
Dez negócios inspirados nas crianças  
Tatiana Diniz  
 
Conduzida por mulheres, grande parte das iniciativas nasceu dentro de casa 
 
Amor de mãe rende muitos frutos. Negócios bem-sucedidos, inclusive. Vale transformar a zanga 
de ver as crianças descalças no chão gelado numa fábrica de pantufas; aproveitar o que aprendeu 
com os problemas emocionais da filha para conceber uma escola com método pedagógico 
inovador; aplicar num cardápio pratos inventados para os pequenos; e até inventar um aparelho 
tecnológico que diminui os aparentemente inevitáveis gastos com a compra de CDs para a prole 
toda. °°°A Folha ouviu dez mulheres que conceberam empresas inspiradas em cenas vividas com 
seus filhos. A maioria delas não tinha experiência anterior, e muitas eram donas-de-casa. Na 
receita do sucesso, todas têm em comum a originalidade e a dedicação.  

 
 
Leia Mais 
 
Roupas usadas ganham espaço  
Da Reportagem Local  
 
Há três anos, a jornalista Miriam Sanger, 36, deu à luz um bebê prematuro. Em dois meses, a 
menina Isabela dobrou de peso. "Perdi o enxoval inteiro num piscar de olhos", conta ela. 
Mãe de primeira viagem, Sanger descobriu assim que roupa de criança de boa qualidade é perdida 
seminova. "Fica tudo intocado", diz. Da experiência, nasceu a Bolota, misto de brechó e ponta-de-
estoque de grifes infantis. 
 
"Comecei dentro casa, sem investimento inicial. Apostei num diferencial, que é ser brechó, mas 
ser chique ao mesmo tempo. A qualidade é a regra", lembra. 
 
A demanda ditou o crescimento. Das 200 peças iniciais, o volume saltou para 2.500, e Sanger 
trocou o salão de casa por uma loja em São Paulo. 
 
Sócia do marido numa agência de comunicação, ela hoje se divide entre as duas empresas, mas 
sua menina dos olhos é a Bolota. "Minha filha é a inspiração e a maior beneficiada da idéia, anda 
sempre linda", define.  

 
 
Leia Mais 
 
Criança feliz é meta de colégio  
Da Reportagem Local  
 
Foram as dificuldades emocionais da filha Patrícia que fizeram a pedagoga Elisabeth Zocchio, 68, 
descobrir o que queria: uma escola para fazer crianças felizes. 
 
"Patrícia era linda e inteligente, mas chorava por tudo, era infeliz, dava trabalho demais. Dormir 
era difícil e comer, um problema." 
 
Às voltas com a filha, ela resolveu buscar ajuda. "Fui atrás de uma psicóloga infantil, coisa pouco 
comum naquela época." A profissional constatou um desequilíbrio entre as idades cronológica, 
mental e emocional da menina e recomendou uma escola. 
 
"Testemunhei as transformações na sociabilidade e na auto-estima dela, e aquilo me despertou a 
intenção de criar uma escola ancorada no respeito ao indivíduo e aos seus limites, na transmissão 



de valores e na formação da personalidade. Conteúdo é básico, toda escola tem o dever de 
passar”, diz a pedagoga. 
 
Com o nome de Pueri Domus, a criação de Elisabeth Zocchio foi inaugurada em 1966. Hoje tem 
seis unidades, e 150 escolas utilizam seu método em todo o país.  
 
Aos 41 anos, Patrícia é diretora da Experimento de Convivência Internacional, organização para 
intercâmbios nascida da escola. 

 
 
Leia Mais 
 
Leva-e-traz dá origem a academia "completa"  
Da Reportagem Local  
 
Ana Lúcia Neves Mansini, 41, vivia cansada da maratona de levar o filho Rodrigo, 19, para cima e 
para baixo o dia inteiro. 
 
"Não existia uma academia em que uma criança pudesse fazer todos os esportes. Era natação em 
um lugar, judô em outro. E, na maioria das vezes, eu tinha que ficar lá, esperando", explica. 
 
De olho na lacuna do mercado, ela criou a Academia Bem-Me-Quer, hoje com cinco unidades. 
 
A empresa existe desde 1997 e funciona como um centro de apoio integral extra-escola. "A 
criança chega aqui e almoça, faz suas lições com acompanhamento, lancha, pratica esportes e vai 
para casa já de banho tomado", afirma Mansini. "Os pais não precisam ficar, há uma equipe de 
monitores", completa. 
 
No rol de esportes disponíveis, há natação, judô, balé, tênis, ginástica olímpica e sapateado, entre 
outras modalidades. 
 
