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Agradecemos a todas as mulheres que abriram suas vidas para que este livro 
pudesse inspirar muitas outras mulheres na caminhada do empreendedorismo.

Agradecemos às voluntárias Adelina Araujo, Beatriz Carvalho, Flávia Bueno, Mo-
ara Flausino, Gabriela Loures, Laís Mascarenhas, Yara Salgueiro, Luiza Araujo e 
Isadora Terra, que mergulharam nessas histórias e as escreveram.

Agradecemos à equipe da Asplande que teve esta iniciativa e apoiou o seu desen-
volvimento com a mesma empolgação e proatividade que conduz todos os seus 
programas e projetos.

Agradecemos especialmente ao Wolgrand Ribeiro, que revisou cuidadosamente 
cada uma das Histórias das Mulheres Empreendedoras.

Agradecimentos



7

Mulheres que Inspiram

A ideia de reunir as histórias de mulheres empreendedoras nesta publicação é 
muito oportuna e valiosa. Primeiro, pela importância de compartilhar um exemplo 
de projeto social bem-sucedido e efetivo, que promoveu excelentes resultados. 
Segundo, pelo ânimo que injetará no leitor, neste momento triste e desalentador 
que a humanidade e o Brasil atravessam. 

As histórias das 45 mulheres que são contadas neste belo livro têm em comum o 
fato de terem participado do projeto “Rede Cooperativa de Mulheres Empreende-
doras da Região Metropolitana do Rio de Janeiro”, coordenado pela Asplande. São 
moradoras dos municípios de Duque de Caxias, Queimados, Nova Iguaçu, Belford 
Roxo, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo e de bairros do Rio de Janeiro das 
zonas Oeste, Norte e Sul. Todas apresentavam potencial incrível para desenvolver 
atividades e obter renda, porém careciam de apoio em vários aspectos pessoais 
e de seus negócios. O encontro dessas mulheres com a Asplande é o fio condutor 
para o sucesso das atividades desenvolvidas. O leitor perceberá que o caminho 
trilhado pelo Asplande, desde 1997, foi determinante para o progresso original 
desses projetos femininos, marcando a diferença para essas mulheres e suas fa-
mílias.

Neste livro, feito de maneira muito cuidadosa e delicada, o leitor poderá ler e apre-
ciar histórias instigantes de mulheres destemidas, cujas vidas foram atravessa-
das por imensas dificuldades, verdadeiros dramas pessoais e familiares, que não 
pouparam sofrimento por doenças graves, feminicídios e desempregos. Muitas 
dessas mulheres vivem em áreas onde estão presentes enormes problemas so-
ciais, econômicos e ambientais. O esforço, a perseverança e a obstinação indivi-
duais foram fundamentais para o êxito alcançado nas suas iniciativas. No mundo 
vivido por elas, o traço comum foi transformar o impossível em realidade, seja so-
lucionando os problemas surgidos ou mudando de atividades e buscando novos 
conhecimentos, em tarefa contínua de aprimoramento, aprendizado e superação. 

O resultado das iniciativas é fascinante! Quem não ficará encantado pelas gracio-
sas bonecas de Danielle Bahia de Oliveira? Pelos bolos de Marilda Martins Silva ou 
pelos quitutes da Alexsandra Souza da Silva e da Elizafran Nascimento Oliveira? 
Quem não se beneficiará ao conhecer os trabalhos de impacto social realizados 
por Tereza Cristina da Conceição Silva ou por Flávia Domingues Mendes, entre 
muitos outros? 

Suas trajetórias vitoriosas são lições de que a realização dos sonhos é possível 
para todos nós. Cada história nos mostra a luta de costureiras, manicures, ar-
tesãs, produtoras de eventos, designers de moda e trabalhadoras nas diversas 
áreas da gastronomia, todas cheias de garra e ação. Suas vidas são verdadeiros 
testemunhos de que as adversidades podem ser ultrapassadas com esforço, co-
nhecimento, parcerias, solidariedade, dedicação e foco no que se deseja alcançar.  

Prefácio
Mulheres em Rede: solidariedade e vida instigante
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Assim, constatamos em cada mulher uma batalhadora, seus percursos de vida 
singulares trazem inspiração e renovam a esperança. Possibilitam aos leitores a 
reflexão sobre suas vidas!

Tenho certeza de que a leitura deste livro ficará guardada no coração de todos. 
Desejo que o leitor encontre o prazer de descobrir os encantos destas histórias e 
sinta os estímulos que elas provocam.

Tereza Coni Aguiar

Tereza Coni Aguiar é geógrafa formada pela UFRJ e Doutora em Geografia pela 
UFF. Aposentada do IBGE, atuou em pesquisas sobre agricultura, meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Paracambi no 
projeto junto a pequenos produtores rurais. Foi uma das fundadoras da Asplande, 
participando hoje como Colaboradora. É consultora independente com trabalhos 
internacionais.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2021.
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A ONG Asplande tem a missão de instrumentalizar populações de baixa renda  
– especialmente grupos formados por mulheres chefes de família – para o pla-
nejamento, implementação e monitoramento de empreendimentos comunitários 
e cooperativos, voltados para um desenvolvimento integral e harmônico. Na Rede 
Cooperativa de Mulheres Empreendedoras da Região Metropolitana do Rio de Ja-
neiro, as empreendedoras recebem apoio, capacitação e mentoria, estabelecem 
parcerias e intercâmbio e fazem vendas compartilhadas. 

Os projetos de formação de empreendedoras Asplande são divididos em 3 gran-
des áreas: a gastronomia, Sabores do Rio, o artesanato e os serviços, Raízes do 
Rio, e a Incubadora de Negócios Sociais Impacta Mulher. Uma vez engajadas nos 
projetos, as mulheres atendidas recebem treinamento nas áreas de planejamento, 
gestão administrativa e financeira e desenvolvimento de produtos e serviços, via-
bilizando a valorização do trabalho dentro dos princípios do comércio justo. 

Na plataforma de Ensino à Distância Mulheres em Rede – Compartilhando Sabe-
res, mulheresnarede.org.br, as empreendedoras contam com recursos de apren-
dizagem e troca de informações sobre todos os assuntos ligados aos negócios, 
desde o planejamento até a aferição dos resultados. O blog do Empreendedorismo 
Feminino e a seção Minha História, criados em 2017, têm como objetivos mostrar 
os desafios enfrentados por essas mulheres, inspirar e motivar outras mulheres a 
fazer o melhor de suas vidas. 

Mais de cem histórias já escritas e publicadas desde então mostram a trajetória 
de mulheres que ousaram assumir seus próprios caminhos no mercado competi-
tivo, enfrentando dificuldades pessoais e econômicas e barreiras sociais, promo-
vendo mudanças importantes na qualidade de vida de seus familiares e de suas 
comunidades. 

Por meio do e-book Mulheres que Inspiram, as histórias contadas ultrapassam os 
muros da Asplande e da Rede de Mulheres Empreendedoras, e servem de exemplo 
e inspiração para outros públicos por este Brasil afora e, “por que não?” por este 
mundo afora. Você poderá percorrê-lo, de acordo com a sua linha de interesse, 
pelo nome da empreendedora, pelo tipo de negócio ou pela região geográfica de 
atuação. 

No volume 1, estão apresentadas as histórias escritas de março de 2020 a novem-
bro de 2021, dentro do período marcado pela pandemia do COVID-19, que marcou 
a vida e os negócios do mundo inteiro, inclusive das Mulheres Empreendedoras da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

www.asplande.org.br

http://www.asplande.org.br/
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www.asplande.org.br

http://www.asplande.org.br/
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O Projeto Sabores do Rio tem como finalidade contribuir para qualificar e promo-
ver a atuação empreendedora de mulheres da área de gastronomia nas regiões 
onde a ASPLANDE desenvolve seu trabalho. 

As mulheres contempladas pelo projeto têm acesso a informações e ferramentas 
de trabalho nas áreas de planejamento do negócio, formação de preço, gestão 
administrativa e financeira, desenvolvimento de novos produtos e serviços, bem 
como à elaboração do Plano de Negócio e Comunicação.

www.saboresdorio.org.br

http://saboresdorio.org.br/
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O objetivo do Projeto Raízes do Rio é reunir empreendedoras que atuam nas ativi-
dades ligadas ao artesanato, costura e serviços, valorizando a escolha de temas 
que valorizem a identidade cultural do estado do Rio de Janeiro.

A missão é aprimorar a produção, a partir de técnicas ambientalmente susten-
táveis, tais como reciclagem e matérias primas não poluentes, e viabilizando a 
divulgação e vendas conjuntas com a valorização do trabalho através dos princí-
pios do comércio justo.

www.asplande.org.br/raizesdorio/

http://www.asplande.org.br/raizesdorio/
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O Projeto Incubadora de Negócios Sociais Impacta Mulher visa apoiar empreen-
dedoras das regiões onde a Asplande atua a se tornarem embaixadoras para em-
preendimentos sociais e criativos em suas comunidades.

Através de diversas atividades, a Incubadora estimula a capacidade das empre-
endedoras de conduzir seus negócios, melhora o impacto social dos mesmos e 
contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões onde estão inseridos.

www.impactamulher.org.br

http://impactamulher.org.br/
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 “encarem sempre a sua arte 
como negócio, nunca se deixem 
ser exploradas, muitas vezes 
menos é mais.”

