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Trabalhou como redatora publicitária em várias agências e
também como assessora de imprensa.

Conheci a Margarete na plateia de uma palestra.
Ela sentou-se ao meu lado,carregada de coisas: li-
vro, cadernos, pasta, bolsa, casacos. Mal conseguia
segurar tudo. Quem puxou conversa fui eu. Bati o
olho na capa do livro (um título estranho chamou
a minha atenção) e perguntei pelo conteúdo. Co-
meçamos a conversar. 

Os casacos tinham destino certo. Seriam distri-
buídos a moradores de rua. Fazia frio naquela noi-
te. Ela me contou ser bacharel em Turismo e quis
saber o que eu fazia. “Eu escrevo”, respondi-lhe.
“Ah, você é escritora?”, ela tentou adivinhar. “Não!
Escrevo muitas coisas. Trabalho em comunicação.”

Como a curiosidade dela ficou por aí, calei-me.
Não me sinto à vontade para falar de mim a pes-
soas que pouco conheço. De mais a mais, ela rea-
giu à notícia de minha atividade de um jeito engra-
çado: “Nossa, então não posso escrever para você,
porque você vai achar erro em tudo”. “Não tenho o
hábito de corrigir as pessoas, até porque eu tam-
bém erro. Português é muito difícil”, disse-lhe. 

Na sequência, a Margarete quis saber se eu tinha
e-mail. “Você gostaria de receber uma agenda se-
manal de eventos? Muitas das pessoas nesta sala
recebem a minha agenda. Eu direciono as informa-
ções para o tipo de atividade das pessoas. Então, se
você quiser, me passe o seu e-mail”, ela foi falando
e já pegando uma caneta para as anotações.

Nomes e endereços trocados, após a palestra ela
ficou de me enviar a tal agenda e se despediu: “A
gente se encontra por aí, em algum evento”.

Para refletir

Alguns dias depois, passei a receber a agenda:
uma planilha Excel, na qual a Margarete lista dia,
área, horário, nome do evento, local, se é gratuito
ou pago, dá telefone e site para interessados faze-
rem contato. Educadamente, agradeci a gentileza e
ela, educadamente, agradeceu minha atenção. 

Na semana seguinte, recebi outra agenda. Inde-
pendentemente dos eventos citados, observei que
a Margarete faz um tipo de “página de rosto” à qual
anexa a planilha. Na apresentação, ela faz comen-
tários, indica sites para consultas e, ao final, suge-
re uma letra de canção para o destinatário refletir a
respeito. Achei interessante. Agradeci o envio e ela,
por sua vez, agradeceu por eu ter me manifestado.

Passada uma semana, chegou uma nova agen-
da. Na página inicial, a Margarete fornece endere-
ços de ONGs ligadas ao voluntariado, no Brasil e
no exterior. Encerra o texto com parte da letra de
“Novo tempo”, de Ivan Lins e Vitor Martins, grava-
da por Ivan Lins em 1998. 

Eu me lembrava da música, mas não de toda a
letra. Recorri à internet. Li e reli a letra. Ela bem le-
va à reflexão de muita coisa que ocorre hoje, 15
anos depois da composição. Por certo, leva à refle-
xão de muita coisa que sempre ocorreu no Brasil e
no mundo.

Espírito de voluntário

Na quinta-feira, 22 de agosto, fiquei mal. Logo
cedo, vi uma foto terrível na primeira página do
jornal: crianças mortas por armas químicas na Sí-
ria. Cai na armadilha de ver mais fotos nos noticiá-
rios da internet e a sensação de impotência subiu-
me à cabeça. Não houve analgésico que me livras-
se da dor.

No final de 2011, fiz menção à guerra civil que se
desenrolava na Síria e cheguei a falar em cinco mil
mortos. Hoje, mais de cem mil pessoas se foram
para a vala comum de um conflito insano. Isso,
sem falar na população que segue vivente, mas
com sequelas eternas.

A distância, parecemos imunes a mais uma tra-
gédia patrocinada pela ignorância do ser humano,
mas só aparentemente. Meu irmão me disse que
as fotos são implacáveis. Ele tem razão. Ainda
bem que a Margarete me enviou a agenda da se-
mana e me fez ler,  ouvir e pensar em um novo
tempo (... pra que nossa esperança seja mais que a
vingança, seja sempre um caminho que se deixa
de herança...).

A seu modo, o que ela faz é um tipo de volunta-
riado. Usa a internet de maneira original para ser-
vir outras pessoas, disseminar informação útil e
estimular a reflexão. Obrigada, Margarete. Eu ain-
da não te agradeci pela agenda desta semana.
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O casal Ricardo Gomes
Papa, de 42 anos, e
Márcia Tatiana Petry,
de 38, chegou a Goiâ-

nia em 2010. Deixou Corum-
bá, no Mato Grosso do Sul,
atrás do sonho de transformar
o filho mais velho de Papa, Yu-
ri, hoje com 19 anos, em joga-
dor de futebol profissional. O
jovem treinou por três anos na
base do Goiás Esporte Clube,
mas, hoje, treina no rival Vila
Nova. Ainda não deslanchou
na carreira, mas quem real-
mente marcou um gol de pla-
ca foi o casal, ao montar a Fá-
brica de Cupcakes.

Com apenas seis meses de
mercado, a empresa já vende
cerca de 20 mil cupcakes por
mês. A fanpage da empresa
em uma conhecida mídia so-
cial tem 15 mil seguidores em
todo o mundo. O negócio, in-
clusive,  já se diversificou,
compreendendo salgados de
festas e docinhos. "Tivemos
de deixar o nosso apartamen-
to e alugar uma casa maior no
Jardim América apenas para
dar suporte à nova demanda
de produção", revela Papa.

