




Antes de ter seu talento empreendedor reconhecido, Letícia A l v i m Guimarães, 24 anos, teve de convencer a família, 
formada por funcionários públicos ou empregados com carteira assinada, de que o seu negócio daria certo, s i m . A ide ia 
surgiu após adotar alguns costumes do marido, o mexicano Pedro Luis Perez Márquez, 30 anos. " N o início, fazia tacos 
para amigos e parentes. Todos gostaram. No ano passado, começamos a vendê-los em duas feirinhas da c idade" , conta 
Letícia, que desistiu da faculdade de Engenharia Florestal . Os dois invest iram quase R$ 3 m i l em uma tort i lhadeira e 
uma chapa, bolaram o logotipo da empresa, a Tácomtudo! , e foram a campo. "As feiras são um laboratório, o contato 
com o cliente é próximo. M a s quero abrir um restaurante neste ano" , d iz . E la procura um ambiente agradável em 
Belo Horizonte para servir tequila e cerveja típica, além da iguaria mexicana, que exige preparo artesanal. " C o m o que 
aprendi , vi que vai compensar trocar a feira por um p o n t o " , d iz , com a confiança de quem pretende abrir franquias da 
taqueria em um futuro não muito distante. 



Para muitas alunas, 
mesmo tocando seus 
negócios há anos, a 
gestão era uma palavra 
abstrata. "Nunca tinha 
ouvido falar disso", conta 
Rosangela das Graças 
Costa Matos, a Zaza, dona 
de um salão de beleza em 
Floramar, zona norte de 
Belo Horizonte. Manicure 
desde pequena, ela fez 
um curso e começou 
a trabalhar por conta 
quando tinha apenas 22 
anos. O negócio cresceu, 
ela montou um salão 
maior, em uma rua pouco 
movimentada. 0 erro 
quase custou a falência 
em 2003, e a fez voltar 
com escovas e tesouras 
para um cômodo dentro 
de casa. Hoje, Zaza conta 
com quatro funcionárias 
em Floramar. As fotos 
das clientes figuram no 
letreiro em frente ao salão, 
que nem placa tinha. " N a 
aula de marketing caiu a 
ficha: quem passava pela 
rua não sabia nem o que 
funcionava ali ." Agora, 
além de ampliar o atual 
espaço, oferecendo uma 
área exclusiva para noivas, 
ela planeja abrir outro 
salão em Lagoa Santa. 



O visual moderninho revela que ela trabalha com moda. Mas os objetivos do negócio de Mariane Santos Sampaio, 41 
anos, incluem melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres. Depois de uma gravidez complicada, a assistente 
administrativa deixou o emprego para acompanhar o crescimento da filha. A dificuldade de se recolocar a estimulou 
a tornar lucrativo o hobby da sogra, Célia Ferreira da Silva, de 64 anos, idealizadora de bolsas tecidas com fio cortado 
de sacolas plásticas de supermercado. A Trama Atelier foi criada em 2005, em Belo Horizonte. Três anos depois, por 
conta do seu blog, ela recebeu pedidos de todo o país. Incentivada por uma amiga, inscreveu-se para ver uma palestra 
do estilista Ronaldo Fraga, no Sebrae, e lhe deu uma bolsa de presente. Ele se encantou e, há quatro coleções, a 
Trama confecciona os acessórios dos desfiles. Seus planos incluem capacitar uma turma de mulheres de um centro 
de detenção para aumentar a produção de bolsas e dar visibilidade às criações das sócias. "No curso, o networking é 
tão importante quanto a teoria. Pretendo unir forças com duas colegas para dividir um espaço, ter uma vitrine." 



Filha de um operário e de uma dona de casa, 
semianalfabetos, depois de muito batalhar 
Cleonice Santos, 40 anos, conseguiu uma bolsa 
para concluir o curso de Relações Públicas na 
PUC. Mas ela logo percebeu que teria mais futuro 
como empreendedora. Meio por acaso, recebeu 
um convite para fazer assessoria de imprensa 
para uma igreja evangélica e chamou a amiga 
e atual sócia, a jornalista Flávia Bandeira, para 
tocar o trabalho. Em 2003, elas montaram a 
Cuatro Comunicação. Em 2005, a empresa ganhou 
registro — rebatizada de Opinião Formada 
Comunicação, em Belo Horizonte. Mas a crise 
de 2008 passou uma rasteira nas sócias. "Todos 
os contratos foram cancelados e tivemos de 
demitir três funcionários", conta Cleo, que teve 
um insight para criar um livro de memórias. Além 
de se lançarem ao novo projeto, outros clientes 
foram surgindo e os antigos, voltando. A empresa 
cresceu 7% em 2010 e as sócias investiram R$ 50 
mil em equipamentos e móveis para uma sala de 
45 m 2 . "Hoje estou implantando a gestão financeira. 
Projetamos um crescimento anual de 20%, e 
nosso faturamento deve dobrar em cinco anos." 
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