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Mudança de rumo para abrir empresa depende de perfil 
 
Uma viagem que mudou a vida de duas amigas de faculdade. Lúcia Prezzi e Liuba Cruz se 
conheceram nos corredores da universidade e sempre mantiveram a amizade por meio de 
encontros periódicos. A empolgação de Liuba com as férias no Egito levou Lúcia a fazer o mesmo 
trajeto e, tempos depois, a criação do Sharm El Sheikh, restaurante de culinária egípcia, 
inaugurado em 2004, no shopping Downtown, na Barra.  
 
As carreiras de engenharia (Liuba) e análise de sistemas (Lúcia) passaram a dividir tempo com os 
cuidados com a cozinha, a administração financeira e de pessoal do restaurante. Uma mudança de 
vida que não trouxe só lucros nas finanças, mas também muita realização pessoal. Segundo 
consultores, no entanto, a mudança somente terá final feliz se estiver de acordo com o perfil do 
profissional e futuro empresário.  
 
No caso das duas amigas, o Egito influenciou, de alguma forma, o destino delas. Após uma 
viagem de turismo para o balneário de Sharm El Sheikh, Liuba indicou o trajeto para as férias da 
amiga. As três semanas de Lúcia na "terra dos faraós" foi o ponto de partida do restaurante: na 
volta, Lúcia convidou Liuba para uma sociedade e a realização de um sonho.  
 
Sempre gostei da cultura egípcia e trabalhar com isso é muito gratificante para mim confirma 
Lúcia. Depois de outras três viagens ao Egito, onde aprenderam a culinária local e compraram 
móveis e objetos, o restaurante virou realidade. "Fizemos várias pesquisas sobre a gastronomia, 
aprendemos um pouco da cultura e depois colocamos tudo em prática", frisam as duas.  
 
Apesar de ainda exercerem suas profissões, Lúcia e Liuba encontraram no Sharm El Sheikh uma 
fonte de prazer há muito tempo esquecida. "Sentimos uma alegria imensa com o nosso 
restaurante. É óbvio que dividir o tempo entre duas profissões cansa muito, mas nada paga o 
preço desse desafio que estamos enfrentando. É gratificante cuidar do nosso negócio", diz Lúcia. 
A possibilidade de se dedicar apenas ao Sharm el Sheikh também não parece distante. "Lógico 
que isso depende dos rumos da economia, mas é algo que queremos fazer", completa. 
 
Para o advogado Antônio Carlos Pereira Neto, a realização pessoal só veio com a abertura do seu 
negócio, uma franquia da Moldura Minuto, no Shopping Tijuca. O sucesso veio tão depressa que 
ainda levou à inauguração de uma outra loja, no Shopping Rio Sul. "No início ainda deu para 
conciliar a advocacia com a administração da loja, mas depois que percebi que tinha um negócio 
rentável nas mãos, me dediquei com exclusividade a ele", comenta.  
 
Os ternos, usados na época em que exercia a advocacia, agora estão abandonados. O prazer de 
trabalhar voltou com a nova profissão e não permite que Pereira tenha qualquer saudosismo pelos 
tempos de escritório. "Não tenho saudade! Foi um período bom da minha vida. Mas não troco 
minha loja e toda realização que tenho aqui por nada", revela. Segundo o consultor Fernando 
Gaspar, a mudança de rumo profissional exige uma série de cuidados, como encaixe do perfil com 
o novo trabalho e a escolha do momento certo para a troca.  
 
Antes de tudo, a pessoa deve saber se o seu perfil está de acordo com a nova carreira. É uma 
nova linguagem, uma cultura diferente e um novo modo de organização. Se o profissional não 
estiver à vontade, não vai conseguir bons resultados. Ainda tem também a escolha do momento 
certo: não é interessante interromper uma carreira em ascensão por uma aventura. É melhor 
viver essa nova fase quando a sua história profissional já tiver chegado ao ápice aconselha.  
 
Para entrar de cabeça em uma mudança é necessário planejamento. "Não falaria para uma 
pessoa arriscar se não souber exatamente o que vai fazer.  



É sempre importante ter um capital reservado e uma previsão dos gastos", ressalta. "Mas 
também não adianta ser um profissional de sucesso e infeliz. Às vezes é melhor largar tudo e 
partir para uma aventura. A plenitude pessoal sempre leva à excelência."  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 set. 2005, Jornal do Lojista, p. B-10 


