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Universitários fazem do trabalho de conclusão de curso um projeto de promissoras 
microempresas. 
 
Mais do que um trabalho que irá dispor de tempo e roubar as noites dos estudantes, o projeto 
de conclusão de um curso universitário, o famoso TCC, pode ser a oportunidade para o 
universitário traçar o plano de negócios de uma promissora empresa. Foi justamente o que 
fizeram Patrícia Lenz César, de 26 anos, e Patrícia Andrade Helu, de 22 anos. Elas, que se 
formam em Administração pela Faap exatamente nesta semana, começaram a traçar em seu 
TCC um projeto efetivamente viável. Chegaram ao longewear, o conceito de roupa confortável 
que serve tanto para ficar em casa ou sair. "Pesquisamos o mercado no exterior e vimos 
muitas opções. No Brasil, porém, era um tipo de roupas muito difundido", diz Patrícia Lenz. 
 
Após seis meses de pesquisa em relação ao desenvolvimento do produto, à logística e ao site e 
com um investimento em torno de R$ 50 mil a Pash nasceu, em outubro do ano passado. 
Hoje, a confecção idealizada pelas universitárias já está em sua terceira coleção. "Como nossa 
formação era na área administrativa, fiz todos os cursos de moda possíveis para imprimir a 
ideia que queria passar para a produção", diz Patrícia Lenz. No começo, o único meio de venda 
era pelo site da loja, mas, em março deste ano, as sócias inauguraram uma loja na Vila Nova 
Conceição, na capital. "Preferimos assim porque o brasileiro ainda não está 100% pronto para 
o e-commerce." 
 
Para a mineira de Belo Horizonte Vanessa Almeida, o curso de MBA na área de marketing foi 
mais do que uma chance de aprimoramento profissional. Com o trabalho final do curso, ela, 
que trabalhava como supervisora de Vendas e Marketing da Ambev, desenvolveu um projeto 
para criar uma confecção de bolsas. "Elaborei todas as fases, da criação até o produto 
finalizado." 
 
Em 2004, fundou a La Spezia e ela largou a carreira como supervisora. "Todo mundo dizia que 
eu era louca de largar meu empregado e investir num negócio próprio." A empresa começou 
com um investimento baixo, cerca de R$ 5 mil. Vanessa conta que o lucro só veio após dois 
anos de atuação: "Até essa fase, a intenção era toda voltada para aumentar o capital de giro." 
 
GANHOS MAIORES 
 
Hoje, Vanessa calcula que receba cinco vezes a mais do, que no antigo emprego. Todavia, a 
preocupação também é redobrada: "Acordo e durmo pensando na empresa." A La Spezia 
vende, além de bolsas, carteiras e cintos e ela ainda não está satisfeita: "Sonho em fabricar 
sapatos." 
 
A dona da marca Papilloo, Gabriella Bataline, de 23 anos, também teve a influência do projeto 
de conclusão do curso de Moda na Anhembi-Morumbi, na capital, para determinar os passos de 
sua vida profissional. Durante a graduação, ela teve parte da formação direcionada para a área 
de negócios no mundo da moda. Na apresentação do desfile final, com o tema mo da infantil, 
Gabriella arrancou elogios do estilista e professor Mário Queiroz. Apesar do incentivo, ela não 
se sentia preparada para encarar um negócio próprio. "Sabia que tinha muito a aprender, pois 
não tinha vivência em confecção. Além disso, tinha medo de perder o dinheiro num 
investimento desses." Com cautela e a ajuda de um amigo, assessor de imprensa, ela foi 
trabalhando na criação da marca, do logo e no desenvolvimento da criação. Nesse processo, 
Gabriella passou a se dividir entre São Paulo e Tietê (SP), por já contar com uma estrutura por 
lá lugar para trabalho e contato com modelistas locais. Em fevereiro, após seis meses de 
projeto, ela lançou a primeira coleção da Papilloo, voltada para meninas entre 6 anos e 12 
anos, que é vendida no showroom em São Paulo. O investimento de Gabriella na marca está 
orçada entre R$ 30 mil e R$ 50 mil, que corresponde a mesa, máquina de corte, tecidos e 
acessórios. A modelagem e costura são terceirizadas. "Nestes quatro meses, a marca vendeu 
1.500 peças, mas o retorno do investimento ainda não veio." Fora a ajuda dá assessoria de 
imprensa para divulgação, Gabriella tem os conselhos de um consultor de vendas, pois, 



segundo ela, a formação é mais focada na criação: "O consultor mostra as diretrizes com um 
raciocínio mais lógico para alcançar o lucro. Equilibra o negócio." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 jun. 2009, Oportunidades, p. Co4 e Co6. 


