
Mudar. Hoje em dia, esse verbo tornou-se uma palavra
de ordem. Vive-se num mundo cada vez mais imprevi-
sível e a resposta mais frequente a esse ambiente de in-
certezas é a disposição para mudanças constantes. A ne-
cessidade de adaptação a essa realidade que impõe alte-
rações frequentes de comportamento, principalmente
quando as coisas não vão bem, é o tipo de mudança
mais comum na vida das pessoas e das empresas. O pro-
blema é que as mudanças, feitas para atender necessi-
dades emergenciais, produzem resultados superficiais.
Logo aparecem novas insatisfações, que impõem ou-
tras mudanças. E assim por diante.

Existem dois tipos de mudanças: as que provocam alte-
rações e as que produzem transformações. As primeiras
podem modificar o comportamento de uma pessoa sem
necessariamente afetar seu jeito de ver o mundo. É o que
acontece quando mudamos os móveis da casa de lugar
ou até quando trocamos de emprego. O resultado desse
tipo de ação é uma felicidade momentânea. E só. As
transformações são mais profundas. Elas quebram para-
digmas e produzem novos princípios. E dão novos signifi-

cados para novos com-
portamentos. Foi o que
aconteceu, por exem-
plo, com o engenheiro
químico Edgar Corona
que, em 1996, deixou o
posto que ocupava na
administração da usina
de açúcar e álcool de
sua família para se trans-
formar em dono de uma
academia de ginástica.
Depois disso, deixou o
interior, passou a morar
em São Paulo e se trans-
formou de senhor de en-
genho em líder de pes-
soas na gestão de seu ne-
gócio. Hoje sua rede de
academias, a Bio Ritmo,

atende a mais de 100 mil clientes em 58 unidades com
1250 colaboradores. No novo negócio, Edgar pôde por
em prática o estado permanente de transformação da rea-
lidade que é a motivação principal de um empreendedor
- que é, por natureza, inquieto. A oportunidade de sem-
pre fazer algo novo dá sentido à sua vida e as mudanças,
para ele, nunca são obra do acaso, mas significativas e in-
tencionais. Essa é a questão. No caso de Edgard Corona,
a intenção de mudar surgiu depois de um acidente de au-
tomóvel em que fraturou um dos joelhos. Durante as ses-
sões de fisioterapia a que precisou se submeter, decidiu
que investiria numa academia na qual havia se tornado
sócio. Seu hobby — a atividade física — se tornaria seu ne-
gócio. Muitas transformações aconteceram desde a aber-
tura da primeira unidade. Na busca de aperfeiçoar-se na
gestão empresarial, descobriu que precisava mudar seu
modelo mental. Buscou novos propósitos e significados
pessoais para dirigir seu negócio. Passou a ser mais visio-
nário e enxergar sua empresa de forma sistêmica: não
adianta ter os equipamentos mais modernos sem pes-
soas bem treinadas para utilizá-los.

Como empreendedor Edgard acredita que é mais útil
do que teria sido como engenheiro. Seu foco passou a ser
o bem-estar dos clientes, num ambiente de trabalho de
confiança e parceria com equipes talentosas. Capazes de
acompanhá-lo em suas mudanças. Em 2012, pretende ex-
pandir a Bio Ritmo para outros países. O primeiro destino
é o México. Também pretende continuar se transforman-
do, pois é na transformação que nos realizamos como pes-
soa e conquistamos a felicidade mais duradoura. ■

A história de empreendedoris-
mo e superação de Patrícia Paz
levou a dentista a ganhar, em
2011, o Prêmio Mulher de Negó-
cios, promovido pelo Sebrae,
com o apoio da Secretaria Espe-
cial de Políticas para as Mulhe-
res, da Federação das Associa-
ções de Mulheres de Negócios e
Profissionais do Brasil e da Fun-
dação Nacional da Qualidade.

