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Introdução
Tornar sonhos em realidade ao tirar uma ideia do papel,
transformando-os em um negócio rentável, é ambição
de muitas pessoas. O objetivo do programa Gerdau
Transforma, realizado pela Gerdau, é tornar isso possível
por meio do empreendedorismo.
O intuito deste projeto 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.

SUMÁRIO
Adoçando a vida com Chocolizy ............................5
Inovação e empreendedorismo são
herança de família ................................................9
Os lanches deliciosos da Tati...............................13
Alimentação saudável e autoestima
nas nuvens? Chama a Aline! ................................16
Uma rede de conexões .......................................20

Elizabete Maria dos Santos
Nome do negócio:Chocolizy

EXPECTATIVAS:
VENDER DEZESSETE
BOLOS POR DIA
PARA NÃO PRECISAR
TRABALHAR PARA MAIS
NINGUÉM.

Idade: 41 anos
Tempo de atuação: Três anos
Ouro Branco/MG
Segmento: Bolos
Chocolizy
@Chocolizy
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Adoçando a vida com Chocolizy
“A vida me transformou em uma empreendedora.”
Ao lembrar de sua infância, em Belo Horizonte, Elizabete, ou Bete como
é conhecida, conta que nunca foi uma criança sonhadora, de planejar o
futuro. Mas após dar à luz ao filho, Dominick Luiz, tudo mudou. Sozinha,
desempregada e com uma criança que dependia dela, viu nos
bombons uma saída para a situação em que se encontrava. “Estava
destruída por dentro. Então, em mais um dia de desesperança, vi um
vídeo de uma moça que fazia bombons dentro de copinhos de café.
Assim nasceu o meu negócio, a Chocolizy. Na época, um amigo disse
que estava inventando um novo verbo, que iria adoçar a vida das
pessoas.”
A partir dos doces que fazia para vender, Bete viu as dívidas
diminuindo e pagou as contas. Depois de três anos vendendo
bombons, ela conseguiu um emprego com carteira assinada. No
entanto, as pessoas, que se tornaram apaixonadas pela Chocolizy,
continuavam pedindo a guloseima. “Então, esporadicamente eu fazia.
Fiz biscoitos, bombons, pipoca doce, até que fiz o bolo no pote para
o aniversário de três anos do meu filho”, conta a empreendedora,
relembrando dos primeiros anos do negócio.
A festa de aniversário de Dominick, além da comemoração de mais
um ano de vida do menino, marcou também o doce que hoje é o
principal do negócio: o bolo de pote. “Achei mais prático porque
não precisava cortar em pedaços. As pessoas gostaram tanto que
começaram a pedir”, lembra.
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Em 2019, ainda vendendo os docinhos, Bete se viu sem emprego, outra
vez. “Fiquei desnorteada no primeiro momento, mas decidi agora parar
de trabalhar para os outros e trabalhar por conta própria.”
Com os bolos de pote debaixo do braço e com o propósito de dar
seguimento no negócio, a empreendedora conheceu o programa Gerdau
Transforma, que ela ainda não sabia, mas daria um novo rumo na sua
vida. “Quando a Gerdau anunciou esse curso para empreendedores, as
pessoas que me conheciam começaram a me mandar o link de inscrição.
Foram umas doze pessoas. Sinal maior de que esse seria difícil, né?!”,
narra toda contente.
À medida que foram passando as aulas do programa e a Bete foi
aprendendo mais sobre fluxo de caixa, vendas, criação de marcas,
só aumentava a certeza de que ela queria transformar a Chocolizy
conhecida na cidade. “E consegui. Em três meses é muito gratificante
quando eu chego para entregar o meu cartão e a pessoa diz que conhece
meus bolos”, comemora.
Com o curso, ela decidiu focar nos bolos de pote porque ter muitos
produtos poderia atrapalhar a produção; desta forma, a Bete busca
sempre fazer o melhor bolo de pote possível. A clientela chega na
Chocolizy pelo doce, mas fica, também, pela atenção e carinho que
recebe da boleira. “O meu diferencial é a empatia com os clientes. Procuro
mandar mensagens com os sabores dos bolos, ou algo engraçado, como
uma piadinha. Trato eles de forma pessoal. Acredito que é isso que está
fazendo que eu tenha mais indicações.”
Feliz com o programa Gerdau Transforma e o andamento dos negócios,
a empreendedora recebeu mais uma notícia, vinda da cidade em que
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nasceu. “Para a semana do Natal tenho uma encomenda gigante para
Belo Horizonte, com a possibilidade de a empresa comprar meus bolos
semanalmente”, conta em primeira mão.
Já que é final de ano, a empreendedora não pretende mexer nas
metas da Chocolizy, deixando uma possível restruturação para 2020.
Mas, segundo ela, o objetivo estabelecido durante o programa de
empreendedorismo, ela continua seguindo. “Mantenho a meta de vender
dezessete bolos por dia para não precisar trabalhar pra mais ninguém.”
Aos futuros empreendedores, que desejam ter um negócio próprio,
Bete indica: “se você pensa em empreender, e tiver a oportunidade de
fazer o curso Gerdau Transforma, faça. O curso é muito importante pois
te dá um caminho, várias ideias e um rumo a seguir. Fora o apoio que
recebemos após o curso, a torcida, o amparo”, aconselha.
Depois de viver sem sonhar na infância, sem dinheiro e quase sem
perspectiva, a Elizabete se tornou uma pessoa sonhadora, boleira de mão
cheia e conhecida em Ouro Branco, Minas Gerais. “A vida me transformou
em uma empreendedora e o Gerdau Transforma me ajudou a ver que
tenho capacidade para isso”, relata com um sorriso contagiante.
Redação: Andrew Fischer/Agência Besouro
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Junia Maísa de Oliveira Pereira
Nome do negócio:JJ Jobs

