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Sem recursos, eles tiveram de apelar para a criatividade, persistência, determinação e 
muito trabalho. O êxito foi resultado do espírito empreendedor de empresários que não 
desanimaram. Pessoas que começaram de forma artesanal e sozinhas, investindo R$ 2 
mil, e conseguiram, em poucos anos, construir empresas que hoje faturam até R$ 1 
milhão mensais. Quando decidiu aproveitar o talento nato em culinária para produzir 
chocolates, Hilda Ribas já pensava que esta seria a porta de entrada para um negócio 
rentável. Em 1999, com apenas uma derretedeira, uma mesa de mármore e uma 
geladeira, organizou a produção na própria casa e, sem ajuda de terceiros, colocou a 
mão na massa. 
Visitou cadeias de hotéis, lojas e restaurantes e, no ano seguinte, diante dos pedidos, 
comprou quatro derretedeiras manuais. Seis meses depois já estava com uma 
máquina semi-industrial. Hoje a empresa tem quatro máquinas, uma dosadeira e um 
túnel de resfriamento, que substituiu a geladeira e ajudou a triplicar o faturamento. 
 
- Investi menos de R$ 2 mil em equipamentos e matéria -prima. Fazia mil unidades de 
barras de chocolate por semana, que oferecia em hotéis e comércio, em geral, na base 
da consignação. Foi assim que nasceu a Chocodelli. Dois anos depois montei a 
pequena fábrica, na Gávea, com 18 empregados e produção mensal entre meia e uma 
tonelada. Mais recentemente, abri um espaço dentro da churrascaria Montana Grill, na 
Barra da Tijuca, para vender meus produtos. Dedicação e capricho explicam o meu 
crescimento - conta. 
 
Alzira Lacerda inaugurou a Casa da Empada no ano de 1987, em pequeno espaço de 
30 metros quadrados na Tijuca, com o objetivo de fornecer o produto para revenda. 
Mas a boa receptividade dos consumidores a levou a criar outros pontos-de-venda. 
Filho de Alzira e diretor de marketing, Roberto Lacerda conta que foram montadas 
mais quatro lojas e, há três anos, a rede entrou para o franchising. 
 
- Começamos com investimento de cerca de R$ 10 mil e agora temos 33 pontos-de-
venda, sendo 25 franquias. Todas as unidades são no Rio de Janeiro e Grande Rio, 
mas temos planos de crescer para o interior do Estado - ressalta Lacerda. 
 
Outro exemplo de quem começou pequeno um grande sonho é Norma Sueli Matheson, 
que investiu no ramo que mais gostava, a gastronomia. Com apenas uma batedeira e 
muita disposição, preparou as amostras de doces, que encaminhou a redes de 
churrascaria e restaurantes. Passados 20 anos, a dona da Doceria di Norma tem 70 
funcionários e produz 30 mil unidades por mês de doces variados. O lucro com cada 
unidade é inferior a 5%, mas o ganho da empresa é na quantidade de pedidos. 
 
40 carrocinhas da Coco Express em sete anos 
Depois de oito anos trabalhando como corretor de imóveis, Tarcísio Lemos decidiu 
mudar de vida. Foi quando se encantou pelo negócio de venda de coco e comprou a 
carrocinha da Coco Express. Sem qualquer experiência, passou a vender o produto no 
Shopping Água Verde, em Curitiba. 
 
- Nunca tinha lidado com coco. Fiquei sabendo, por exemplo, que a mercadoria só dura 
15 dias, no máximo. Mas o investimento valeu a pena. Comprei o primeiro carrinho por 
R$ 2,5 mil, em 1996, e hoje já tenho 40. Quero chegar a 60 em breve, todos na região 
metropolitana de Curitiba. Para sustentar o negócio, montei um barracão de mil 



metros quadrados, tenho dois caminhões para distribuir o produto e 80 empregados, 
além de outros 50 indiretos. O faturamento mensal passou de R$ 4 mil para R$ 150 
mil - comenta Machado. 
 
A analista de sistemas Cintia Pizzatto comprou a máquina para bordados em camisetas 
há seis anos, investindo R$ 20 mil no equipamento. O primeiro quiosque Borda Mania 
surgiu no NorteShopping e, logo depois, vieram outros dois, no Shopping Tijuca e no 
Nova América. Este último está sendo desativado porque o movimento não justifica 
sua manutenção. 
 
- Hoje administro nove empregados, mas cheguei a ter 15. É preciso muito empenho 
para ficar à frente do negócio o tempo todo. Importante não é apenas abrir mais um 
quiosque, mas saber encerrar as atividades quando um dos pontos não rende o 
esperado - ensina. 
 