Como ela havia ficado conheci-
da na cidade de Vilhena com a
guinada que deu na carreira - e a
polêmica da abertura de sua em-
presa -, a empresária foi convida-
da pelo Sebrae local a contar sua
história para concorrer ao prê-
mio anual, que tem o objetivo de
identificar, selecionar e reconhe-
cer os relatos de vida de mulhe-
res empreendedoras que estão es-
palhadas pelo Brasil.

Com as inúmeras tarefas na em-
presa, Patrícia levou 15 dias para
escrever o resumo de sua batalha
pelo negócio em prol do meio am-
biente. A história venceu a etapa
estadual, em Porto Velho, e a re-
gional, no Tocantins, e finalmen-
te, a nacional. “Não esperava ga-
nhar etapa nenhuma. O prêmio
deu visibilidade à empresa e para
mim também. Sou convidada pa-
ra dar palestras”, conta.

Ainda colhendo os louros do
reconhecimento nacional, a em-
presária foi indicada ao Prêmio
Empretec 2012, que é promovi-
do pela Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e Desen-
volvimento (UNCTAD) para mu-
lheres empresárias. Cada país
poderia enviar três história de
empreendedorismo feminino.
Para sua surpresa, Patrícia foi es-
colhida em outubro entre as 10
finalistas. “Chorei de alegria! Só
de ficar entre as dez, já me sinto
em primeiro”, lembra.

Ela viaja em abril do próximo
ano para Doha, no Qatar, para o
3º Fórum de Investimento Mun-
dial e a 13ª Conferência Ministe-
rial da UNCTAD, onde as três ven-
cedoras que receberão auxílio fi-
nanceiro para investir na empre-
sa serão escolhidas. Concorrem
com a brasileira mulheres da Jor-
dânia, Nigéria, Panamá, Uganda,
Vietnã e Zimbabwe, Equador, El
Salvador e Etiópia.

Com o reconhecimento in-
ternacional, Patrícia se tornou
praticamente a garota propa-
ganda de seu negócio. É ela
quem visita a maior parte dos
clientes em potencial em bus-
ca de novos negócios. “Com a
história dos prêmios, ajuda.
Antes não tínhamos nenhum
cliente, agora temos muitos, ti-
vemos até que dar uma frea-
da”, confessa. ■ W.G.

De Villhena para
Doha, no Qatar
Após vencer prêmio do Sebrae,
Patrícia Paz concorre em
premiação da Unctad-ONU
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As transformações
são mudanças
mais profundas
que as alterações.
Elas quebram
paradigmas e
produzem
novos princípios,
além de dar
novos significados
para novos
comportamentos
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Mudar, verbo
intransitivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.


	BEA10012012_TT.pdf
	BEA10022012_TT.pdf
	BEA10032012_TT.pdf
	BEA10042012_TT.pdf
	BEA10052012_TT.pdf
	BEA10062012_TT.pdf
	BEA10072012_TT.pdf
	BEA10082012_TT.pdf
	BEA10092012_TT.pdf
	BEA10102012_TT.pdf
	BEA10112012_TT.pdf
	BEA10122012_TT.pdf
	BEA10132012_TT.pdf
	BEA10142012_TT_TROCA.pdf
	BEA10152012_TT_TROCA.pdf
	BEA10162012_TT.pdf
	BEA10172012_TT.pdf
	BEA10182012_TT.pdf
	BEA10192012_TT.pdf
	BEA10202012_TT.pdf
	BEA10212012_TT.pdf
	BEA10222012_TT.pdf
	BEA10232012_TT.pdf
	BEA10242012_TT.pdf
	BEA10252012_TT.pdf
	BEA10262012_TT.pdf
	BEA10272012_TT.pdf
	BEA10282012_TT.pdf
	BEA10292012_TT.pdf
	BEA10302012_TT.pdf
	BEA10312012_TT.pdf
	BEA10322012_TT.pdf
	BEA10332012_TT.pdf
	BEA10342012_TT.pdf
	BEA10352012_TT.pdf
	BEA10362012_TT.pdf
	BEA10372012_TT.pdf
	BEA10382012_TT.pdf
	BEA10392012_TT.pdf
	BEA10402012_TT.pdf