Idade: 27 anos
Tempo de atuação: 3 meses
Ouro Branco/MG
Segmento: Tecnologia
Graduação em Engenharia de
Telecomunicações
Investimento inicial: R$ 1.000
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EXPECTATIVAS:
PROPORCIONAR O
DESENVOLVIMENTO DAS
PESSOAS A PARTIR DA
TECNOLOGIA.

Inovação e empreendedorismo são
herança de família
“Antes de empreender, descubra o que você mais ama e
torne isso um negócio.”
Praticamente toda criança cresce se inspirando em alguém. E com
a Junia Maísa de Oliveira Pereira, graduanda em Engenharia de
Telecomunicações, não foi diferente: a inspiração dela é o pai, pescador
nascido no Ceará.
Quando jovem, o pai, que até então passava dias pescando em alto-mar,
passou a comprar peixes a um baixo custo e pedalar por cerca de 18km
para vender o peixe por outro preço, chegando a um lucro até cinco
vezes maior do que investiu. Ao que parece, a persistência, a inovação e
o empreendedorismo estão no DNA da família.
De uma câmera fotográfica que ganhou do pai aos treze anos de idade
nasceu o primeiro negócio da Junia, que começou como um hobby e
depois, com a divulgação feita naturalmente com a ajuda dos amigos,
começou a render dinheiro. Junto a esse gosto pela fotografia, a jovem
cresceu apaixonada por tecnologia, o que mais tarde a levou a ingressar
no curso de Engenharia de Telecomunicações.
Com as aulas da faculdade, projetos acadêmicos e feiras de tecnologia e
inovação, Junia encontrou seu caminho como profissional: proporcionar
o desenvolvimento das pessoas a partir da tecnologia. Sempre antenada
em novidades, ela descobriu o programa Gerdau Transforma e viu ali a
oportunidade de aperfeiçoar uma ideia e a transformar em negócio.
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“Quando eu fiz o Gerdau
Transforma,

eu

consegui

medir melhor exatamente o
que pessoas querem. Muitas
querem sites, mas não sabem
como usar, qual ferramenta
usar. Durante a semana do
curso, consegui reestruturar
o meu negócio”, lembra. A
partir das aulas, ela criou o
negócio mais recente, o JJ
Jobs,

uma

microempresa

de consultoria e soluções
na internet que auxilia a
promover negócios nas redes
sociais e o desenvolvimento
de softwares.
Uma das etapas do curso que
mais ajudou a empreendedora
é a Etapa 6, que aborda
os

