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Lucila Cano é formada em Comunicação Social pela Fundação
Armando Álvares Penteado - FAAP (SP).Trabalhou como redatora
publicitária em várias agências e também como assessora de imprensa.

Para marcar a passagem do Dia Nacional do Cego
em 13 de dezembro, a Fundação Dorina Nowill, de São
Paulo, divulgou informações sobre as suas atividades e
relatou o exemplo de Laís Nascimento, 25 anos, aten-
dida pela instituição há um ano e meio.

No Rio, a Urece, ONG formada por deficientes vi-
suais que ensinam futebol para outros deficientes vi-
suais, comemorou o 3 de dezembro, Dia Internacional
do Deficiente, com a conquista do segundo lugar no
Prêmio Shell Iniciativa Jovem de empreendedorismo.
A primeira colocação foi para a Nós Todos Filmes,
também do Rio. A empresa é parceira da Urece e se de-
dica à comunicação acessível para pessoas com defi-
ciência visual e auditiva.

A história da Laís
Laís foi diagnosticada com um glaucoma logo que

nasceu. Enxergou até os 22 anos, quando perdeu a vi-
são subitamente. No relato publicado pela Fundação
Dorina Nowill, ela diz: "Estava trabalhando, quando a
pressão do meu globo ocular aumentou. Desmaiei e
perdi a visão no mesmo momento. Fiquei meio deso-
rientada, mas recebi muito apoio da minha família
quando soubemos que a vida seria diferente". 

Ela passou por quatro cirurgias sem sucesso.
Com o apoio da mãe, ingressou na fundação e con-
ta: "Frequento a fundação há um ano e meio e a tu-
do que é oferecido eu me candidato. Fiz a reabilita-
ção para aprender a me locomover sozinha pela ci-
dade, fazer os cursos e manter minha independên-
cia. Na Fundação Dorina, fiz o curso de Informática,
de Rotinas Administrativas e estou terminando o
curso de Avaliação Olfativa para Pessoas com Defi-
ciência Visual".

Laís é a representante de turma no curso de Avalia-
ção Olfativa e tenta participar de todas as atividades
propostas pela instituição: "Meu maior sonho é voltar
ao mercado de trabalho. Então, me envolvo em todas
as formas que percebo que poderão enriquecer meu
conhecimento e na Fundação Dorina tenho tido mui-
tas oportunidades".

Duas alunas do curso de avaliação olfativa criaram
a fragrância da colônia Amor, produzida pela empre-
sária Tania Bulhões. O resultado da venda é revertido
para a Fundação Dorina Nowill que, anualmente,
atende cerca de 1.500 deficientes visuais. 

A história do prêmio da Urece
Há algum tempo escrevi sobre a Urece e o trabalho

de seus fundadores, portadores de diferentes deficiên-
cias, com predomínio da deficiência visual, que ensi-
nam futebol e outros esportes para pessoas cegas ou
com visão subnormal.

Quando criaram a Urece em 2005, os rapazes bons
de bola perceberam que não eram tão bons para gerir
a associação. Buscaram capacitação no programa
Shell Iniciativa Jovem de empreendedorismo. O pro-
grama é contínuo, com duração de 12 meses para cada
turma e direcionado a jovens de 20 a 34 anos. 

Em 2009, a Urece criou a primeira equipe de fu-
tebol para mulheres cegas e enfrentou dificuldades
para manter o esporte no país. Os rapazes logo en-
tenderam que precisavam agir para a transforma-
ção social e romper preconceitos. Ingressaram em
organizações, como a Rede do Esporte pela Mudan-
ça Social e a Street Football World Brasil. Estiveram
na ONU, para discutir o futuro das pessoas com de-
ficiência no mundo e foram selecionados para re-
ceber apoio dos projetos de responsabilidade so-
cial da Fifa. 

Durante a Copa do Mundo, o time da Urece traba-
lhará para oferecer serviços de audiodescrição em
português para deficientes visuais nos estádios do Mi-
neirão (BH), Nacional de Brasília (DF), Maracanã (RJ)
e Arena São Paulo (SP).

Com o crescimento da associação, a questão ad-
ministrativa voltou a preocupar. Novamente, o pes-
soal da Urece se inscreveu no programa Shell Inicia-
tiva Jovem, para refazer o seu plano de negócios e
planejar o futuro.

