CASES DE SUCESSO

Realização

Apoio

Introdução

Transformar um sonho, habilidade ou talento em um negócio
rentável é possível, inclusive para as icônicas baianas do acarajé.
A capacitação em empreendedorismo, Baianas Empreendedoras do

Rio de Janeiro, voltada para mulheres pertencentes à Associação das

Baianas de acarajé do Rio de Janeiro (ABAM RJ), é uma realização
da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro,

com apoio da ABAM RJ e execução da Besouro Agência de Fomento
Social. O intuito é proporcionar o empoderamento e o fortalecimento

do indivíduo, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Assim,

torná-lo ciente do seu potencial empreendedor, enxergando-se capaz
de alcançar as metas por ele ambicionadas.

Este livro contém algumas histórias de pessoas que foram impactadas
pelo projeto, tomando para si a gestão da própria vida e se percebendo
como verdadeiros empreendedores.
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Valéria Santos
Conceição Souza

32 anos
Ensino Médio
Histórico: “Hoje, trabalho buscando satisfação dos clientes”
Negócio: Acarajé Barra da Tijuca
Segmento: Alimentação Típica
Expectativa: “Viver só de acarajé”

Acarajé Barra da Tijuca

O desafio que virou oportunidade

A falta de emprego formal fez com que Valéria abrisse, há um ano e meio

atrás, o livro de receitas da família. Baiana de Ilhéus, atualmente tem uma
tenda na praça da estação Jardim Oceânico, no Rio de Janeiro. Conforme a

empreendedora, as aulas fizeram com que ela enxergasse novas oportunidades.
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“Me baseio pela satisfação do meu cliente porque ele pode trazer mais clientes
para mim”, comenta.

No início Valéria vendia para os amigos, que sempre elogiaram e a incentivaram
a comercializar. “Eles foram comentando com outras pessoas, que foram me
procurando e fazendo com que mais pessoas chegassem até mim”, lembra.

Com a ajuda do marido, ela trabalha também com encomenda para eventos

e algumas festas típicas. Para o futuro, não tão distante, a baiana do acarajé

pretende crescer gradualmente até que o negócio se torne a principal fonte
de sua renda.

Conforme a ex-aluna, o tempo que passou no curso foi muito valioso e
prazeroso. “Nunca sabemos tudo, temos que estar sempre dispostos a inovar

para crescer e obter o sucesso”, aconselha. Valéria garante que a divulgação
e o controle do fluxo de caixa foram os principais pontos que ela pôde se
apropriar. “São coisas que eu não fazia, até iniciar o curso”, relembra.
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Juciara Vieira
dos Santos

30 anos
Ensino Médio
Histórico: “Tentando alegrar o Rio de Janeiro”
Negócio: Point do Acarajé
Segmento: Alimentação Típica
Expectativa: “Continuar sempre em contato com o público”
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É o amor que fez dar certo

Com o intuito de, além de ganhar dinheiro, levar a cultura da Bahia para o

Rio de Janeiro, Juciara acredita que não há nada mais típico do que uma tenda
de acarajé. Ela faz questão de contar com alegria o que as aulas mudaram em

sua vida. “Comecei a perceber que é preciso uma ambição maior, até para
melhorar meus produtos”, menciona.

Desde que se mudou para o Rio de Janeiro, aos 20 anos, ela sempre fez
da comida típica da Bahia o seu ganha pão. “Antes eu vendia somente por

encomenda para amigos e vizinhos”, relembra. Juciara conta, ainda, que a

tenda foi seu passo principal para fazer valer a sua missão de disseminar a
cultura baiana por onde passar.

Sobre o curso, a empreendedora observa que é surpreendente que em tão
pouco tempo - uma semana - seja possível mudar completamente a visão de

negócios das pessoas. “Foi um momento de muita troca. Fiz até amizades com

as demais baianas durante a formação”, conta. Conforme Juciara, sua ideia é

sempre continuar atendendo pessoas e promovendo o bem-estar através de
comidas preparadas com carinho.
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Claúdia Maria
da Silva

53 anos
Ensino Médio
Histórico: “Há 30 anos no RJ, ela não abandona a tradição”
Negócio: Canto do Acarajé
Segmento: Alimentação Típica
Expectativa: “Montar um restaurante”

Grupo Canto do Acajé
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De volta às raízes

Após trabalhar seis anos no setor comercial de uma empresa multinacional,
Claúdia foi demitida e encontrou nas suas raízes uma oportunidade de negócio.

Sobrinha e prima de baianas de acarajé, mesmo após 30 anos morando no

Rio de Janeiro, ela nunca deixou de lado as origens. Desempregada, resolveu
empreender a partir da cultura da família. “Antes eu fazia acarajé apenas para
as reuniões de amigos. Sempre foi muito elogiado”, conta.

Foi preciso uma imersão de três meses na casa de sua família para que ela
planejasse a inauguração de sua tenda de Acarajé. “Observei o trabalho da

minha tia e prima, pedi dicas de atendimento e preparo. Quando voltei para

o Rio já sabia o caminho.” Hoje, trabalhando com a irmã Delma, ela faz parte
da Associação Brasileira das Baianas de Acarajé.

Claúdia afirma que o curso ajudou a abrilhantar seu atendimento e ter um domínio
maior sobre custos fixos do seu negócio. “Entendi também a forma de fazer o fluxo
de caixa, o que foi necessário para o meu crescimento do meu negócio”, completa.
Redação: Ilana Xavier

Revisão: Andrew Fischer/Agência Besouro

9

Rosângela da
Silva Tavares

47 anos
Ensino Médio
Histórico: “Voltei para a base para aprender a crescer”
Negócio: Acarajé de Ipanema
Segmento: Alimentação Típica
Expectativa: “Voltar a ter um restaurante”

Acarajé de Ipanema
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@acarajedeipanema

A baiana de Ipanema

Após ter um restaurante por treze anos sempre tendo contador e nunca se pre-

ocupando em fazer fundo de caixa, Rosângela se viu obrigada a repensar seu caminho. Em sociedade com a irmã, Andréia, ela foi para as ruas do Rio de Janeiro

vender acarajé. Atualmente, com divulgação nas redes sociais e aumento de 30%
no faturamento, a empreendedora conta que as aulas do Baianas Empreendedoras

fizeram ela voltar seu olhar para a importância de separar as despesas pessoais
dos custos de sua tenda.

Rosângela, que se mudou da Bahia para o Rio de Janeiro há 20 anos, também

trabalha sob encomenda para eventos grandes e pequenos. Ela e a irmã têm como
especialidade a comida afro-brasileira. “Para isso, duas pessoas nos ajudam na pro-

dução”, comemora. Para a baiana, uma de suas maiores conquistas é possibilitar a
geração de renda para outras pessoas.

Com um ponto cedido pela prefeitura, seu maior objetivo é voltar a ter um res-

taurante. “Nesta próxima oportunidade eu vou saber realmente o que preciso para
fazer dar certo”, salienta ao adiantar que projeta essa conquista para os próximos
três anos.

Conforme Rosângela, o programa de empreendedorismo abriu seus horizontes e a fez com-

preender que o empreendedorismo é mais do
que compra e revenda. Além disso, ela afirma

ter se conscientizado de que o cliente é o melhor amigo e que é preciso estar atento ao que
ele fala. “É o termômetro mais verdadeiro que

podemos ter, todo elogio ou crítica tem que ser
recebido com o coração aberto”, conclui.
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