativo para mim", diz, com um tom que deixa transparecer, ao mesmo 
tempo, a sua disposição para os desafios da vida adulta e o seu jeito de menina.  
 
Em uma de suas palestras em Recife, na semana passada, Robervânia cativou de forma 
especial o empresário carioca Ricardo Bellino, que percorre o País em busca de histórias de 
empreendedorismo para seu projeto Escola da Vida, em parceria com a Microlins.  
 
E como o convite dourado de Willy Wonka, Robervânia foi convidada a transformar seu negócio 
em uma rede de franquias de lojas de compotas, em sociedade com Bellino. "Não é preciso 
mais de três minutos com ela para ficar encantado e perceber o seu talento nato para os 
negócios", diz ele, ainda encantado.  
 
A primeira loja da Doces da Sorte deve ser aberta até fevereiro, onde tudo começou, no centro 
de Belo Jardim. Robervânia já procura o ponto certo. Será o início de uma rede de quiosques 
em shoppings centers de todo o País, que está sendo planejada pelo consultor de franquias 
Marcelo Cherto. Prova de que histórias reais podem ser fantásticas. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. A7. 