Tanto empenho resultou em mais conhecimento e
em uma grande satisfação. O programa promoveu
uma feira de negócios que recebeu 1.400 inscritos. En-
tre os 34 finalistas, a Urece conquistou o segundo lu-
gar do Prêmio Shell Iniciativa Jovem de empreendedo-
rismo. Para completar, a Nós Todos Filmes ficou em
primeiro lugar.
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A té agosto do ano pas-
sado, o jovem Helenês
Marques de Morais,
de 23 anos, era enfer-

meiro na capital  paulista.
Voltou há três anos para Pon-
talina, município localizado
a cerca de 114 quilômetros
de Goiânia (GO), onde seus
pais moram. Nem imaginava
seguir outra vocação, bas-
tante popular no município,
se não fabricar moda íntima.

Viu oportunidades em um
mercado promissor. O polo
confeccionista local possui
100 indústrias na produção de
dois milhões de peças de lin-
geries por mês, movimentan-
do cerca de R$ 30 milhões em
negócios por ano. “Quero par-
ticipar deste progresso”, avisa.

Helenês financiou R$ 100
mil para investir na Ibiza Mo-
da Íntima – na fábrica e loja
–, montadas na região cen-
tral  da cidade.  A  empresa
produz 4,5 mil lingeries por
mês.  “Estamos nos prepa-
rando para crescer”, avalia o
empreendedor, que buscou
ajuda do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
de Goiás (Sebrae-GO).

Atendido pelo Projeto In-
dústria Sul, da Regional Sul do
Sebrae Goiás, sediada em Cal-
das Novas, Helenês recebeu

consultoria que beneficiou a
precificação de produtos.
“Perdia negócios por não ade-
quar custos”, explica. Com is-
so, a Ibiza garantiu competiti-
vidade. “Agora, vamos investir
mais na gestão empresarial,
com as soluções do Sebrae”,

completa o empresário. 
“As portas estão abertas”,

lembra Giovana Lopes, gesto-
ra do projeto Indústria Sul. Se-
gundo Giovana, as ações vi-
sam justamente a desenvolver
o potencial competitivo do
polo de lingerie pontalinense.

Jovens apostam na 
fabricação de lingerie

INDÚSTRIA

EDMAR WELLINGTON/SEBRAE-GO

“O APL (Arranjo Produtivo Lo-
cal) já recebeu cursos, missão
empresarial (Salão de Moda
Brasil) e consultorias do Pro-
grama Sebraetec (Tecnologia e
Inovação)”, observa.

Goiás tem outros dois po-
los de moda íntima, além de
Pontalina – Catalão e Taqua-
ral. “Só em Pontalina atente-
mos a 24 microempresas”,
afirma o consultor do Sebrae-
GO, Leandro Pires. “Ajuda-
mos as empresas a se estru-
turarem, a trabalharem o re-
lacionamento com o cliente,
entre outras coisas”, acres-
centa o consultor.

De acordo com Pires, o Se-
brae-GO tem reunião marca-
da hoje representantes da
prefeitura de Pontalina para
estruturar um plano estraté-
gico para o segmento de con-
fecção de moda íntima, que
tem participação relevante
na geração de riqueza e de
emprego na cidade. “A ideia
é montar um planejamento
para as empresas do setor,
ajudar no desenvolvimento
de produtos e passar concei-
tos de marketing para os em-
presários. O objetivo é de-
senvolver, em parceria com
eles, uma nova coleção”, afir-
ma o consultor, acrescentan-
do que o órgão pretende le-
var novamente empresários
locais para o Salão de Moda
Brasi l ,  um dos pr incipais
eventos de moda íntima, pra-
ia e fitness do País. 

Pioneira

A marca Duda Fernandes é
pioneira em Goiás em lingerie
para o público infantil. A em-
preendedora Mayara Fernan-
des Dornelas, de 24 anos, ini-
ciou produção em dezembro
de 2012, especialmente para
crianças de dois a 14 anos. “Es-
se mercado é um diferencial
que tem tudo para conquistar
a família”, avalia a empreende-
dora, que é filha de empresá-
rios do segmento moda íntima
em Pontalina.

Atualmente, a empresa pro-
duz 750 conjuntos infantis por
dia, vendidos com um tíquete
médio de R$ 14,90. “Usamos
materiais que não irritam a
pele, em tecido ecologicamen-
te correto, o modal, que é feito
a partir da fibra de bambu”,
lembra Mayara, que, dentro de
três anos, projeta a Duda Fer-
nandes entre as marcas líderes
do segmento infantil no País.
“Vamos aproveitar todas as
ferramentas do Sebrae para is-
so”, completa.

Empreendedores aproveitam o polo de moda íntima de Pontalina (GO) para ganhar 
a vida no ramo de confecções. Segmento movimenta R$ 30 milhões anuais no município

Ao lados dos pais, também empresários do setor, Mayara (à direita) tem planos aumentar as vendas
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