
Começar em garagens é algo
bastante comum entre as star-
tups brasileiras. Foi também as-
sim que surgiu a Doce Beleza,
em 2007: na garagem do pai de

Carlos Vistra, diretor executivo
da empresa e cofundador, junto
com sua esposa, Adriana Teti-
lla. A companhia surgiu quando
Adriana trabalhava com a ven-
da de produtos para salão de ca-
beleireiros e a partir do conheci-
mento do mercado, os dois per-
ceberam que havia uma procura
por produtos fora do Sudeste
que não era suprida.

Segundo o diretor, foi o ni-
cho que os escolheu e eles resol-
veram se dedicar a ele. “Vimos
que havia a oportunidade de
vender pela internet e atingir os
outros mercados. Então resolve-
mos ofertar isso”, conta Vistra.

O começo, como muitos ou-
tros, foi difícil. Sem formação
em tecnologia, os dois começa-
ram a trabalhar com uma plata-
forma que estava disponível no
mercado por cerca de R$ 3 mil.
Vistra tinha outro emprego e tra-
balhava no tempo restante, de
noite ou de madrugada. Com o
crescimento da empresa, foi
possível reinvestir o lucro e mu-
dar de plataforma, dessa vez
100% otimizada e diagramada a
partir da percepção do casal em
relação ao que os clientes que-
riam. Vistra pôde deixar seu em-
prego e se dedicar completa-
mente ao empreendimento.

Desde que começaram, a
empresa já cresceu 36 vezes.

Em 2011, o faturamento atin-
giu R$ 12,3 milhões e, para este
ano, a perspectiva é de que haja
um avanço de 57%. “Essa é uma
estimativa extremamente con-
servadora, sem contar os inves-
timentos”, explica o diretor da
Doce Beleza. A companhia atual-
mente oferece 1.257 produtos
de 26 marcas. Vistra conta que
em breve serão adicionadas ou-
tras marcas, somando 34. Com
isso, o site da empresa atingiu
16 milhões de pageviews no ano
passado, principalmente de mu-
lheres localizadas em cidades
do Sudeste e da Bahia.

A expectativa da Doce Beleza
é de manter esse forte cresci-
mento nos próximos cinco anos,
já que o mercado continua mui-
to “interessante”. ■ G.C.

De volta ao Brasil, o dono da Zy-
mi, Daniel Dalarossa, começa a
oferecer cursos para empreen-
dedores a partir de julho. Serão
dois tipos, a princípio: um para
iniciantes e outro de formação
para empresários com compa-
nhias cujo faturamento atinja
pelo menos R$ 1 milhão por
ano. Este último, mais extenso,
dará direito a uma certificação.

Os cursos, segundo Dalarossa,
são baseados em sua experiência
como empreendedor desde 1980
até hoje. O fato de serem volta-
dos a causas sociais também faz
parte dessa trajetória. Por ter es-
tudado em escolas públicas, sua
formação foi paga pelo governo.
Com cinco filhos nos Estados
Unidos, ele percebeu a importân-
cia desse investimento público.
E viu que deveria oferecer algo
em troca ao país. Assim, as recei-
tas serão revertidas para o Insti-
tuto Cuore, para apoiar crianças
menos privilegiadas do Campo
Limpo, em São Paulo.

Porém, a ideia é expandir as
atividades para fora do Brasil e
também criar outros tipos de
curso. Isso incluiria assuntos co-
mo liderança e country manage-
ment, sempre com base na expe-
riência de empreendedores que

já estão no mercado.
Os cursos da Zymi possuem

parceria com o Anjos do Brasil,
de Cassio Spina, a Bay Brazil,
uma organização que procura
estreitar os laços entre o Brasil

e o Vale do Silício, e com a
Conscious Path, que trabalha
com processos de autolideran-
ça. Além disso, Dalarossa aca-
bou de fechar uma parceria
com a Endeavor Brasil. ■ G.C.

Doce Beleza apostou na venda
de produtos para cabelo pela
internet e a estratégia dá certo

Carlos Vistra
Cofundador
e diretor
executivo da
Doce Beleza
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Um bom negócio com beleza
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Causa social na cartilha do Zymi

Valores são aprendidos
na escola da vida

Grupo reverterá receitas para
o Instituto Cuore, que apoia
adolescentes em São Paulo