Neusa aprendeu o labirinto com sua mãe e com ele iniciou sua carreira de artesã

Neusa Barros Santos
Miloca Maricota Artes Manuais

ArtesManuais

Guaratiba/RJ
(21) 96982 - 0064

@milocamaricotaoficial

https://www.instagram.com/milocamaricotaoficial/


15

Mulheres que Inspiram

Neusa Barros Santos
Miloca Maricota Artes Manuais

O Bordado LABIRINTO, conhecido também como Crivo Labirinto, é uma técnica de 
artes manuais muito difundida no interior da Paraíba, onde nasceu Neusa Barros 
Santos. Seguindo uma tradição familiar, que mantém viva essa linda arte, Neusa 
aprendeu o labirinto com sua mãe e com ele iniciou sua carreira de artesã. Hoje, 
com 62 anos e 3 filhos, a vida levou Neusa a outros caminhos, sempre ligados às 
artes, especialmente às artes manuais.

A história da Neusa empreendedora é bem diversificada. Depois do labirinto, 
aprendeu a fazer crochê e macramê, a bordar e costurar, enfim, tudo o que era 
comum às mocinhas prendadas.  Depois de se formar em Jornalismo em 1981, 
dedicou-se às artes cênicas, atuando como professora de teatro para crianças 
e jovens, no centro cultural de Campina Grande, onde criava e executava toda a 
cenografia e o figurino.

Em 1989, após um curso de bijuterias em Recife, Pernambuco, veio morar no Rio, 
e partiu para a criação de peças de bijuteria. Trabalhou por 5 anos para grandes 
marcas, como mão de obra terceirizada. Depois, montou sua própria loja, pois a 
terceirização exigia demais dela. “Não dava conta de tanto trabalho”. 

Foram 10 anos de loja, mas como o custo de manutenção era alto, teve que en-
cerrar seu negócio. Em 2013, foi para a Paraíba, onde começou a criar livremente 
peças artesanais, sem compromisso de venda. Fez um curso de pintura livre e 
outros cursos, trilhando um novo aprendizado. 

Voltando ao Rio, abriu um novo negócio, a MILOCA MARICOTA ARTES MANUAIS. 
Cria bolsas em tecido, bordado ou pintado, toalhas de banho pintadas, com aca-
bamento em crochê, sem ficar presa a um determinado tipo de produto. Aplica 
plenamente seus conhecimentos nas suas criações. Versatilidade: é a sua pala-
vra chave. 

Suas vendas são feitas, principalmente, a amigos e clientes, e nas feiras do Circui-
to Ecosol, Campo Grande e Largo do Machado. O artesanato é sua fonte de renda, 
mas, na atual situação econômica, “as vendas, realmente, não são satisfatórias”. 
Neusa sabe que seu produto é bem aceito, mas, “as pessoas dizem, sem cons-
trangimento, que não têm dinheiro. Uma triste realidade”.

Apesar das dificuldades, Neusa está sempre buscando trilhar novos caminhos. 
Atualmente está cursando Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). Conheceu a Asplande através de uma amiga que participa das 
feiras de Rede de Mulheres Empreendedoras e, quando pode, participa das reu-
niões, que sempre lhe acrescentam algo de novo, alertando para “o que devemos 
fazer para não cair nos mesmos erros”. 

Como mensagem final, Neusa diz às queridas artesãs que “encarem sempre a sua 
arte como negócio, nunca se deixem ser exploradas, muitas vezes menos é mais. 
E a Asplande é um fio condutor, aproveitem essa energia”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Empreendimento
social

Duque de Caxias/RJ
(21) 97906 - 3720

@institutoequitativa

 “não só ajudar, mas enxergar o cres-

cimento e o fortalecimento delas, em 

matéria e espírito, não tem preço”

Tereza Cristina da Conceição Silva
Instituto Equit’Ativa

trabalha com as crianças e seusfamiliares, a fim de garantirà criança um lar feliz, capazde prepará-la para construire encontrar seu caminho.

https://www.instagram.com/institutoequitativa/


17

Mulheres que Inspiram

Escrito por:

Adelina Araújo

Tereza Cristina da Conceição Silva
Instituto Equit’Ativa

A Equinoterapia é uma reconhecida opção terapêutica, especialmente para crian-
ças com necessidades especiais, pois, com os cavalos (equinos), se consegue 
trabalhar o equilíbrio global e a autoestima da criança. A trajetória de Tereza Cris-
tina da Conceição Silva, 50 anos de vida e 30 anos de trabalho com crianças es-
peciais, nos conduz até o Instituto Equit’Ativa, numa viagem muito interessante.

Aos 10 anos, Tereza Cristina fez sua primeira eucaristia e, aos 13, se tornou ca-
tequista das Paróquias Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Conceição 
em Duque de Caxias, experiência que a direcionou para atividades de cunho so-
cial. Sonhou se tornar freira, foi postulante e até noviça, mas depois se engajou na 
Instituição Teresiana, onde faz parte de um grupo aberto. 

Nessa trajetória, trabalhou por 8 anos na creche São Francisco de Assis, na Vila 
Beira Mar,  em Duque de Caxias, que atende crianças muito pobres da comunida-
de. Pela vivência, aprendeu a lidar com essas pessoas que pensam, agem e en-
tendem o mundo de suas próprias maneiras. Descobriu que “não só ajudar, mas 
enxergar o crescimento e o fortalecimento delas, em matéria e espírito, não tem 
preço”.

Como formação acadêmica, Tereza Cristina cursou administração de empresas, 
psicologia e teologia na PUC/RJ, fez especialização em neuropsicopedagogia clí-
nica e institucional e neurociências, é mestranda em neuropsicopedagogia e atua 
como coordenadora do curso Teologia para Leigos, na Igreja do Pilar, onde aplica 
o módulo de Moral e Ética.

O Instituto Equit’Ativa, um projeto de 30 anos, implantado na Chácara Arcampo 
em Santa Cruz da Serra, recebe crianças com distúrbios como síndrome de down, 
espectro autismo e paralisia cerebral. Uma equipe multidisciplinar, composta de 
fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta educacional, 
trabalha com as crianças e seus familiares, a fim de garantir à criança um lar feliz, 
capaz de prepará-la para construir e encontrar seu caminho. O Instituto foi re-
gistrado em dezembro de 2019, conta com doações para seu custeio, e tem uma 
parceria com o América Futebol Clube. 

Tereza Cristina conheceu a Rede de Mulheres Empreendedoras e a Asplande por 
intermédio de sua amiga Verônica. “A Asplande me ajudou muito, me impulsionou, 
e me fez ter mais confiança no que estou executando”. 

Como mensagem aos leitores, Tereza Cristina diz que “O céu é o Limite, não im-
portam as dificuldades, se você tem um sonho, vá ao encontro dele! Na Vida não 
Realizamos nada Sozinhos!! Nunca estamos sós!! Há sempre alguém à nossa Es-
pera, Mesmo que esse Alguém seja nós Mesmos!!!”
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Sua história como artesã segue o exemplo da mãe, Waldineia, com quem aprendeu a fazer crochê e pintura.

Ana Virgínia Santos
Dona Onça

Coletivo deArtesãs

@coletivodonaonca

A partir de sua criação, o Coletivo 

começou a oferecer oficinas, 

descobrir artesãs em situação de 

vulnerabilidade e buscar parcerias.

Nova Iguaçu/RJ
(21) 97477 - 2817

https://www.instagram.com/coletivodonaonca/


19

Mulheres que Inspiram

Ana Virgínia Santos
Dona Onça

Ana Virgínia Santos, 39 anos, moradora de Valverde, Nova Iguaçu, é artesã e res-
ponsável pelo Coletivo Dona Onça, que reúne empreendedoras sustentáveis, que 
produzem acessórios femininos e produtos para decoração, cama, mesa e banho, 
a partir de resíduos.

Ana começou sua vida profissional como manicure, se formou e foi certificada 
como designer de sobrancelhas e foi atuar nessa profissão. Sua história como 
artesã segue o exemplo da mãe, Waldineia, com quem aprendeu a fazer crochê e 
pintura, mas se encontrou nos acessórios e bolsas. No início, fazia bijuterias para 
uso próprio, mas quando teve seu filho, há 18 anos, despertou para o artesanato 
como negócio, criando peças e vendendo para clientes do salão onde trabalhava 
e, mais adiante,  investiu no seu próprio negócio.

Começou então a participar de feiras no Valverde e a divulgar seu trabalho no 
Facebook. Conheceu o Projeto Arte sem Fronteiras da Universidade Veiga de Al-
meida (UVA), que exigia que os produtos tivessem pelo menos 60% de “resíduo”. 
Desenvolveu peças usando cápsulas de café expresso e obteve produtos cada vez 
mais elaborados. A primeira feira de que participou na UVA foi um marco na sua 
vida pois, a partir daí, engajou mais pessoas na atividade.

Em 2013, Ana implantou o Coletivo Dona Onça, uma ideia antiga de sua mãe, repa-
ginada pela reciclagem, a fim de buscar renda, visibilidade e respeito pelo trabalho 
das artesãs do Valverde, que trabalham com garrafas pet, cápsulas de café, etc. 
O nome Dona Onça foi dado porque Ana era tida como brava, “não por qualquer 
motivo, mas pela necessidade de se impor e mostrar sua existência”. 

