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Contempladas são Ana Lúcia Serra, Eneida Bini e Gloria Coelho. A presidente mundial 
da Veuve Clicquot, Cecile Bonnefond, participa em São Paulo, no próximo dia 6, da 
quinta edição do "P rix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires" (Prêmio Veuve Clicquot 
da Mulher de Negócios), que será realizado no MAM (Museu de Arte Moderna). Cecile, 
que vem pela primeira vez ao Brasil, é a primeira mulher a presidir a Maison desde 
Nicole Barbi Ponsardin, a Veuve Clicquot original, que esteve a frente dos negócios 
desde que ficou viúva, aos 27 anos, em 1805, até sua morte em 1814.  
 
Promovido pela Veuve Clicquot, o prêmio objetiva destacar a cada ano, entre três 
indicadas, uma mulher expoente no mundo dos negócios e foi criado em 1972 na 
França. O prêmio é conferido em outros 11 países e foi inspirado na história da 
fundadora da empresa.  
 
Este ano, as indicadas, no Brasil, são a publicitária Ana Lúcia Serra, sócia e diretora de 
operações da Agência Age.; a administradora de empresas Eneida Bini, presidente da 
Avon Cosméticos; e a estilista e empresária de moda Gloria Coelho, proprietária da 
grife homônima. O "Coup de Coeur", prêmio revelação, será entregue à Nathalie Klein, 
proprietária da NK Store.  
 
A empresária vencedora ganhará uma parreira com seu nome nos vinhedos da Veuve 
Clicquot, além de participar do "Encontro Internacional das Mulheres de Negócios", que 
acontecerá em junho na sede da Veuve Clicquot Ponsardin, em Reims, na região de 
Champagne, na França. O júri tem como presidente o empresário Horácio Lafer Piva, e 
é composto por empresários, intelectuais, jornalistas e representantes da área cultural. 
A escolha será anunciada durante a cerimônia no MAM. Nas edições anteriores, o 
prêmio teve como ganhadoras as empresárias, Cristiana Arcangeli (Ph Arcangeli); 
Joana Woo (Editora Símbolo);Vânia Ferro (3Com) e Ieda Correia Gomes (BP Brasil).  
 
A empresa Ana Lucia Serra, uma das concorrentes, cursou a ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing dando inicio a sua trajetória no mercado publicitário. Hoje, 
aos 39 anos de idade, Ana Lucia Serra é sócia e diretora de operações da agência de 
publicidade Age. Com apenas três anos de vida, sua agência atende clientes como 
Nike, Sony, Dell Computers, MorumbiShopping e MTV e figura entre as 25 maiores do 
país.  
 
Ela iniciou sua carreira na Standard Ogilvy & Mather, onde adquiriu noções de 
planejamento, aprendeu a gerenciar grandes contas e a conduzir clientes 
internacionais. Depois, ingressou na DM9, ao lado de Nizan Guanaes e Affonso Serra, e 
ajudou a conquistar algumas das maiores contas do País, como do Grupo Itaú, 
Antarctica, Honda e Parmalat. Depois de nove anos, ingressou como diretora geral da 
Carillo Pastore/Euro RSCG. Em 1999, partiu para uma nova empreitada - em sociedade 
com o grupo francês Havas fundou a age., com os sócios Carlos Domingos e Tomás 
Lorente. Por duas vezes (em 1995 e em 2001), foi a vencedora do prêmio Caboré, 
considerado o "Oscar" do mercado publicitário, como melhor profissional de 
atendimento e planejamento.  
 
Gloria Coelho, considerada uma das estilistas de maior destaque no mercado 
brasileiro, criou em 1974 a G (hoje Gloria Coelho), sua marca de prêt-à-porter 
feminino. Formada em Desenho de Moda e Modelagem pelo Instituto de Arte e 



Decoração Elementar Têxtil e pelo Studio Berçot de Paris, Gloria Coelho estudou 
desenho com grandes nomes como Baravelli e Fajardo e ainda na escola, começou a 
vender camisas e batiques, peças que eram disputadas pelas amigas. Hoje, a estilista 
e empresária conta com três lojas próprias em São Paulo e outras duas licenciadas; 
110 pontos-de-venda multimarca pelo Brasil e um Show Room em Paris. Suas criações 
também estão presentes em países como Itália, França, Inglaterra , Estados Unidos, 
Kuwait e Líbano. Desde 1995, Gloria Coelho trabalha ainda uma segunda marca, a 
Carlota Joaquina, que foi criada pela estilista Carla Fincato e hoje está sob o comando 
de seu filho Pedro, que tem 12 anos.  
 
Eneida Bini se tornou, em agosto de 2002, a primeira mulher a comandar a Avon 
Cosméticos do Brasil, com uma equipe de quatro mil funcionários e 800 mil 
vendedoras espalhadas pelo País. A nova presidente da Avon ingressou em 1981 na 
companhia, na área de Contabilidade, e veio percorrendo uma trajetória em que 
abraçou diversas oportunidades em áreas tão diversas como a financeira, a direção de 
Tecnologia de Informação e Planejamento Estratégico e ultimamente, de Serviços ao 
Cliente.  
 
Como vice-presidente de Finanças, trouxe grandes contribuições à Avon Brasil, 
especialmente no que se refere à implantação de um processo descentralizado de 
elaboração e monitoramento do orçamento anual. Hoje, a Avon brasileira tem a 
segunda unidade da corporação em volume de vendas do mundo, com um 
faturamento de R$ 2,3 bilhões em 2001.  
 
kicker: Iniciativa foi criada pela Maison em 1972 na França e hoje tem versões em 
outros 11 países  
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