conceitos

de

custos

fixos e custos variáveis. “O
desenvolvimento da página
pode variar de acordo com
a página que a pessoa quer.
Porém, eu não tinha noção ao
certo de como precificar isso.
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“Durante o curso da Gerdau, consegui deixar isso bem claro nas minhas
planilhas de custos”, relata Junia confiante no conteúdo que aprendeu.
E não para por aí! Além do JJ Jobs e das fotos, Junia está pensando
em outros dois negócios – ideias que ainda estão no papel. Um deles
é criar uma startup, também com foco em tecnologia; e o outro é o
desenvolvimento de sensores para mapeamento de focos de incêndio
com um preço mais baixo do que se encontra no mercado.
“Ser empreendedor para mim é ver sucesso na dificuldade do outro.
É ver o problema e conseguir pensar em soluções que amenizam ou
acabe com esse problema”, explica.
Com duas microempresas em funcionamento e com outras duas
ideias no horizonte, Junia tem conhecimento e experiência
para dar dicas para as pessoas que, assim como ela, querem ser
empreendedoras. “Antes de empreender, descubra o que você mais
ama e torne isso um negócio. Trabalhe duro. Pense no seu negócio
pelo menos 20 horas por dia. Não desista, seja resiliente e tenha
perspicácia”, finaliza.
Já com uma visão à frente da localidade onde mora e muito dedicada,
faltava só o empurrãozinho do programa Gerdau Transforma para a Junia.
Redação: Andrew Fischer/Agência Besouro
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Tatiana Charles Belo
Nome do negócio:Delícias da Tati

EXPECTATIVAS:
EXPANDIR O MEU
NEGÓCIO PARA A TODA
A REGIÃO DE OURO

Tempo de atuação: 3 anos e 9 meses
Ouro Branco/MG

BRANCO E ADQUIRIR

Segmento: Alimentação

OUTRO LUGAR PARA

Graduanda em Administração de

A CONFECÇÃO DO
MEU PRODUTO.
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Idade: 35 anos

empresas
Investimento inicial: R$ 37,00

Os lanches deliciosos da Tati
“Empreender é entender o que as pessoas buscam e se
adequar ao perfil do cliente.”

Os lanches vendidos nas cantinas da faculdade são caros e nem sempre
tem aquele toque da comida caseira. Assim que começou a graduação
em Administração de empresas, Tatiana Charles Belo, que na época
trabalhava em uma lanchonete, viu ali um jeito de começar um negócio
e passou a fazer bolos, sanduíches e mousses para vender na faculdade.
Há quase quatro anos, quando começou a microempresa, a Tati já tinha
a percepção de que um bom negócio é aquele que é bom para o vendedor
e para o cliente. “Comecei fazendo tudo no tamanho pequeno porque
é mais fácil de preparar e sai mais em conta para os alunos”, explica.
Nascia aí o Delícias da Tati.
Mesmo com o negócio já lucrando, Tatiana ainda não controlava o fluxo
de caixa. Ela até tinha uma planilha, mas nem tudo o que vendia era
anotado. Então, a universitária foi atrás de um curso para melhorar o
empreendimento e encontrou o programa Gerdau Transforma. “Fui em
busca de conhecimento além da faculdade”, explica.
Durante o curso, ela recebeu dicas que mudaram seu jeito de se relacionar
com os clientes e fornecedores. “Exploro mais as redes sociais, o que
não fazia antes. No Instagram, faço postagens sobre os meus produtos
e promoções temáticas, como no Dia das Crianças e Outubro Rosa.
Também tenho mais de um fornecedor o que me possibilita conseguir
sempre um preço melhor”, conta Tati.
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“Aprendi no curso da Gerdau que nada é impossível. Algumas ideias
podem ser mais difíceis de implantar, por causa da cultura da cidade em
que se está, ou da economia, mas dá para adaptar”, completa.
Mas não é só de guloseimas tradicionais que a Tatiana entende – um
lanche diferente e que faz sucesso é a bananinha frita, parecida com os
chips de batata, mas só que feita de banana. “No começo, eu não tinha
noção nenhuma ideia de como fazia. Testava, o ‘trem’ não ficava muito
bom, mas conseguia vender na faculdade. Aí os colegas começaram a
pedir para colocar sabor na bananinha frita, como o sabor de alho, que
foi o primeiro”, lembra.
Tentativa, erro e desafios fazem parte da rotina de um empreendedor.
Porém, como mostra a história da Tatiana, é possível superar essas
adversidades, desde que se esteja aberto ao aprendizado.
“Empreender vai muito além de colocar algo novo no mercado. É entender
o que as pessoas buscam e se adequar ao perfil do cliente”, aconselha
a futuros empreendedores, simplificando parte do que aprendeu com a
experiência do negócio e com as aulas do Gerdau Transforma.
Redação: Andrew Fischer/Agência Besouro
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Aline Cristina Santana
Nome do negócio:Aline Santana - Nutricionista

EXPECTATIVAS:
TRANSFORMAR CADA
VEZ MAIS VIDAS E
AUMENTAR AINDA MAIS
MEU FATURAMENTO
MENSAL.

