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Jacques Michaan passou da produção de fivelas para tecidos feitos de material reciclado e 
ganhou clientes como o Pão de Açúcar. Tatiana Foresta abriu uma consultoria para projetos 
on-line e viu o faturamento anual saltar de R$ 140 mil para R$ 2 milhões em três anos. E 
Jesse Andrade transformou um açougue num restaurante badalado. Mesmo com a crise do 
último ano, os três conseguiram protagonizar histórias empreendedoras.  
 
Depois de 25 anos à frente da metalúrgica Fivebras, Michaan achou que estava na hora de 
redirecionar o negócio. "Com o interesse pela preservação do meio ambiente, desenvolvemos 
um novo tecido, o Ecotess, feito da reciclagem de garrafas PET", conta. Apesar da crise, a 
Fivebras atraiu empresas que priorizavam as compras de "produtos verdes", como Pepsico e 
Pão de Açúcar. O material pode ser convertido em mercadorias como bolsas, mochilas e tecido 
para vestuário esportivo. Hoje, a Fivebras, instalada em uma área de 2,5 mil metros 
quadrados, conta com 150 funcionários e planeja exportar o Ecotess para o Mercosul, os 
Estados Unidos e a Europa. 
 
Em 2005, Tatiana Foresta começou a tocar na própria casa a Mídia.Designers , uma consultoria 
para projetos digitais. Em poucos meses, alugou uma sala. O primeiro grande contrato foi com 
a Aracruz. O projeto deu certo e a Mídia.Designers laçou clientes como Nívea e Unibanco 
Seguros. Atualmente, a empresa faz criação de sites e lançamento de produtos na internet. 
Em 2009, a previsão de crescimento chega a 48%. "Vamos investir cerca de 7% da receita em 
capacitação de pessoal e novas metodologias de negócios", diz Tatiana. 
 
Quem passa em frente ao Josephine Bistrô, instalado no bairro de Vila Nova Conceição, em 
São Paulo, pode pensar que o local sempre foi um restaurante. Na verdade, antes de montar o 
estabelecimento, Jesse Andrade mantinha uma casa de carnes no lugar. Aberto em 1982, o 
açougue especializou-se em carnes nobres. Com o sucesso da empreitada, inaugurou mais 
quatro lojas e transformou o ponto no restaurante Josephine. Recebe, em média, 15 mil 
clientes por mês. "Os próximos investimentos serão na troca de equipamentos da cozinha. A 
expectativa é crescer cerca de 10% em 2010", diz Andrade.  
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