A partir de sua criação, o Coletivo começou a oferecer oficinas, descobrir artesãs 
em situação de vulnerabilidade e buscar parcerias. Em 2013, obteve apoio da Pre-
feitura de Nova Iguaçu e em 2016, a Secretaria de Cultura do Município aceitou 
apoiar a exposição de trabalhos do Coletivo nos eventos realizados na casa, fa-
zendo link entre este e os organizadores do evento.

O Coletivo já apoiou mais de 100 mulheres e possui um espaço próprio, ainda em 
reforma, para uso como ateliê coletivo, local de oficinas e cursos e loja colaborati-
va, “para ser uma estrutura voltada para encorajar a liberdade e o crescimento da 
mulher que sustenta e conduz sua família”. 

Ana consegue aliar ao seu trabalho o amor pelo artesanato e pela história. Ainda 
trabalha como manicure e designer de sobrancelhas, mas está saindo aos poucos 
para se dedicar mais à família. Afinal, “estar com minha família não tem preço, 
fazer o que amo não tem preço e poder ajudar outras pessoas que não têm apoio 
de ninguém, não tem preço!!!”

A determinação da Onça, como Ana também é chamada, tem incentivado muitas 
mulheres.

Escrito por:

Adelina Araújo
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se deu conta de que as mulheres mais 
importantes na sua vida tinham em 
comum o fato de viverem em lugares 
de grande vulnerabilidade e precisarem usar a comunicação para escapar de situações de risco

Flávia Domingues Mendes
EfeMais Comunicação

NegócioSocial

 “queria trabalhar com negócios que transformas-sem a vida de pessoas”

Campo Grande/RJ
(21) 98449 - 4041

@efemais_comunicacao
www.efemais.com

https://www.instagram.com/efemais_comunicacao/
http://www.efemais.com/
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Flávia Domingues Mendes
EfeMais Comunicação

Flávia Domingues Mendes, 41 anos, moradora de Campo Grande, jornalista, es-
pecializada em Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial, é apaixonada 
pelo empreendedorismo e, com a EfeMais Comunicação, trabalha para transfor-
mar realidades usando a capacitação que adquiriu em sua rica história de vida.

Na sua trajetória, fez de tudo um pouco: vendeu produtos Natura, cachorro quente 
e quentinha, trabalhou como auxiliar de condomínio e no telemarketing. Por fim, 
atuou por 10 anos numa empresa nas áreas de sustentabilidade, diálogo social, 
mediação de conflitos, gestão do conhecimento e comunicação institucional, ad-
quirindo uma rica vivência profissional.

Em 2013, ficou desempregada, começou a trabalhar como pessoa jurídica nas 
áreas de comunicação e mídias sociais e criou a marca EfeMais, que significa 
Flávia Soma. Em 2014, sua irmã Gabriela engravidou e nasceu Guilherme, uma 
criança especial, autista. A busca de um tratamento para Guilherme levou a famí-
lia a Campo Grande em 2016. 

Apaixonada pelo bairro, Flávia começou a participar de projetos como o Conecta 
Campo Grande, e repensou a EfeMais, “queria trabalhar com negócios que trans-
formassem a vida de pessoas”. Em 2017, foi aceita no projeto Incubadora Rio 
Criativo, onde se aproximou do conceito da economia criativa e decidiu buscar 
negócios com “retornos bacanas especialmente para mulheres negras e jovens”. 
No espaço coworking da incubadora, se “oxigenou um pouco mais”, e teve o im-
portante apoio de Diogo Oliveira. 

Em 2019, Flávia montou um escritório compartilhado em Campo Grande, ingres-
sou no projeto Impacta Mulher da Asplande e conheceu a Rede de Mulheres Em-
preendedoras. Quando fez o seu CANVAS pessoal, se deu conta de que as mu-
lheres mais importantes na sua vida tinham em comum o fato de viverem em 
lugares de grande vulnerabilidade e precisarem usar a comunicação para escapar 
de situações de risco, “minha habilidade de lidar com pessoas e negócios vinha 
dessa ancestralidade”. 

Hoje a EfeMais presta serviços de assessoria de comunicação, marketing digital, 
produção de conteúdos e gestão de mídias, usando um método de comunicação 
chamado “Diálogos”. Para cada cliente, constrói um plano de comunicação bus-
cando resultados “no tom de voz daquela marca”. Além disso, a EfeMais tem um 
produto, o Bora Causar, que se tornou um escola de comunicação para negócios 
de impacto social.

Como mensagem a outros empreendedores, Flávia diz que “quando a água bate 
na bunda todo mundo aprende a nadar. É quase uma filosofia de vida que uso 
para ir atrás dos meus objetivos, para me dar um sacode quando estou pra baixo 
e quero dar um xô na procrastinação. Aprendizado de alguém que teve que lutar 
muito e ainda luta, para estar onde está”. 

Escrito por:

Adelina Araújo
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tornando-se uma embaixadorado 

Impacta Mulher e ganhando um 

prêmio do British Council.

Rio de Janeiro
(21) 99917 - 5029

Clarice Seixas
MIMOS – Cosméticos Naturais

A transição para a área 

de cosméticos teve início em 2013,

quando foi convidada pelo 

pajé TxanáIxã, para passar um período 

na aldeia de Altamira, no Acre.

CosméticosNaturais

@mimosnaturais
mimosnaturais.com.br

https://www.instagram.com/mimosnaturais/
https://mimosnaturais.com.br/
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Escrito por:

Adelina Araújo

Clarice Seixas
MIMOS – Cosméticos Naturais

Empreender em tempos de pandemia é um desafio, mas nossa entrevistada Cla-
rice Seixas conseguiu levar seu negócio, a MIMOS - cosméticos naturais, para 
frente e ainda fazê-lo crescer. 

Clarice tem 54 anos, 1 filho, reside em Niterói e sua história profissional começou 
com a osteopatia, na qual ainda atua. A transição para a área de cosméticos teve 
início em 2013, quando foi convidada pelo pajé Txaná Ixã, para passar um período 
na aldeia de Altamira, no Acre. Antes da viagem, ela começou a estudar fitoterapia 
e, apesar de ter encontrado lá plantas diferentes das que havia estudado, a expe-
riência lhe abriu a mente para o mundo vegetal e seu potencial. Quando voltou, 
começou a praticar a fitocosmética, criou a MIMOS e iniciou uma pós-graduação 
em cosmetologia, a fim de atender as recomendações das certificadoras de pro-
dutos naturais. 

Seus produtos, à base de ingredientes amazônicos (cupuaçu), africanos (karité) e 
indianos utilizados na medicina ayurveda (shikakai), são diferenciados, pelo alto 
valor agregado, dirigidos a um público específico. “Um negócio complexo, que 
precisa ser olhado estrategicamente desde a aquisição de matérias primas até a 
venda final”. Por isso, ela foi buscar no SESC um maior conhecimento para admi-
nistrá-lo, e conheceu Joana, que lhe falou sobre a Incubadora Impacta Mulher da 
Asplande. 

A Incubadora foi um divisor de águas para Clarice, que se inseriu na Rede de Mu-
lheres Empreendedoras, teve o suporte de diversos profissionais e ampliou sua 
rede de contatos. Definiu novas metas que fortaleceram seu negócio, tornando-se 
uma embaixadora do Impacta Mulher e ganhando um prêmio do British Council. 

Clarice produzia os fitocosméticos no seu ateliê, na Comunidade Santa Marta, 
mas, com a pandemia, passou a fazê-los em casa. As vendas, que antes eram pre-
senciais, em feiras, passaram a ocorrer em feiras virtuais, pelo e-commerce, um 
sistema mais atrativo para os clientes propensos e disponíveis para fazer com-
pras on-line. Ela também faz vendas diretamente ao consumidor pelo site.  

Além da MIMOS, Clarice criou um negócio de impacto social na Comunidade do 
Pavão Pavãozinho, onde capacitou mulheres a preparar produtos de limpeza com 
ingredientes naturais, que são distribuídos na própria comunidade.

Clarice vai se aperfeiçoando como empreendedora e pesquisadora e recomenda 
às Mulheres Empreendedoras que “tenham persistência, vivam o presente, não se 
agarrem às aquisições do passado. Mantenham o olhar atento, pois as oportuni-
dades aparecem SEMPRE mesmo diante do inusitado e do inesperado. A empre-
endedora que tiver essa característica se destacará após essa tempestade pas-
sar”.
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“nunca parei o artesanato,

melhorei a marca com acessórios 

de moda de material reciclado, 

com mais criatividade e beleza, 

sem abrir mão da elegância”

Angélica Bueno
HLC

Moda, Artesanato e Cultura

@hlcmarca

decidiu fazer o festival cultural 

ReCriar Mulheres, com a finalidade de 

mostrar a potência criativa, bonita

 e diversa das mulheres de todas

 as artes da Baixada Fluminense.

Nova Iguaçu/RJ
(21) 96878 - 9608

https://www.instagram.com/hlcmarca/
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Angélica Bueno
HLC

Angélica Bueno, mãe e filha, uma mulher sempre a frente de seu tempo. Desde 
muito jovem, pensava em trabalhar para sua autonomia, tanto que no primeiro 
curso de manicure, aos 14 anos, como muitos jovens da periferia que necessitam 
de independência financeira, começou a fazer unhas a domicílio. 