Idade: 28 anos
Tempo de atuação: 7 anos
Ouro Branco/MG
Segmento: Saúde
Pós-Graduação
Investimento inicial: 800,00 inicio dos
atendimentos Home Care.
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Alimentação saudável e autoestima
nas nuvens? Chama a Aline!
“O empreendedor é aquele indivíduo criativo, inovador, arrojado,
que estabelece estratégias que vão delinear seu futuro.”
Quem nunca pensou em fazer dieta? Seja por estética ou por
recomendação médica, é comum a gente pensar em eliminar aqueles
quilinhos a mais. Mas... e será que dá para emagrecer sem sofrimento?
Bem, segundo a nutricionista Aline Cristina Santana, dá sim!
A Aline, que já está no mercado de nutrição há sete anos, viu no programa
Gerdau Transforma uma oportunidade para aperfeiçoar o negócio dela.
Ela ficou sabendo do curso de empreendedorismo porque é parceira da
Associação Comercial de Ouro Branco (ACEOB), uma das apoiadoras do curso.
Ao falar do seu papel profissional (e podemos acrescentar, também na
sociedade), Aline enfatiza: “Sou nutricionista! Ajudo pessoas a fazer a
dar um up na autoestima, emagrecendo sem ansiedade. Meu diferencial
é a transformação que ocorre no meu paciente, pois eu o trato de dentro
para fora, não apenas alimentação”, fala com firmeza.
Mas a história da Aline com a nutrição começa bem antes do programa
Gerdau Transforma, há mais ou menos uma década atrás, durante
uma feirinha de nutrição. “Eu vi várias nutricionistas apaixonadas pela
nutrição, com os olhos brilhando ao falar com tanto amor dos alimentos
que estavam sendo apresentados ali”, conta ao relembrar do dia que ela
define como “fantástico”.
Depois da feira, encantada com tudo que viu, Aline começou a devorar
livros e mais livros sobre alimentação e nutrição. Logo depois, ela
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prestou o vestibular para a faculdade de Nutrição e, como fruto de todo
o empenho e dedicação, ela ingressou no curso tão sonhado.
A Aline é especialista em nutrição comportamental, área que considera
os aspectos emocionais e sociais da alimentação e busca mudar a
relação de culpa que muitas pessoas têm com a comida. “A alimentação
vai muito além de uma dieta. Hoje, as pessoas ‘comem’ os sentimentos,
descontam as emoções na comida. Aí vem a ansiedade e a baixo
autoestima”, explica.
Ouvindo a Aline falar assim da nutrição, fica óbvio o quanto ela gosta do
que faz e de como ela enxerga a sua profissão, né?
Com talento e dedicação de sobra, a nutricionista começou a fazer
atendimentos em casa, mas a demanda da quantidade de pacientes
aumentou. E foi aí que ela viu a necessidade de abrir o próprio consultório
e se tornou uma verdadeira empreendedora. Em 2019, já trabalhando no
consultório, decidiu que era hora de dar mais um passo e aperfeiçoar o
negócio, unindo o conhecimento que ela já tem com o ensino presente
nas aulas do programa Gerdau Transforma.
“Estou muito satisfeita com tudo que aprendi. Venho colocando em
prática e me surpreendendo”, comenta sobre o programa. Entre as dez
etapas do curso de empreendedorismo, tem uma em especial que mais
chamou a atenção da Aline. “A etapa que eu mais gostei foi a 3, que fala
sobre criatividade, inovação e ajuda a pensar em ideias de negócio.
Destaco o quanto consegui ver que o meu negócio vai além do que eu
imaginava”, conta sorridente.
Agora, sobre os próximos passos e com a cabeça cheia de projetos, a
nutricionista diz: “Vou investir mais nas mídias digitais e aumentar ainda
mais meu faturamento!”
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Para ela, um empreendedor nato sabe identificar as oportunidades e
transformá-las em algo lucrativo. “O empreendedor é aquele indivíduo
criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear
seu futuro.”
A trajetória traçada pela Aline até aqui mostra que o amor pelo que se faz
é muito importante para o negócio decolar. Mas não só isso, estudar, se
especializar e adquirir conhecimento também. E, como dica para futuros
empreendedores, a nutricionista fala: “Não tenha medo. A partir do
momento em que se dá o primeiro passo, o sucesso acontece”, aconselha.
Não restam dúvidas de que a Aline vai ainda mais longe e transformar
muito mais vidas a partir da alimentação.
Redação: Andrew Fischer/Agência Besouro
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Renan Augusto Carvalho Reis
Nome do negócio:Na Real - Rede de Aulas Particulares

