


TIMIDEZ
"Na infância eu tinha vergonha
até de atender o telefone. Gosta-
va de correr, nadar, praticar es-
porte. Foi a necessidade que me
fez quebrar o bloqueio. Eu preci-
sava me comunicar com as alu-
nas e com os franqueados e, por
fim, dar treinamento para gran-
des grupos. Meu batismo de fogo
foi na convenção mundial da Cur-
ves, quando falei para uma platéia
de mais de 5 mil pessoas. De lá pa-
ra cá, tudo ficou mais fácil."

MULTITAREFA
"Quando vivi nos Estados Unidos
fui garçonete, babá e trabalhei em
hotel até chegar a professora e ge-
rente administrativa da Curves.
Não tenho medo de trabalho. Ain-
da hoje, se for preciso, distribuo
folheto nas ruas. Sempre digo aos
franqueados que não é porque são
os donos do negócio que não po-
dem colocar a mão na massa. Pe-
lo contrário, devem ser os primei-
ros a dar o exemplo."

PERSISTÊNCIA
"Sou teimosa, batalho até conse-
guir o que quero. Foi assim quan-
do acreditei que poderia trazer a
Curves para o Brasil, mesmo sem
dinheiro para investir. Foram seis

POR
DENTRO
DA CURVES

5 MILHÕES
DE MULHERES
freqüentam as
mais de 10.300
unidades da
Curves, distribuídas
em 60 países

US$1 BILHÃO
é quanto a rede
movimenta
por ano no mundo

68 MIL
BRASILEIRAS
freqüentam as
228 unidades
da Curves
instaladas em
19 estados e no
Distrito Federal,
distribuídas
entre 76 cidades

SÃO 15 UNIDADES
na Argentina e
uma no Uruguai

AS FRANQUIAS
são pequenas,
abrigam até seis
equipamentos,
contra os 30 das
academias
tradicionais.
Cada unidade não
tem mais do que
seis funcionários

meses tentando provar ao fun-
dador da rede, o americano Gary
Heavin, que o Brasil era um mer-
cado potencial. Não tive medo de
ouvir uma série de 'nãos' até ser
escolhida para implantar a rede
ao lado do master franqueado
François Engelmajer. Eu assumi
como diretora de operações, sem
nenhuma experiência em negó-
cios, e ele sem falar uma palavra
de português. Comigo é assim:
se tem desafio pela frente, estou
dentro. Sou muito competitiva.
Se alguém me disser: 'Isso não
vai dar certo', aí eu cerro os den-
tes e vou em frente."

MENOS EMOÇÃO
"Quando eu não gosto de uma coi-
sa, não consigo esconder. Sempre
fui muito impulsiva. Hoje já con-
sigo parar cinco minutos para re-
fletir sobre o problema para de-
pois emitir um juízo, sem o calor
da emoção. Um exercício que co-
loco em prática, se algo me tira do
sério, é escrever tudo o que penso.
Depois leio e reflito e, só então, to-
mo uma atitude."

DELEGAR SEMPRE
"Ser uma pessoa centralizadora nos
negócios é a pior coisa, porque você
nem faz tudo nem dá oportunidade

MEIA HORA DE
EXERCÍCIOS,
três vezes por semana.
O suficiente para
livrar as mulheres do
sedentarismo

para outro fazer. O empresário
precisa saber de tudo um pouco,
mas não necessita ter como ponto
forte todas as áreas. O que faz, po-
rém, tem de ser bem feito."

METAS
"Nenhum negócio chega ao su-
cesso sem planejamento. Traba-
lho de olho em objetivos com dia
e hora para acontecer. Sem essa
conduta não teria revertido, por
exemplo, a situação da Curves na
Argentina. No final de 2006, eles
tinham nove academias com a
bandeira Curves, mas nenhuma
respeitava o conceito da matriz.
Fiquei lá 15 dias, identifiquei os
problemas e percebi que o ponto
fraco era o treinamento da equipe
e a falta de respeito ao manual do
franqueado. Implementei um trei-
namento intensivo a partir da di-
retora de área até chegar aos pro-
fessores. Estabeleci uma conduta
de trabalho e dei prazos para que
as coisas começassem a funcio-
nar de acordo com a rede. Volto lá
de dois em dois meses para traçar
novas metas. O número de unida-
des subiu para 13 em três anos e as
matrículas por academia saltaram
de 8o para 400."

COMPROMETIMENTO
"O funcionário que passa o dia
olhando o relógio e bate o ponto
às i8h, comigo não trabalha. Gos-
to de gente que se envolve e apre-
cia aquilo que faz. Eu exijo perfei-
ção. Se a pessoa é bem treinada,
tem que fazer bem feito."

DNA
"Na Curves brasileira adotamos
uma conduta na hora da contrata-
ção: o importante é ser boa pessoa,
ter bom coração, ser responsável
e gostar de gente, porque isso não
se ensina, vem na personalidade.
Já o conhecimento técnico é facil-
mente transmitido." 
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