Depois, o artesanato surgiu como opção de melhoria de renda e Angélica entrou 
no universo das feiras de exposições e tudo fluiu, “me apaixonei pelo artesanato, 
chamei minha irmã pra me ajudar porque não dava conta sozinha. Fazíamos qua-
tro feiras semanais e começamos a viver disso”, disse a artesã.

Mas, como todo trabalho informal, as vendas caíram e com 23 anos, a artesã fe-
minista viajou pelo Brasil mostrando seu trabalho, e já tinha na época uma preo-
cupação com o meio ambiente, pois usava resíduos para fazer suas peças. 

Nos anos 80, de volta ao Rio, a veia do artesanato continuou pulsante, os estudos 
e o trabalho em empresas formais aconteceram, mas “nunca parei o artesanato, 
melhorei a marca com acessórios de moda de material reciclado, com mais cria-
tividade e beleza, sem abrir mão da elegância”, conta.

Angélica Bueno, uma militante da sustentabilidade, é contra a industrialização 
das bijuterias e semijoias, “terrivelmente constrangedora e violenta pois, até onde 
se sabe, há trabalho escravo por detrás. Por isso os preços tão baixos fazem con-
corrência desleal com o artesanato original”, opina. 

Em 2018, precisava dar um nome à sua marca, e sua filha Hilca ganhou um con-
curso para fazer o curso Juventude Empreendedora, da ONG CIEDS. “Aí o nome 
ficou HLC, as iniciais de Hilca”. 

Antes do aparecimento do COVID-19, a ativista de 62 anos decidiu fazer o festival 
cultural ReCriar Mulheres, com a finalidade de mostrar a potência criativa, bonita 
e diversa das mulheres de todas as artes da Baixada Fluminense. O 1º ciclo da 
Incubadora Impacta Mulher, promovido pela Asplande, teve muita relevância para 
o ReCriar, “a incubadora me deixou mais segura pra fazer o que tinha vontade e 
não sabia que podia. Consegui iniciar um projeto que até então era só um sonho.”

Com a pandemia, a moradora de Nova Iguaçu, precisou se reinventar contando 
com ajuda de uma amiga para vender e doar máscaras na Baixada, “também con-
segui o Auxílio Emergencial e é com isso que estamos vivendo. Tudo que estamos 
passando é novo, desafiador e perigoso, portanto, angustiante demais, até porque 
não temos ideia de quando vai terminar.” finaliza.

A HLC foi aprovada no edital “Cultura Presente nas Redes” da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do RJ. “Com o financiamento, a equipe atualizou o perfil 
no Instagram, ainda produz vídeos com profissionais da moda e pretende criar um 
site para vender seus produtos”.

Escrito por:

Beatriz Carvalho
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Lidiane de Oliveira dos Santos
Salgados

Salgados

 “não podemos 
desistir diante das dificuldades, 
pois tudo nos acrescenta experiência, 
saímos das lutas mais fortes 
quando as enfrentamos.”

atua como manicure, que é a profissão herdada de sua mãe, e como designer de sobrancelhas.

Queimados/RJ
(21) 98172-0047



27

Mulheres que Inspiram

Lidiane de Oliveira dos Santos
Salgados

Lidiane de Oliveira dos Santos, 40 anos, começou a cozinhar fazendo salgados e 
alguns pratos para sua família e depois para confraternizações e pelo sabor e pela 
apresentação, todos elogiavam os pratos. Assim, ela começou a preparar salga-
dos para seu esposo, Marcelo, vender no comércio próximo de sua casa.

Lidiane e Marcelo moram em Queimados e têm 2 filhos, João Pedro de 16 e Lucas 
de 23 anos. Por um período, chegaram a sustentar a casa com as vendas dos ape-
titosos salgados que agradavam o público e saiam bem. 

Mas, para Lidiane se tornar uma empreendedora da gastronomia, morando numa 
área rural de Queimados, com transporte público deficitário e com baixa concen-
tração demográfica, foi preciso que ela buscasse uma formação mais sólida, não 
somente na culinária, mas também na área de negócios.

Há cerca de 3 anos, ela conheceu a Asplande, onde participou do projeto Sabores 
do Rio, que lhe deu suporte quanto à educação financeira, uso de planilhas, de-
finição de público alvo, modelo de negócio, elaboração do Canvas e marketing. 
Paulinho e Dayse a ajudaram muito e ainda são seus grandes incentivadores. 

Além da Asplande, Lidiane aproveitou as oportunidades que surgiram para se de-
senvolver como profissional da gastronomia e como empreendedora. Em 2018, 
conheceu a Gastromotiva por meio da Maristela, professora nessa instituição e no 
Sabores do Rio. Na Gastromotiva, ela participou da 5° turma do curso Cozinheiro 
Profissional com Ênfase em Gastronomia Social, um curso com duração de 3 me-
ses de “muito aprendizado”. Fez também um curso “mão na massa” no Instituto 
Gourmet de Queimados, onde aprendeu a fazer maravilhosas pizzas. Ou seja, ela 
agarra as oportunidades, embora ainda não consiga aplicar todos os conheci-
mentos adquiridos. 

Seu negócio como empreendedora são os salgados, mas Lidiane se arrisca tam-
bém nos bolos. Sua principal ferramenta de venda é o Whatsapp. Já usou o Face-
book e o Instagram, mas estes não funcionaram bem para ela. 

Para complementar sua renda, Lidiane atua como manicure, que é a profissão her-
dada de sua mãe, e como designer de sobrancelhas. Durante a pandemia, ela não 
está atuando na área gastronômica, mas somente na estética. 

Lidiane gostaria de trabalhar mais com a confeitaria e os salgados, mas nesse 
momento difícil, ela pensa que “não podemos desistir diante das dificuldades, pois 
tudo nos acrescenta experiência, saímos das lutas mais fortes quando as enfren-
tamos. Com Deus tudo é possível àquele que crê”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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“quando você usa  um acessório 

ressignificado, começa a entender 

melhor o seu protagonismo 

para o bem do planeta”

Elisabethe Lima
Bell Lima Acessórios

Artesanato Sustentável

@acessoriosbelllima
www.belllima.com.br

“comecei a produzir peças para minhas 

amigas durante o tratamento. Depois fui 

amadurecendo para ampliar e escalonar 

a ideia de ressignificação de resíduos” 

Cascadura/RJ
(21) 96809 - 3298

https://www.instagram.com/acessoriosbelllima/
https://www.belllima.com.br/
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Elisabethe Lima
Bell Lima Acessórios

Outubro rosa é conhecido como o mês da conscientização e prevenção ao câncer 
de mama e de colo do útero. Campanhas e políticas públicas surgem nessa época 
como estímulo ao autoexame, pois sabemos que, quanto antes for feito o diag-
nóstico, mais rápida será a cura.

Como outras mulheres Brasil afora, a designer Bell Lima, em 2007, foi diagnosti-
cada com câncer de mama, o que fez seu mundo virar de ponta cabeça e tirar uma 
grande lição de vida: “comecei a produzir peças para minhas amigas durante o 
tratamento. Depois fui amadurecendo para ampliar e escalonar a ideia de ressig-
nificação de resíduos”.

Todo início é difícil, mas em 2010, com dois anos de tratamento, Bell se formalizou 
como MEI, “conquistei minhas primeiras clientes com resiliência e perseverança, 
mas contar a história do atelier e do meu sonho em capacitar outras mulheres foi 
fundamental” lembra a artesã.

Na atualidade, a importância da sustentabilidade ambiental chama a atenção para 
negócios de impacto, “quando você usa um acessório ressignificado, começa a 
entender melhor o seu protagonismo para o bem do planeta”, opina.

A pandemia do Covid-19 mudou alguns hábitos de consumo, “andamos algumas 
casas, mas precisamos caminhar mais. Tem muita gente fazendo coisas relevan-
tes para o meio ambiente e a pandemia deu visibilidade a essas ações”, Bell diz.

Ser mulher nos negócios é mágico, mas exaustivamente desafiador, “fiquei para-
lisada com o isolamento social, mas, como empreendedora, veio uma vontade de 
seguir num novo modelo. O desafio foi contar a história, mas agora virtualmente. 
Fazer o público captar o encanto do material por meio das fotos e textos nas redes 
sociais”, explica.

Participante da Incubadora Impacta Mulher, Bell Lima, 60 anos, fez um curso de 
modelagem de negócios no SEBRAE por 8 meses, mas somente com a experiên-
cia vivida na Asplande, “fui consolidando minha empresa como negócio social e 
criando um networking que me ajudou a estruturar meu projeto, a ser mais as-
sertiva, me preparando para novos caminhos e parcerias. Estar em contato com 
outras empreendedoras sociais foi fundamental”.

Sempre a todo vapor, a empreendedora lançou uma nova coleção e tem realizado 
feiras online. Bell Lima foi homenageada com o Prêmio Tia Angélica e deixa um 
recado para mulheres que sonham com seu próprio negócio: “se acalme e ouça 
sua voz interior. O caminho vai aparecer, e você tem que seguir, procurar outras 
fórmulas. E, se as primeiras tentativas não alcançarem o objetivo, continue a ten-
tar, planejar, envolver seu cliente. Ganhar o prêmio Tia Angélica é uma sensação 
maravilhosa de estar no caminho certo. Foi o meu primeiro prêmio e por isso tem 
um significado tão importante”, finaliza a moradora da Zona Norte carioca.