Uma loja com duas portinhas na Baixada Fluminense - assim surgiu, na década de 70, 
a empresa do então estudante de Química e ex-trocador de ônibus Itamar Serpa, que 
deixou o Espírito Santo para fixar-se no Rio de Janeiro, abrindo o comércio de produtos 
para cabelos. No começo, fabricava apenas xampus, cremes capilares e alisantes. 
Hoje, a Embelleze ocupa 12 mil quadrados e fatura R$ 100 milhões por ano com a 
produção de 350 itens. 
 
Na década de 50, a Transportes Carvalhão resumia-se a um pequeno caminhão com 
capacidade para oito toneladas, comprado a prazo. Fundada pelo pai e tio de Silvio 
Ferreira de Carvalho Júnior, a empresa atualmente tem frota de 180 veículos, 
guindastes, armazém e terminal para contêineres. 
 
- A empresa chegou a este ponto porque 99% foi transpiração e 1% inspiração, ou 
seja, os fundadores se esforçaram para criar este pequeno império. Prestamos serviços 
de importação e exportação, transitando pelos portos do Rio e Sepetiba. Entre os 
clientes, atendemos Petrobras, Petroflex e Michelin - afirma Carvalho Júnior.  
 
A estamparia fez o sucesso do empresário mineiro José Walter Pagani. Tendo 
começado o negócio aos 22 anos para sustentar a mulher e a filha recém-nascida, 
encontrou no negócio de estamparia o caminho que lhe rendeu frutos. Aos 51 anos, 
conta que a atividade começou quando comprou a máquina de costura para fazer 
camisetas, que foi instalada no quarto de empregada da casa do sogro. 
 
A produção era de dez camisetas por semana. Sem experiência no setor, trabalhava de 
segunda a sexta-feira e vendia a mercadoria aos finais de semana. "Eu e minha mulher 
olhávamos as vitrines para copiar o corte dos modelos. Aprendemos tudo sem ajuda e 
percebemos que era possível sobreviver com o dinheiro da nossa confecção", diz. 
 
Uma década atuando de forma caseira  
O empresário precisou de muita paciência até amadurecer o suficiente para ser 
fornecedor de grandes clientes. Foram dez anos confeccionando os modelos de forma 
caseira. Depois que exibiu seus produtos em feira no Riocentro, a empresa não parou 
mais de crescer. Foi então que Pagani deixou de ser fornecedor para montar a própria 
loja, na Rua Tereza, em Petrópolis. A primeira de uma rede que chegou a 38 pontos-
de-venda. 
 
Mas Pagani vendeu a rede e agora trabalha em projeto de abrir empresa de 
publicidade. "Sorte não basta. É preciso reunir capacidade e oportunidade. Quem 



almeja começar negócio próprio tem que olhar para onde todos olham e enxergar o 
que ninguém enxerga", ensina. 
 
Outra história é a do analista de sistemas André Fonseca, que trabalhou na IBM 
durante seis anos. A criatividade pedia novos horizontes e ele demitiu-se em 1994. 
Com apenas R$ 1 mil, equipou a sala de 30 metros quadrados no Centro, onde 
começou dando aulas de computação e prestando consultoria em informática. O 
treinamento foi o embrião da atual Solvo. Três anos depois, trouxe para a empresa 
dois colaboradores, ex-colegas de faculdade e hoje sócios, Agostinho Villela e Marcelo 
Salin. 
 
O ambiente do antigo escritório era tão simples que as janelas, em vez de cortinas, 
eram cobertas com papel, realidade bem distante de uma empresa que faturou, em 
2002, R$ 4 milhões e projeta fechar 2003 com cifra de R$ 12 milhões. 
 
A marca Solvo, atuante no Brasil e em países da América Latina, presta serviços de 
consultoria técnica em projetos de computação de alta complexidade. Há dois anos, foi 
criada a Automatos, nos Estados Unidos, que faz o serviço online de análise de falhas, 
prevenção e solução de problemas sem a intervenção humana, emitindo relatórios de 
fácil compreensão que agregam valor ao processo de gerenciamento de tecnologia da 
informação. 
 
- O segredo é ter persistência para não se contentar com o empreendedorismo de 
subsistência, aquele negócio feito apenas para sobreviver. Nosso perfil é de um 
empreendedorismo que visa gerar riqueza, empregos, enfim, criar uma companhia 
feita para durar - observa Fonseca. 
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