Alexandre Rezende
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Quando alguém pensa em construir uma vida de suces-
so, logo projeta 20 ou 30 anos adiante e imagina o que
estará fazendo de bom. Como seus filhos e netos esta-
rão conduzindo suas vidas e qual a influência positiva
que teve sobre eles? Se você ainda não fez isto, tente!
Provavelmente descobrirá que o desenho do futuro de
seus descendentes sempre terá como base os valores
pessoais que você tem hoje. Valores são a base das atitu-
des em relação às pessoas e ao mundo. São desenvolvi-
dos no dia-a-dia desde nas ações mais simples, como
pedir licença ou desculpa como sinal de respeito ao ou-
tro até situações mais complexas, onde é preciso ava-
liar se uma determinada atitude pode causar prejuízos
a alguém. Conhecer os próprios valores e decidir com
base neles é fundamental para quem deseja empreen-
der. O conjunto de valores será fundamental para a defi-
nição do estilo de vida. Um empreendedor deve ter
consciência dos valores que o motivam a abrir um negó-
cio. Isso será essencial para o futuro de sua empresa.

Valores se aprendem na escola da vida e os melhores
professores estão na família. Edivan Costa, 39 anos, do-

no da Sedi — empresa
que trabalha na obten-
ção de documentos es-
senciais para a regulari-
zação de outras empre-
sas, presente em 11 es-
tados do Brasil — pensa
assim. Atribui à sua fa-
mília a base sólida que
teve para chegar a ser
um empreendedor de
sucesso. Sua mãe era
empregada doméstica
e seu pai metalúrgico.
A família morava em
uma favela de Belo Ho-
rizonte. Ao entrar na es-
cola queria ter as mes-
mas coisas que as crian-

ças mais ricas. Existiam duas formas de conseguir: rou-
bar ou trabalhar. Escolheu trabalhar e começou seu pri-
meiro “negócio”: catar papel na rua com um amigo pa-
ra ajudar nas despesas da escola. O princípio da hones-
tidade prevaleceu. Os valores humanos são abstratos e
só é possível identificá-los nas decisões que as pessoas
tomam, principalmente, em situações difíceis. São
princípios do quais não se abre mão.

Edivan era bom de bola e na adolescência chegou a
se transferir para São Paulo e tentar carreira como joga-
dor no Palmeiras. Naquela época, seu pai adoeceu e ele
decidiu voltar a Belo Horizonte. Para ajudar a mãe e os
irmãos foi trabalhar como office-boy. A decisão, toma-
da em função dos valores familiares, foi crucial para
que Edivan descobrisse sua carreira empreendedora.
Trabalhando num escritório de advocacia, ele foi con-
vidado para ser sócio de um advogado que atuava com
licenças imobiliárias. A partir daí, virou especialista
em burocracia e seu negócio hoje é ajudar empresas a
obter as licenças de funcionamento nos âmbitos fede-
ral, estadual e municipal. O faturamento de sua empre-
sa é estimado em R$ 10 milhões por ano.

O crescimento de Edivan como empreendedor foi rá-
pido, porém consistente. De onde saiu para onde está
ele precisou aprender muito, mas sempre manteve sua
crença nos valores que sua família ensinou. Ele acredita
que seus colaboradores poderão compartilhar dos mes-
mos valores se ele for um exemplo. Pois é assim que se
ensina valores: praticando na própria vida. E você? Co-
mo empreendedor, pense também que empresa você
quer deixar daqui a 30 anos para seus descendentes. ■

“Não fizemos um estudo de
mercado. Vimos que existia um
espaço, conhecíamos o público
e trabalhamos com isso”

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

É assim que se
ensina valores:
praticando. Como
empreendedor,
pense também
que empresa você
quer deixar daqui
a 30 anos para
seus descendentes.
Sob quais valores
ela foi criada?

NA INTERNET

Doce Beleza soma aumento de 
vendas e popularidade na rede

MARCAS COMERCIALIZADAS

26

PAGEVIEWS

Mais de
16 milhões

por ano 

CRESCIMENTO

36 vezes
em cinco anos

PARA QUEM QUER APLICAR NA INOVAÇÃO
Zymi Group traz cursos com foco em gestão e criatividade

CURSO FORMAÇÃO 360° PARA EMPREENDEDORES INTRODUÇÃO PARA EMPREENDEDORES

Foco Conceitos e teorias em 
empreendedorismo, liderança, 
gestão e intuição

Áreas de desenvolvimento de 
estados criativos e intuitivos, 
marketing, vendas e finanças

Empreendedores com empresas de 
faturamento de pelo menos 
R$ 1 milhão por ano

Empreendedores em fase inicial de 
seus projetos, inclusive com startups 
ainda não estabelecidas

Público-alvo

Carga horária 24 horas 8 horas

Início Outubro de 2012 Julho de 2012

DanielDalarossa,doZymi: “Intuiçãonãoésóparaprivilegiados”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