Escrito por:

Beatriz Carvalho
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Foi no aniversário de 4 anos 

de Giovanna, apaixonada 

pelo ballet, que Danny produziu 

sua primeira boneca de pano,

 uma bailarina.

Danielle Bahia de Oliveira
Atelier da Boneca by Danny Oliveira

Bonecas de pano

@atelierdeboneca

Já enviou bonecas para vários cantos do Brasil e para outros países.

Irajá/RJ
(21) 96465 - 1936

https://www.instagram.com/atelierdeboneca/


31

Mulheres que Inspiram

Danielle Bahia de Oliveira
Atelier da Boneca by Danny Oliveira

Entrar no Instagram do Atelier de Boneca by Danny Oliveira é uma experiência 
encantadora. Amor, beleza e capricho são adjetivos que definem o trabalho da 
artesã Danielle Bahia de Oliveira, que criou esse empreendimento e que conduz 
sozinha, fazendo desde a criação e produção até a divulgação e venda de bonecas 
de pano e peças de decoração infantil. 

Danielle tem 43 anos, mora em Irajá e sempre foi apaixonada pelo artesanato. Na 
adolescência, fez ponto de cruz, biscuit, velas artesanais e pintura de panos de 
prato, como hobby. Depois se formou em Administração de Empresas e trabalhou 
por mais de 10 anos no mercado de seguros. 

Quando sua filha Giovanna tinha 2 anos, ela ficou desempregada e se voltou para 
os cuidados com a filha e “por que não?” para o artesanato. Foi no aniversário de 4 
anos de Giovanna, apaixonada pelo ballet, que Danny produziu sua primeira bone-
ca de pano, uma bailarina. Montou sozinha a decoração da festa, com ideias tira-
das da internet, gostou do resultado e postou a boneca no Orkut, a rede da época. 
As encomendas começaram a aparecer, e assim nasceu o Atelier de Boneca, em 
janeiro de 2012, quando Danny se cadastrou como MEI - MicroEmpreendedora 
Individual. 

Desde então Danny se apaixonou pelo universo dos tecidos, botões, fitas, linhas 
e bonecas de pano. Giovanna, hoje com 13 anos, ainda gosta das bonecas e é a 
primeira avaliadora das criações da mãe. O Atelier é sua única fonte de renda, por 
isso se empenha inteiramente para que ele seja um empreendimento de retorno 
financeiro e emocional. Ela divulga e vende seu artesanato por meio das redes 
sociais, hoje Instagram e Facebook, e aceita todas as formas de pagamento. Já 
enviou bonecas para vários cantos do Brasil e para outros países. Ela se conside-
ra “uma MÃE S.A.”. 

No início da pandemia, Danny sofreu uma grande queda na procura, com vários 
pedidos cancelados, mas optou por estudar formas de diminuir os efeitos nega-
tivos desse período. Hoje, ela tem trabalhado suas redes sociais explorando o 
fato de muitas pessoas estarem mais em casa e, aos poucos, as vendas vão se 
recuperando.

Danny conheceu a Rede de Mulheres Empreendedoras da Baixada Fluminense em 
2019, por intermédio da Renildes, que a convidou para as reuniões da Rede de 
Mulheres Empreendedoras, na Catedral Metropolitana de Caxias.  A partir da Rede, 
ela conheceu a Asplande, começou a frequentar as reuniões mensais no CEDIM 
(Conselho Estadual dos Direitos da Mulher) e ingressou no projeto Raízes do Rio.

A Asplande e a Rede chegaram à vida de Danny para lhe dar apoio para crescer e 
empreender. Ela considera “a Asplande um grande pilar na sua vida da empreen-
dedora”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Andréia da Conceição Gomes
Hand Bolos e Tortas

Bolos e tortas

As vendas são feitas
principalmente em clínicas,
que ela atende entre seus
plantões como enfermeira.

Para Andréia, cozinhar trata-seprincipalmente de um ato emocional,pois traz nostalgia dos aromasde doces e comidas da infância.

Duque de Caxias/RJ
(21) 99342 - 5326
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Andréia da Conceição Gomes
Hand Bolos e Tortas

A rotina de Andréia da Conceição Gomes é muito estressante, pois ela é técnica de 
enfermagem. Mas, como sempre gostou de cozinhar para amigos e família, come-
çou a fazer doces para relaxar. E como filha de peixe, peixinho é, ela tem o mesmo 
dom da falecida mãe, que também cozinhava muito bem. Para Andréia, cozinhar 
trata-se principalmente de um ato emocional, pois traz nostalgia dos aromas de 
doces e comidas da infância. Aos poucos, o hobbie terapia foi transformando-se 
em lucro, pois ela começou a vender os doces, feitos com frutas (laranja, abacaxi, 
coco, banana) e açúcar orgânico.

Em 2019, Andreia conheceu a Asplande e a assessoria que recebeu na ONG trans-
formou sua vida. A enfermeira fez cursos, assistiu palestras, participou de reuniões 
e recebeu toda a assistência possível na área do empreendedorismo e negócios. 
“Paulinho foi um divisor de águas na minha vida, me deu confiança, segurança, 
apoio, conhecimento e mudança no meu estilo de vida, e Maristela me ajudou a 
mudar meu comportamento alimentar”.

O aprendizado de Andréia com as nutricionistas que conheceu fez com que ela 
deixasse de privilegiar gorduras, farinhas, açúcares super processados e indus-
trializados, e a levaram a praticar o máximo aproveitamento dos alimentos, com 
a utilização de folhas e cascas. “Tudo isso foi enriquecedor para minha vida e o 
resultado foi que vários de meus problemas de saúde desapareceram”. Ela resol-
veu então mudar o foco na sua cozinha-negócio e lançou um projeto de doces 
delicatessen, a Organic Saúde e Estética, para um público-alvo de pessoas que 
praticam exercícios físicos ou que desejam uma vida mais saudável. 

Mas em 2020, veio a pandemia e, como enfermeira, Andreia foi uma das muitas 
guerreiras que a enfrentaram, no corpo a corpo e no dia a dia, com a sobrecarga 
de trabalho e a impotência diante sofrimento dos doentes, sendo que ela mesma 
foi um deles. Mas, ela expressa sua “total gratidão à Asplande e ao Paulinho, que 
sempre estiveram ao meu lado, principalmente nessa época difícil. A gastronomia 
teve que ficar em compasso de espera”. 

Com a vida voltando ao novo normal, Andreia está também retomando o empre-
endimento. Seu público habitual não aceitou bem a Organic Saúde, por isso ela 
resolveu voltar para as guloseimas, com a marca tradicional Hand Bolos e Tortas, 
preparados com muito afeto e cheios de doçura. As vendas são feitas principal-
mente em clínicas, que ela atende entre seus plantões como enfermeira.

Escrito por:

Flávia Bueno



34

Mulheres que Inspiram

entendeu que sua 

atividade é um negócio 

de impacto social.

Germana de Souza
Ateliê da Gê 

Bonecas de pano

@ateliedage.art 

a ausência de bonecas 
negras bonitas no mercado 
a incomodava muito.

Vila da Penha/RJ
(21) 98736 - 1518

https://www.instagram.com/ateliedage.art/
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Germana de Souza
Ateliê da Gê 

A arte de costura vai continuar em nossas vidas, mesmo com os avanços tecno-
lógicos no sentido de reproduzir o trabalho manual, pois a alma e o carinho do 
artesão são ingredientes essenciais. E a boneca de pano é uma ótima alternativa 
como produto do artesanato pois representa a amiga sonhada para muitas crian-
ças. Germana de Souza Alves Fonseca de Paula, a Gê, moradora da Vila da Penha, 
é uma artesã dedicada à confecção de bonecas de pano. 

Ela se cadastrou como MEI em 2009, pois já pensava em empreender, mas achava 
que não sobreviveria sem um trabalho de carteira assinada. Se formou em Técni-
ca de Processamento de Dados e como Assistente Social, e trabalhou em conces-
sionárias da Nissan e da Renault. “Um período de estresse e sobrecarga, até que, 
em 2018, resolvi trabalhar pra mim!” Aos 39 anos, era hora de empreender!

Como sempre amou o artesanato e conhecia várias técnicas, Gê saiu em busca do 
seu nicho de mercado, primeiramente pesquisando no YouTube. Trabalhou com a 
costura criativa: nécessaires, porta cartões etc. Em 2019, conheceu o Atelier Co-
ração de Pano e o Magia de Pano. Foi sua grande virada! 

As aulas no Youtube e no Facebook foram a inspiração para Gê encontrar seu 
nicho, “as bonecas de pano negras que dão representatividade aos negros!”, pois 
a ausência de bonecas negras bonitas no mercado a incomodava muito. Hoje 
ela representa também autistas, deficientes físicos e “gordinhos”, fazendo chegar 
ao seu público bonecas cheias de afeto. O Ateliê resgatou seu sonho de ser em-
preendedora e é hoje sua fonte de renda. Trabalha sozinha “Represento todos os 
setores da empresa, de sócio diretor a office boy”.