"Era o que eu sonhava para o Rodrigo naquela época", comenta. O filho do meio, Tiago, 15, já 
usufruiu um pouco. E a caçula, Sofia, 4, passa o dia na academia. "Ela é quem está conseguindo 
aproveitar tudo", conta Mansini.  

 
 
Leia Mais 
 
Cozinha de casa gera cardápio  
 
A mineira Maria Inês Gomes Horta, 56, sempre gostou de caprichar na comida dos filhos Pablo, 
28, e Tatyana, 29, que nunca deram trabalho para comer. 
 
Crescidos, os dois então a convenceram de que o negócio ideal seria abrir um restaurante. "Eles 
me incentivaram a realizar o meu sonho", afirma ela, que, em 1996, inaugurou o Casinha Mineira, 
na Vila Olímpia (zona sul de São Paulo). 
 
"Cozinhar requer amor", ensina a empresária, que chefia a cozinha e prepara, ela mesma, as 
sobremesas da casa. "A comida do restaurante é mineira e caseira, a mesma que eu fazia para as 
crianças. Hoje mando almoço para minha neta Giulia diariamente."  

 
 
Leia Mais 
 
Professora foge da mesmice  



Enquanto cuidava dos filhos, Cristina Tavares, 40, sempre reclamou das bolsas de bebê que 
encontrava no mercado. Todas lhe pareciam iguais. 
 
Professora de artes, resolveu usar a criatividade para abocanhar uma fatia do mercado e abriu, há 
oito anos, a Tayan, especializada na fabricação do acessório. "Fui pesquisar e notei que as roupas 
de bebê são lindas, mas as bolsas não", relembra. 
 
"Meu forte é o acabamento artesanal. Acho que foi por isso que a Tayan deu certo", opina ela, que 
hoje tem suas bolsas vendidas em 70 lojas espalhadas no país.  

 
 
Leia Mais 
 
Broncas cedem lugar a pantufas  
 
Dia frio, chão gelado e criança brincando de pés descalços. Toda mãe já se irritou pelo menos 
uma vez com a cena. Cansada de dar bronca nos filhos, Maria Piedade Alves Pereira, 48, foi 
conversar com as vizinhas. Descobriu que todas tinham a mesma queixa. 
 
"Comecei a fazer umas pantufas horrorosas para os meus [filhos], e as vizinhas pediam mesmo 
assim. Então fiz um um curso para me aperfeiçoar", relata. 
 
Hoje, a Pé no Pano, empresa de Pereira, tem uma loja e cinco quiosques em shopping centers de 
São Paulo. A linha de produtos atende a crianças e a adultos.  

 
 
Leia Mais 
 
Dedicação aos filhos vira arte  
 
Antes de se casar, Cecilia Dale, 58, dona de loja de decoração homônima em São Paulo, era 
professa de inglês. "Quando minha segunda filha nasceu, optei por parar o trabalho para 
conseguir dar mais atenção às crianças." 
 
Foi nesse período, em que esteve imersa no clima lúdico de dedicação às filhas, que ela começou 
a desenvolver peças decorativas. 
 
"Uma amiga mostrou meu primeiro trabalho a um artista plástico, que adorou a peça. Ele 
mandava tecidos, e eu, eufórica, criava e produzia feito uma louca", lembra. Foi assim que teve 
início a loja, hoje famosa entre decoradores.  

 
 
Leia Mais 
 
Avó artista cria uma gravadora  
 
Compositora e musicista, Dulce Auriemo, 55, costumava carregar um violão entre os apetrechos 
dos filhos Ricardo, 32, Adriana, 31, Renato, 29, e Guilherme, 28. "Fazia músicas para eles", 
recorda. 
 
Mas foi quando recebeu a notícia de que ganharia o primeiro neto que ela viu surgir a semente da 
sua DA Produções Artísticas. 
 
"Na noite em que soube da novidade, sonhei com um ursinho azul. Acordei e fiz uma música. 
Então notei que tinha um repertório e um universo de personagens para render um espetáculo." 



Hoje a DA atua como produtora, editora e gravadora.  
 

 
Leia Mais 
 
De cliente, mãe passa a dona  
 
Vera Lúcia de Gusmão, 55, queria que a filha Maria Beatriz, então com cinco anos, aprendesse 
inglês. Matriculou a garota na Pink and Blue em 1975. "Fiquei impressionada porque ela mudou, 
ganhou mais autoconfiança." 
 
Quinze anos depois, teve a segunda filha, Mariana. Durante as aulas, ficava esperando na 
secretaria. "Virei secretária de lá", conta. Foi assim que veio o convite para ser franqueada da 
rede PBF. 
 
"Eu havia me envolvido com a escola e topei. Minha unidade abriu as portas em 1992, em Santo 
André, e agora estou me preparando para a segunda", relata.  
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