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pessoas que fazem parte
do programa de fidelidade
Cecilia Dale Friends. Nele, o
cliente pode trocar pontos por
brindes e vale-compras.

PME

novas a rede pretende abrir
até 2014. Hoje, a empresa conta
com nove lojas. Rio de Janeiro,
Curitiba e Ribeirão Preto estão
nos planos de expansão.

Gisele Tamamar

Quando começou a fazer cestas
e bandejas forradas com teci-
dos, Cecilia Dale ouviu que
seus produtos eram uma “graço-
linha” e que seu trabalho era
“trico-trico”. Na visão da em-
presária, uma maneira de des-
merecer tanto esforço em em-
preender. Por isso, Cecilia che-
gou perto de desistir. E não foi
uma vez só. “Tinha hora que eu
falava, não vai dar. É por isso
que eu digo que tem que ter 5%
de ideia e 95% de vontade e pai-
xão”, contou Cecilia, fundadora
de uma rede, atualmente com
nove lojas, que leva o seu nome
e, principalmente, tornou-se re-
ferência no segmento de deco-
ração no País.

Os trabalhos manuais sem-
pre estiveram presentes na vida
de Cecilia. Desde a época em
que dava aulas de inglês em ca-
sa. Ela fazia o cenário e as fanta-
sias dos personagens para entre-
ter as crianças e tornar o apren-
dizado prazeroso. Quando mu-
dou-se para São Paulo, come-
çou a trabalhar com tradução.
“Não era isso que eu queria. Eu
estava em uma cidade nova e
queria conhecer gente.”

A luz apareceu quando uma
amiga, que tinha uma fábrica,
ofereceu sobras de madeira pa-
ra Cecilia trabalhar. A empresá-
ria resolveu então fazer um jo-
go americano e conseguiu co-
mercializar sua produção em
uma loja de presentes.

As vendas cresceram e a em-
presária teve 180 lojas que com-
pravam seus produtos até a
abertura do seu estabelecimen-
to. O começo da sua trajetória,
e os desafios da expansão para
atingir 30 unidades em 2014, fo-
ram compartilhados pela em-
presária no Encontro PME com
pequenos empreendedores.
Confira os principais trechos.

● Medo
No momento em que começou
a trabalhar, Cecilia questionava
se o que estava fazendo era cer-
to. “Minha geração não era pre-
parada para sair de casa para tra-
balhar. Comecei a ter um diálo-
go interno constante e fui fazer
terapia. Lá, o terapeuta falou:
‘Olha o tamanho do seu olho. Is-
so é medo. E o medo é a pior
doença que a pessoa pode ter,
não deixa você crescer’”, lem-
brou a empreendedora.

E o conselho de Cecilia para
quem enfrenta o mesmo proble-
ma é colocar esse medo para fo-
ra, mas no papel. “Você não vai
falar para ninguém. Porque se
você falar, vai ouvir que tem ra-
zão. E você precisa brigar com o
seu medo”, disse. Para conti-
nuar no caminho do crescimen-
to, Cecilia também destaca um
ponto importante: a paixão. “É
o que faz você atravessar todas
as dificuldades. Eu adorava e
adoro o que faço até hoje. De-
pois de 35 anos, a paixão é mes-
ma”, destacou.

● Oportunidade
Outro conselho da empresária é
aproveitar as chances que ba-
tem à porta do empreendedor.

“Se você deixou passar, aque-
la oportunidade não vem mais.
Pode até ser que venha outra,
mas aquela não volta”, disse.
Sua entrada no segmento de de-
coração de Natal em shoppings
foi justamente isso, uma ques-
tão de oportunidade.

Em 1999, Cecilia recebeu o
convite para ser responsável pe-
la decoração do Shopping Higie-
nópolis. “Eu não sabia fazer,
mas topei. O shopping estava
em construção e tive que fazer
tudo por planta. Foi um marco
na decoração de São Paulo”, afir-
mou Cecilia Dale.

Ela não parou mais e este ano
será, pela 15ª vez consecutiva,
responsável pela trabalho no
centro de compras de Higienó-
polis. Mais do que isso: o traba-
lho transformou-se em vitrine e
hoje a empresa de Cecilia faz de-
coração para 20 shoppings – o
planejamento desse trabalho co-
meça em janeiro para que o em-
preendimento consiga entregar
todo o trabalho prometido.

● Público-alvo
Cecilia alerta o empreendedor a
tomar cuidado com as vendas
para amigos. “Amigo não é clien-
te. Se ele for comprar de você,
ele está fazendo um favor que é
50% de desconto. É bom evitar
aquela situação de chamar para
almoçar e o amigo se vê obriga-
do a comprar alguma coisa sua.
É preciso saber qual é o seu pú-
blico”, afirmou.

No caso da empreendedora,
as vendas iniciais das cestas e
bandejas em butiques foram
uma maneira natural de posicio-
nar sua produção para a classe
A. Hoje, com variedade de mil
itens à disposição dos consumi-
dores, o público é maior e a com-
plexidade também. Para aten-
der mais pessoas, Cecilia tam-
bém produz guirlandas meno-
res e mais baratas. “Todas as
guirlandas que você vê na loja
eu que fiz a primeira. Fazemos 3
mil menores e elas vendem mui-
to rápido”, contou.

E as árvores de Natal também
são um sucesso. Tanto que há
dez anos a empresa mantém
uma agenda para as pessoas que
fazem questão do serviço de
montagem em casa. “Tem gente
que começa a ligar em junho,
mas abrimos a agenda em setem-
bro”, afirmou a empresária.

21 lojas

/ Encontro

20 mil

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. 
Mas para começar ou melhorar a sua empresa, até um especialista 
precisa de especialistas em pequenos negócios. 
Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar? Conte com o Sebrae.
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                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

>  Baixe o aplicativo do 
Sebrae na App Store
ou na Play Store.

“Se você deixou
passar, aquela
oportunidade
não vem mais.
Pode até ser
que venha
outra, mas
aquela não
volta” É 5%
de ideia e 95%
de vontade”

Cecilia Dale,
empreendedora

Cecilia Dale afirma que o empreendedor precisa
enfrentar o medo e gostar muito de trabalhar

Quem
participou

Sucesso.
Clientes
começam
a agendar a
montagem
da árvore de
Natal da
Cecilia Dale
em suas
casas já em
setembro

‘Apaixão
aindaé a
mesma’

NÚMEROS

ESTADÃO

FOTOS: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

%HermesFileInfo:X-9:20130626:

O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2013 Pequenas e Médias Empresas X9

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X9.