Nesta época de pandemia, em que o negócio tem que ser reinventado a cada dia, 
fazer com que ele “cresça e sustente as nossas despesas, necessidades e so-
nhos” é mais desafiador.  A divulgação do Ateliê é feita pelos clientes, no famoso 
boca-a-boca, e nas mídias sociais, e as vendas acontecem principalmente via 
Whatsapp. 

Germana conheceu a Asplande e a Rede de Mulheres Empreendedoras por inter-
médio de Reinildes, e logo se inseriu no projeto Raízes do Rio. Com a mentoria de 
Paulinho, além dos cursos e palestras que assistiu, entendeu que sua atividade é 
um negócio de impacto social. Ge participou de feiras como a Ecosol de Belford 
Roxo e recebeu apoio do Capital Semente, do Fundo Solidário Alemanha Brasil, 
pelo qual é muito grata. Hoje tem participação ativa nas reuniões e treinamentos 
virtuais, que muito a ajudam como ser humano e como empreendedora. 

Gê diz: “a Aspland/e me transformou por dentro e por fora, pois as histórias de 
cada mulher fazem despertar a minha capacidade. Vi que todas somos capazes 
de mudar o mundo ao nosso redor! Basta querer e cooperar umas com as outras!”

Escrito por:

Adelina Araújo
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Quando se vinculou ao projeto sentiu “uma grande alegria” ao se “reunir com várias mulheres que estão trilhando um caminho parecido com o seu”

Bruna Lanes
BrunaLanesCake 

ConfeitariaArtística

@abrunalanes

Duque de Caxias/RJ
(21) 98282 - 7534

Ela ainda ama a cozinha e 
acredita que “o doce leva um 
rastro mágico de amor e alegria
por onde passa.”

https://www.instagram.com/abrunalanes/
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Bruna Lanes
BrunaLanesCake 

A Confeitaria Artística ou Cake design é uma atividade desempenhada por arte-
sãos da gastronomia especializados no preparo e decoração de bolos, que são 
frequentemente peças centrais de mesas de sobremesas para festas, e que peças 
centrais! Um Cake Designer tem um vasto conhecimento em decoração, adquirido 
por meio de formação técnica, experiência e dedicação, aliados ao dom artístico. 
A profissão surgiu porque pessoas como Bruna Lanes abraçaram a confeitaria 
não como um hobby ou uma paixão, mas como uma carreira profissional. 

Bruna, 30 anos, moradora de Duque de Caxias, teve seu primeiro contato com a 
confeitaria em 2007 quando estava esperando o resultado do vestibular, e resol-
veu, junto com o namorado, vender bombons recheados, as trufas. Em 2008, ela 
entrou para a Escola de Belas Artes da UFRJ, que depois trocou pelo curso de 
Técnica Têxtil, no Senai CETIQT, onde se formou, e trabalhou em empresas como 
a Farm e o Grupo Sacada. Nesse tempo a confeitaria ficou “esquecidinha”, mas o 
trabalho na área de formação, não lhe fazia feliz. 

Foi aí que Bruna decidiu voltar à confeitaria, para se tornar uma Cake Designer 
e trabalhar sob encomenda. Com açúcar e afeto, ela confeccionou bolos, tortas, 
cupcakes e outros doces com motivos de flores, animais, super-heróis e outros, 
moldados em geral com pasta americana, produzindo verdadeiras obras de arte. 
BrunaLanesCake foi o nome que Bruna adotou para sua marca, divulgando-a no 
Instagram e no Facebook. No início de 2020, começou a montar um ateliê, com 
o plano de ministrar cursos de confeitaria, mas o plano teve que ser adiado, em 
função da pandemia. 

Bruna conheceu a Rede de Mulheres Empreendedoras e a Asplande no Fórum de 
Economia Solidária de Caxias e fez parte do Sabores do Rio. Quando se vinculou 
ao projeto sentiu “uma grande alegria ao se reunir com várias mulheres que estão 
trilhando um caminho parecido com o seu”, num encontro que fortalece o cami-
nho individual. Conheceu pessoas incríveis, participou de várias reuniões da Rede 
e de todas os encontros do Sabores do Rio. 

Mas, apesar de todas as conquistas, Bruna decidiu fechar o ateliê em junho de 
2021. Continua atuando nas artes e trabalha agora com a pintura artística. Ela 
ainda ama a cozinha e acredita que “o doce leva um rastro mágico de amor e ale-
gria por onde passa.” Como mensagem às demais empreendedoras, ela diz: “nun-
ca parem de estudar e tenham carinho com o seu processo. Cada empreendedora 
tem o seu contexto, seu tempo. Acredite em você e vá em frente”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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“descobri que uma boa gestão 

melhora os resultados 

e evita muitas dores de cabeça”.

Cristiane Hermes
Crisbel Biju

Artesanato 

@crisbelbiju

 a bijuteria foi sua válvula de 

escape, criou lindas peças e essa 

coleção recebeu o nome que teria 

dado à sua filha, Crisbel.

Duque de Caxias/RJ
(21) 97675 - 1817

https://www.instagram.com/crisbelbiju/
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Cristiane Hermes
Crisbel Biju

Cristiane Hermes sempre trabalhou com vendas, mas, para se firmar como em-
preendedora, precisou desenvolver uma mentalidade de negócio: “descobri que 
uma boa gestão melhora os resultados e evita muitas dores de cabeça”.

Antes de se casar, Cristiane vendia roupas de cama, mesa e banho e lingerie, “mi-
nha fonte de renda até os 32 anos”. Mas, em 2008, seu esposo teve um problema 
de coluna que o incapacitou para a atividade de repositor, e eles resolveram bus-
car juntos uma nova fonte de renda. Decidiram vender em espaços públicos, como 
camelôs.

Começaram com bijuterias, que compravam no Rio e vendiam em Caxias, fizeram 
uma boa clientela, até que, ao lado deles, se instalou um vendedor de bijuterias a 
R$1 por peça. “Não dava para competir”. Cristiane começou então a criar peças, 
a partir das compradas, e a fabricar chinelos com pedrinhas. Assim, conseguiram 
ficar no negócio, apesar da concorrência.

Em 2012, fazendo tratamento para engravidar, Cristiane descobriu um tumor ma-
ligno e teve que extraí-lo, “foi um período muito difícil”. Teve depressão, pois “não 
poderia mais ser mãe”, mas a bijuteria foi sua válvula de escape, criou lindas pe-
ças e essa coleção recebeu o nome que teria dado à sua filha, Crisbel. Seu marido 
Rui, companheiro fiel, a incentivou muito, ajudando a superar esta fase. “Foi uma 
coisa de Deus na minha vida”. 

Desde então, a marca Crisbel seguiu nos empreendimentos. Em 2016, montou 
uma food bike num shopping, a Crisbel Doces, uma iniciativa que não deu certo, 
pois ela não tinha uma boa gestão do caixa e perdeu muito dinheiro. “Decidi es-
tudar.” 

Fez um curso na CAPINA, onde trocou experiências com mulheres de vários ra-
mos de atividades, e em 2017, se engajou no projeto Raízes do Rio. Com a men-
toria, aprendeu a anotar receitas e despesas e analisou seu negócio da food bike. 
Implantou uma dinâmica de trabalho, conseguindo sair com o mínimo de dívida. 

Em 2019, criou seu MEI, retomou a Crisbel Biju, aprendeu a definir o preço justo 
para as peças e montou uma clientela que valoriza seu trabalho. Continuou na 
gastronomia com a Crisbel Delícias, barracas de doces em eventos, e as Delícias 
Mineiras da Crisbel, doces e queijos que traz de Minas.

Para divulgação e venda, Cristiane usa o Instagram, o Facebook e sua rede de 
contatos. Costumava visitar seus clientes antes da pandemia, “mas em 2020 tudo 
parou”. Com os ensinamentos que teve, fez novos negócios com o pé no chão, e 
conseguiu manter um ganho satisfatório com mínima exposição ao Covid. 

Cristiane tem hoje 44 anos, Rui está aposentado e a bijuteria os ajudou a vencer 
os tempos difíceis. Estão até planejando adotar uma criança para completar a 
família. Sua mensagem para outras empreendedoras é: “Nunca desista do seu 
potencial”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Luana Vieira de Andrade
D’licias da Lu

Confeitaria

@dliciasda_lu

Luana procura se capacitar 
cada vez mais para 
oferecer o melhor 
serviço e atendimento.

Seus produtos são artesanais, sem adição de conservantes e personalizados.

São Gonçalo/RJ
(21) 98693 - 4698

https://www.instagram.com/dliciasda_lu/
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Luana Vieira de Andrade
D’licias da Lu

Luana Vieira de Andrade tem 39 anos e cozinha desde os 12. Ela sempre gostou 
de observar tudo que era feito na cozinha pelos seus familiares. Na adolescência 
chegou a trabalhar em cozinha industrial, tamanha era sua paixão pela gastro-
nomia. Mas acabou mudando o foco profissional, fez cursos na área da beleza, 
trabalhou como cabeleireira e por fim, montou um salão em casa. Também já foi 
doméstica e auxiliar de serviços gerais.

Em 2014, já como mãe, ela resolveu “diminuir os gastos” em casa e fazer o bolo, 
os doces e os salgados para o aniversário da filha, que completaria 4 anos. Todos 
os convidados a elogiaram muito e Luana começou a receber várias encomendas, 
que ela aproveitou, pois precisava compor a renda.