O sucesso da marca esti-
mulou os dois empreendedo-
res a estudarem uma possível
expansão do negócio. A ideia
inicial é colocar quiosques
em shoppings da Grande
Goiânia, projeto que já vem
sendo elaborado. Segundo
Papa, o cupcake continuará
sendo o carro-chefe na nova
empreitada. "Mesmo no sho-
pping, vamos vender os boli-
nhos com preço acessível",
assegura o empresário.

O cupcake padrão da em-
presa custa R$ 3. É possível
comprá-lo no site da empresa,
telefone ou mesmo por meio
de vendedores de porta em
porta. No entanto, nem só de
bolinhos vive a empresa. O Kit
Festa Pronta, que inclui salga-
dos, doces, cupcakes, refrige-
rantes e sucos, acompanha-

dos de todos os descartáveis
como copos, pratos, guarda-
napos e talheres, está ganhan-
do destaque nas vendas. O
preço é R$ 10 por pessoa e a
encomenda pode ser entregue
em qualquer lugar da capital
goiana. "Parcelamos nos car-
tões de crédito", avisa Papa.

Por falar em vendas, o em-
presário conta sobre a dificul-
dade em encontrar mão de
obra qualificada em Goiânia.
"Precisamos de vendedores
para trabalhar de porta em
porta, de 13h às 18h, de se-
gunda a sexta-feira, com car-
teira assinada e tudo. É possí-
vel ganhar até R$ 1,5 mil por
mês, mas parece que as pes-
soas têm vergonha de traba-
lhar na rua", afirma.

Outra ideia do empreende-
dor é levar os cupcakes para
outros estados, como Minas
Gerais, São Paulo e Paraná. "É
preciso fazer com que as pes-
soas tenham o hábito de co-
mer cupcakes, como ocorre
nos Estados Unidos. Por isso,
estou investindo na marca,

em ter um produto de alta
qualidade com preço acessí-
vel. Se der certo em Goiânia,
certamente o mesmo ocorre-
rá em outros lugares", avalia.

Plano de negócio

Quando fala da Fábrica de
Cupcakes, Papa mostra segu-
rança nos projetos futuros.
Ele tem a convicção de que o
negócio continuará dando
certo e vai conquistar não só
Goiás, mas também o Brasil.
"Estou seguro do que estou
fazendo, conheço o mercado.
Criamos um modelo de negó-
cio único, que gera empregos,
leva qualidade, segurança,
pontualidade e bom preço a
todos. Nós acreditamos e va-
mos buscar!", afirma o con-
victo empresário.

O conhecimento e seguran-
ça vieram depois que o casal
elaborou, em março de 2012,
com ajuda do Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas de Goiás (Se-
brae-GO), o plano de negócio

Dando forma e recheio 
ao próprio negócio 
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da Fábrica de Cupcakes. "Ele
foi prático, fácil e seguro e,
quando falamos de dinheiro,
segurança é fundamental. O
risco pode até existir, mas pre-
cisa ser calculado", comenta.

Durante seis meses, foram
muitas experimentações na
produção e formas de comer-
cialização. A viabilidade tam-
bém foi testada. O investi-
mento inicial previsto foi de
R$ 40 mil,  dinheiro obtido
com indenizações trabalhis-
tas e poupança do casal. "Ti-
vemos de confeccionar todo o
nosso ferramental, como cai-
xas de entrega, formas e em-
balagens, pois no mercado
não existia nada”, relembra
Papa, destacando que testou
várias possibilidades de ne-
gócio, tipos de apresentação,
menus de sabores, exposito-
res e até mesmo locais de ven-
da e revenda, que iam de pa-
rada de ônibus às universida-
des.  “Erramos muito, mas
também acertamos um tan-
to”, completa.

Hoje, a Fábrica de Cupcakes
tem clientes conceituados no
mercado goiano, como a Uni-
med Goiânia, Record Goiás,
colégios Olimpo, Marista e Ex-
ternato São José, além de bu-
fês e cerimonialistas conheci-
dos. "A cada bolinho degusta-
do, novas portas se abrem. Foi
daí que nosso nome se propa-
gou por boa parte da cidade",
diz o empresário.

Carreira

Quando chegaram a Goiâ-
nia, Ricardo Papa e Márcia
Petry seguiram rumos dife-
rentes. Historiador de forma-
ção, o primeiro foi trabalhar
como cozinheiro – sua grande
paixão – em bares e restau-
rantes da região do Setor Ma-
rista. Já a segunda, graduada
em turismo, conseguiu em-
prego de gerente em um hotel
em Trindade, município loca-
lizado a 24 quilômetros da ca-
pital goiana.

"Somos sustentados inte-
gralmente pelas receitas gera-
das pelo negócio. Já temos
funcionários contratados e
outros em fase de experiência
para futura efetivação”, afir-
ma Papa, ressaltando que pre-
tende fechar o mês de agosto
com 20 vendedores contrata-
dos, devidamente registrados,
uniformizados, participando
de cursos e capacitações ofe-
recidos pelo Sebrae-GO.
“Acreditamos que os conheci-
mentos recebidos com a insti-
tuição foram importantes pa-
ra nossa pretensão de em-
preendedorismo. Queremos
que eles também se benefi-
ciem”, completa.

SILVIO SIMÕES/SEBRAE-GO

Márcia e Papa: casal de empreendedores quer levar seus produtos para outros estados brasileiros

Com um plano estratégico no bolso, casal sul-matogrossense abriu uma fábrica de
cupcakes em Goiânia e, em apenas seis meses, já vende mais de 20 mil unidades mensais
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