Mestre em Engenharia de
Gerenciamento
Idade:29 anos
Tempo de atuação: 45 dias
Ouro Branco/MG

EXPECTATIVAS:
LANÇAR O
APLICATIVO
EM BREVE

Segmento: Educação
Investimento inicial: R$ 54,90
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Uma rede de conexões
“É necessário ser criativo e tomar decisões sem receios,
além de envolver pessoas.”

Natural de Ouro Branco, Minas Gerais, mas cidadão do mundo,
Renan chegou a morar na Hungria durante três anos, onde fez o
mestrado em Engenharia de Gerenciamento. Quando criança, o
rapaz não costumava estabelecer metas a longo prazo. “Sempre
procurei definir metas a curto e a médio prazo e, após alcançá-las,
já partia para outras. Portanto, nunca defini um sonho específico”,
conta. Com sua espontaneidade, foi líder de sala e vereador mirim,
sempre envolvido em atividades relacionadas a pessoas. Anos mais
tarde, no ensino superior, desenvolveu e amadureceu o espírito
gestor e empreendedor.
A gestão e relação com pessoas, conforme lembra, esteve presente
em várias de suas vivências, desde pequeno. A Na Real – Rede de
Aulas Particulares, do qual é um dos sócios, é resultado dessa
paixão. O negócio do Renan é uma rede que envolve professores
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e alunos, do ensino fundamental ao ensino superior. A plataforma
presta serviços de ensino com professores qualificados e
especialistas em suas áreas de atuação, com a experiência de
estudantes universitários, graduados e pós-graduados.
“A ideia surgiu há 3 anos a partir da alta demanda de professores
particulares por alunos em Ouro Branco e região pelo Facebook.
Dessa maneira, decidi divulgar uma marca ao invés de divulgar o
meu nome, agregando mais pessoas”, lembra. No entanto, deu uma
pausa no negócio para fazer o mestrado na Hungria. Ao retornar ao
Brasil em julho de 2019, recriou a Na Real, no mês de novembro, após
o programa Gerdau Transforma, que foi indicado pelo sócio. “Eu
decidi fazer o curso pela intenção de retomar as atividades da Na
Real e me capacitar. O curso e a incubação foram o recomeço de tudo
isso”, celebra. Em relação ao empreendimento, ele complementa:
“o diferencial do negócio é a simplicidade e originalidade da ideia.
Dentro disso, há o time de professores qualificados e envolvidos
com a nossa proposta.”
Renan elogia a simplicidade e didática do programa e diz que a
discussão, abordagem e dinâmicas de Marketing foram as aulas das
quais mais gostou. O rapaz fala, ainda, da importância dessas aulas
para outras pessoas. “O curso desperta nos empreendedores e futuros
empreendedores a necessidade de tirar a ideia do papel”, finaliza.
O jovem já definiu os próximos passos da Na Real. “Procuro manter
os pés no chão e alcançar meta por meta gradativamente. Hoje,
o objetivo é lançar o aplicativo e deixá-lo estável e em excelente
funcionamento em Ouro Branco, para então expandirmos para
cidades vizinhas e a longo prazo, para todo o Brasil”, conta.
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Renan nunca se imaginou empresário, porém, com a rede de
professores, hoje o pensamento é outro. “Sempre vislumbrei
trabalhar em empresas e ter um trabalho fixo. Trabalho na minha
área de formação e empreendo”, explica. Para ele, ser empreendedor
é mais do que apenas ter uma empresa. “É necessário ser criativo
e tomar decisões sem receios, além de envolver pessoas”, afirma.
“Uma ideia não sai do papel se o empreendedor pensar demais,
portanto, tome ação”, aconselha Renan, com vivência no exterior,
no emprego formal e como empreendedor.

Redação: Andrew Fischer/Agência Besouro
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