Mas por motivos de saúde, a confeiteira precisou parar. Pois necessitou fazer duas 
cirurgias nos pulmões. Em 2018 frequentou alguns cursos de culinária e voltou a 
atender por encomendas. No ano de 2019, quando fazia pré-vestibular, conheceu 
a professora Janete Nazaré, que a indicou à Asplande.

De acordo com Luana, os funcionários da ONG a receberam de “braços abertos” e 
a apoiaram até o fim. Segundo a aluna dedicada “foram muitas mentorias, apren-
dizagem sobre precificação, atendimento aos clientes, estoque, planilhas, enfim, 
um todo de como gerir um negócio para ter êxito.”

Hoje, ela é empreendedora e cake designer. Realizou cursos desde o design de 
bolos com chantilly até o marketing digital e não pretende parar por aí, pois Luana 
procura se capacitar cada vez mais para oferecer o melhor serviço e atendimento. 
Com seu projeto chamado D’licias da Lu, ela procura atender a um público variado: 
mães, jovens, senhoras, senhores… e ainda faz eventos familiares e corporativos. 
Seus produtos são artesanais, sem adição de conservantes e personalizados.

Escrito por:

Flávia Bueno
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Elaine Picanço Basto
D’Nany

Confeitaria

@elaine___basto

Seu maior sonho no momento 
é fazer uma faculdade 
de gastronomia.

Ela teve problemas de memória, depressão e não quis mais voltar às salas de aula.

Marechal Hermes/RJ
(21) 96875 - 4069

https://www.instagram.com/elaine___basto/
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Elaine Picanço Basto
D’Nany

Elaine Picanço, 46 anos, foi professora de educação infantil durante 23 anos, mas 
precisou se afastar do trabalho devido a um sério problema de stress pós-traumá-
tico, um evento de agressão física que presenciou na escola em que trabalhava. 
Ela teve problemas de memória, depressão e não quis mais voltar às salas de aula. 
Ficou afastada pelo INSS. Elaine também fazia faculdade de História e precisou 
trancar no último período.

A educadora se sentia perdida, estava insegura, com muitos problemas emocio-
nais e sem rumo na vida. Foi aí que decidiu mudar de profissão e começou a fazer 
cursos nas áreas de panificação e confeitaria, chegando até a abrir uma padaria 
com o ex-marido.

Fez o curso de culinária com a professora Perpétua Brandão, falecida recente-
mente. Aprendeu muito e tem um imenso carinho pela professora. Também se es-
pecializou na ONG Gastromotiva, por indicação de sua tia. Fundada em 2006 pelo 
chef e empreendedor social David Hertz, esta ONG oferece formação profissional 
para que seus alunos se tornem empreendedores, auxiliares e chefs de cozinha, 
replicadores da sua metodologia que contribui para a transformação de vidas nos 
locais em que atua. 

Agora, Elaine trabalha exclusivamente com encomendas para festas: bolos profis-
sionais, chocolates, e bolos caseiros. Ama fazer pão de mel, brownie e docinhos 
gourmet e utiliza a marca D’Nany.

Ela conheceu a Asplande há mais ou menos 1 ano, através de uma amiga que 
também foi aluna da Gastromotiva. No início, estava receosa e afirma que “fugiu” 
no primeiro encontro. Mas, conforme ia assistindo às aulas, ouvindo as histórias 
de sucesso das pessoas que passaram pela Asplande, recebendo incentivo dos 
funcionários, ela começou a acreditar que “também podia”.  Ela diz que só tem a 
agradecer à ONG.

Seu novo projeto é uma barraca que está montando com o namorado, com pro-
dutos “da roça”, que, segundo ela, é mais uma alternativa. Seu maior sonho no 
momento é fazer uma faculdade de gastronomia. “E alguém duvida que ela vá 
conseguir?”

Escrito por:

Flávia Bueno
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Giselle Corado Cardoso
Deli´s Gi

Doces Artesanais

@delisgi

Giselle conseguiu crescer até 

mesmo durante a pandemia, 

aproveitando a tendência do 

público de saborear a comida 

em casa.

O crescimento de Giselle como empreen-

dedora se deve, em parte, à Rede 

de Mulheres Empreendedoras 

e à Asplande, que ela conheceu no 

Centro de Defesa da Vida, [...] 

onde procurou ajuda psicológica 

para vencer a depressão.

Duque de Caxias/RJ
(21) 96667 - 8873

https://www.instagram.com/delisgi/
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Giselle Corado Cardoso
Deli´s Gi

O sonho de muitas mulheres é trabalhar em casa para cuidar dos filhos sem ter 
que se deslocar para o trabalho. E o sonho de muitos confeiteiros é ter seu próprio 
negócio, mas montar uma loja é difícil e caro. Uma confeitaria em casa pode tor-
nar esses sonhos realidade.

Giselle Corado Cardoso tem 38 anos, é esposa de Douglas Domingos, mãe de 
Lucas e Sofia Maria. Mora em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e conseguiu 
montar sua confeitaria, a Deli´s Gi, Doces Artesanais e se sente feliz trabalhando 
em casa e cuidando dos filhos.

Giselle se formou como Técnica de Enfermagem e trabalhou por mais de 10 anos 
nessa área, até sofrer 2 assaltos e adquirir a síndrome do pânico. Não conseguia 
mais sair para trabalhar, pediu demissão e passou a ficar em casa. 

Aproveitou para colocar em prática o que tinha aprendido em cursos livres, feitos 
em confeitarias, especialmente o de bombons, ou trufas. Além das trufas, come-
çou a fazer bolos de pote, palha italiana e brownies. Seu esposo vendia os doces 
na rua e assim, o negócio foi o responsável pelo sustento da casa por quase 3 
anos. 

Mas, as dificuldades eram muitas e Giselle viu que tinha que se profissionalizar 
para atuar melhor na confeitaria. Foi estudar no Senac de Caxias, se formou como 
confeiteira e Douglas voltou a ajudá-la na distribuição dos produtos, mas desta 
vez fazendo entregas em domicílio, por delivery. 

A Deli´s Gi utiliza o Facebook e o Instagram como ferramentas de divulgação dos 
produtos, e o Whatsapp é o canal de vendas mais importante. Eles têm algumas 
lojas como clientes, mas a maior parte das vendas são para particulares. Só acei-
tam pagamento em dinheiro, mas já compraram a “maquininha” para trabalhar 
com cartões.

O crescimento de Giselle como empreendedora se deve, em parte, à Rede de Mu-
lheres Empreendedoras e à Asplande, que ela conheceu no Centro de Defesa da 
Vida, na Catedral de Santo Antônio, em Caxias, onde procurou ajuda psicológica 
para vencer a depressão. Na Asplande, ela participou do projeto Sabores do Rio, 
e essa participação “me fez crescer como empreendedora, me fez ver que posso 
chegar aonde eu quiser”.

Giselle conseguiu crescer até mesmo na pandemia, aproveitando a tendência do 
público de saborear a comida em casa. Ou seja, a Deli´s Gi deslanchou em plena 
crise. 

Como mensagem para outras empreendedoras, Giselle diz: “Se você tem um so-
nho, não deixe nada nem ninguém acabar com ele. Lute, vá com garra e força. 
Tenha foco e Fé, e por mais distante que pareça, será um dia do jeitinho que você 
sonhou. Tenha calma e caminhe com passos firmes. Você pode tudo, basta crer.”  

Escrito por:

Adelina Araújo
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Andressa Copelli Ferreira
Santo Doce

Bolos e Doces

 numa fase difícil de sua 
vida pessoal e profissional, 
ela viu a gastronomia 
como uma possibilidade

“Meu lema continua sendo: 

Não olhe pra trás. Não é pra lá 

que você vai!”

Duque de Caxias/RJ
(21) 98913 - 0375
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Andressa Copelli Ferreira
Santo Doce

Começar um negócio do zero, passando por um treinamento especializado, in-
vestindo em marketing e buscando um diferencial competitivo para controlar todo 
o processo, foi a chave para o sucesso de Andressa Copelli Ferreira, responsável 
pela Santo Doce, especializada em festas de pequeno e médio porte. 

Andressa se formou em Administração de Recursos Humanos pela Unigranrio e 
atuou nessa área em empregos formais. Mas sempre gostou de organizar festas e 
preparar guloseimas e, no aniversário de 2 anos de seu filho João Pedro, resolveu 
preparar a festa completa, que foi um sucesso. Então, ela teve a ideia de fazer bo-
los, doces e salgados para vender, iniciando um negócio, ainda informal, usando o 
Youtube como ferramenta de aprendizagem, mas acabou parando de 2015 a 2019.

Em 2019, numa fase difícil de sua vida pessoal e profissional, ela viu a gastrono-
mia como uma possibilidade, mas não sabia como começar, até que ingressou no 
Sabores do Rio e criou a Santo Doce, “um negócio de verdade”. Sua experiência 
anterior foi complementada com o que aprendeu no projeto, nas mentorias e no 
curso de bolos que fez com os chefs Diego Barbosa e Cadu Soares, que lhe deu 
uma boa base para o desenvolvimento das receitas e padronização do preparo. 

No início de 2020, era hora da validação do negócio, de começar a ganhar dinheiro 
e mostrar o seu diferencial, pois em Caxias existe uma “boleira” em cada quartei-
rão. A pandemia e o isolamento social se configuraram como ameaças ao negó-
cio, mas levaram-na a definir seu nicho. Se especializou em festas para quem vai 
comemorar em casa, foi ganhando espaço e permaneceu. “O novo normal é fazer 
a festa em casa”. 

Em fevereiro de 2021, Andressa lançou o kit mesa completa, no qual fornece os 
doces e o bolo e o que mais for preciso para compor a mesa, além de orientar 
a clientela sobre o que funciona melhor para cada ocasião. Particularmente, no 
caso do cliente masculino que, em geral, quer fazer uma surpresa para a esposa, 
esta ajuda é fundamental. O Instagram e o Facebook foram suas vitrines e ferra-
mentas de relacionamento e o Whatsapp o seu carro chefe das vendas.

Mesmo com tudo o que conseguiu com a Santo Doce, Andressa viu uma oportuni-
dade de voltar à sua área de formação, Recursos Humanos. “O papel da Asplande 
foi fundamental nesse processo. Por intermédio dela, eu participei do Congresso 
de Gestão de Recursos Humanos, CONGRERHI, em São Paulo e fui sorteada com 
uma bolsa para um curso de Especialização em Análise Comportamental. Isso me 
deu ‘gás’ pra voltar à minha área. Meu lema continua sendo: Não olhe pra trás. 
Não é pra lá que você vai!”

Escrito por:

Adelina Araújo



48

Mulheres que Inspiram

“não bastavam personagensnegros, a criança precisava entender o papel deles nas histórias.”

Mariane Diaz
Olubayo

Educação e Relações Étnico-Raciais

@olubayoeducacao

“É uma luta contra o racismo estrutural 

pela mudança de perspectiva, você sai do 

lugar de descendente de escravos e ocupa 

o lugar de descendente de Reis e Rainhas 

que foram escravizadas.”

Bangu/RJ
(21) 99540 - 8137

https://www.instagram.com/olubayoeducacao/
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Mariane Diaz
Olubayo

Na infância é comum as crianças buscarem personagens em quadrinhos ou de-
senhos animados como inspiração. Nesta fase, quando a imaginação está aflo-
rada e os pequenos começam a descobrir seu lugar no mundo, é que a represen-
tatividade se manifesta. Para crianças negras a representatividade em forma de 
contação de histórias foi pensada por Mariane Diaz.

A experiência da professora começou quando ela percebeu, na escola em que tra-
balhava, que havia poucos livros e brinquedos nos quais a turma, formada majo-
ritariamente por crianças negras, se identificasse, “e não bastavam personagens 
negros, a criança precisava entender o papel deles nas histórias. Eram crianças de 
3 anos e a ludicidade precisava estar presente, então pensei que seria importan-
te que, ao brincar de casinha, elas encontrassem filhos que se parecessem com 
elas”, conta.

Diante dessa realidade, Mariane confeccionou bonecas e bonecos de pano negras, 
que fizeram a alegria de seus alunos. E até enxergou uma possibilidade de empre-
ender, mas “eu não cobrava um valor sustentável para o negócio, pois meu desejo 
era de que muitas crianças tivessem bonecas que se parecessem com elas, que 
aprendessem a amar a sua negritude. Por isso, voltei aos livros”.

Mariane fez o curso de contação de histórias negras de Sinara Rúbia, onde apren-
deu a dialogar com suas vivências, depois, fez parte do Grupo UJIMA de conta-
dores de histórias negras. Daí, nasceu a Olubayo, cujo trabalho “é a reconstrução 
da nossa história, para que crianças negras e não negras reconheçam e valorizem 
a contribuição do povo negro para a humanidade. É uma luta contra o racismo 
estrutural pela mudança de perspectiva, você sai do lugar de descendente de es-
cravos e ocupa o lugar de descendente de Reis e Rainhas que foram escravizadas. 
Costuro bonecos e bonecas pretas para que as crianças enxerguem a humanida-
de e a beleza negra”.

Em 2019, Mariane participou da 2ª edição do Impacta Mulher e viu que “poderia 
estruturar um modelo viável para o meu negócio, que me permitisse fazer um tra-
balho de impacto e pagar minhas contas”. Em 2020, no evento “Lentes de Gênero”, 
promovido pelo British Council, “conheci empresas de impacto social como a Vale 
do Dendê, de Salvador, que aceleram negócios na periferia com um recorte racial”. 

Assim, a moradora de Bangu idealizou o projeto “Compartilhando histórias negras 
pelo mundo”, com incentivo da Lei Aldir Blanc, visando espalhar narrativas de au-
tores negros do Sul Fluminense. Mas, com a pandemia, ela precisou se reinventar. 
Fez oficinas de bonecas virtuais, com envio de kits para as pessoas inscritas, 
“costuramos online, vamos trocando e aprendendo juntas”. E reestruturou seu 
modelo de negócio a partir de uma aceleradora de impacto social e da mentoria 
da Asplande. 

“A Olubayo ainda não se sustenta, mas muito do que construí veio a partir do 
Impacta, pelas aulas, trocas e conexões estabelecidas. E posso dizer que, se o ra-
cismo nos desumaniza, a arte salva porque nos aproxima da nossa humanidade”, 
finaliza a empreendedora e ativista.

Escrito por:

Beatriz Carvalho
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Alexsandra Souza da Silva
Top Fit Saudáveis

Gastronomia Fit

@top_fit_saudaveis

“Então pensei: peraí, posso ajudar outras pessoas a terem esta incrível sensação e com saúde”.

Duque de Caxias/RJ
(21) 99629 - 5882

“o sucesso não é definido 
apenas pelo corpo. O pro-
cesso deve ser de dentro 
para fora!”

https://www.instagram.com/top_fit_saudaveis/
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Alexsandra Souza da Silva
Top Fit Saudáveis

Alexsandra Souza da Silva, 44 anos, é moradora de Caxias e Empresária da Cozi-
nha Funcional e Fit. Ela prepara refeições nutritivas e que ajudam o corpo “funcio-
nar” bem, tendo como resultado um valor estético. 

Aos 33 anos, Alexsandra era Assistente de Vendas e teve uma contratura mus-
cular por excesso de peso, precisava emagrecer. Seguiu uma dieta, que não teve 
sucesso, foi para a academia, passou por uma reeducação alimentar perdendo  
20 kg, mas não ganhou massa muscular além de outros problemas. Resolveu en-
tão estudar. 

Um belo dia, foi apresentada à dieta Detox e “foi amor à primeira vista”. Conheceu 
o suco Detox Verde e sua combinação com insumos que permitem o uso contí-
nuo, sem necessidade da pausa: o resultado foi ótimo. “Então pensei: peraí, posso 
ajudar outras pessoas a terem esta incrível sensação e com saúde”. 

Assim, começou a fornecer sucos Detox aos colegas de trabalho, depois incluiu 
as saladas de pote e mais adiante, as marmitas, com a marca Comida Saudável 
da Preta. Se especializava, mas ainda era uma “nutricionista de internet”. Um pas-
so importante foi fazer o curso Cozinha Funcional e Fit, no Instituto Gourmet em 
2018/19. Depois do curso, adotou a marca Top Fit Saudáveis.

Alexsandra conheceu a Rede de Mulheres Empreendedoras e a Asplande por in-
termédio de Ana Félix e ingressou na 3° turma do Sabores do Rio, em 2020. Parti-
cipou de uma oficina presencial e, na era Covid, seguiu participando das oficinas 
virtuais. Ela diz que “existiu uma Top Fit antes da Asplande e existe outra depois”. 

A participação no Sabores foi decisiva para ela começar a ganhar dinheiro jus-
tamente na pandemia, “quando parecia não haver luz no fim do túnel”. No início, 
se desesperou com a redução dos pedidos, mas, com o aprendizado nas oficinas 
e a ajuda dos mentores, as coisas começaram a andar. Partiu para ações como 
entregas grátis, criação de pratos típicos na versão fit e melhor uso do Instagram.

Fez também parcerias com a Digital Influencer, Adriana Marinho, e com o Prof. 
Bruno Mesquita, a quem deu suporte alimentar em seu programa de ganho de 
massa. Assim, cada vez que Adriana e Bruno postam temas relativos à Top Fit, ela 
atinge novos seguidores, clientes em potencial. 

Alexsandra trabalha em casa, na sua própria cozinha, a Top Fit é sua fonte de ren-
da, o Instagram é a principal ferramenta de divulgação e as vendas são finalizadas 
no WhatsApp. A situação melhora a cada dia, ela investe em capacitação, capta 
mais clientes e consegue atendê-los melhor. Seu plano “é ter a cozinha da Top 
Fit”, em que possa mostrar ao cliente de onde vem seu alimento e em que condi-
ções de higiene ele é preparado, além de oferecer a experiência de ingerir saúde. 
“Afinal, o sucesso não é definido apenas pelo corpo. O processo deve ser de dentro 
para fora!”

Escrito por:

Adelina Araújo
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Flávia Pereira dos Santos Gomes
Sabores de Berê’s – Culinária Saudável e Prática

Culináriasaudável

Flávia retornou ao trabalho convencional, mas, com a experiência que somou na sua vida, pretende voltar em breve com a Berê´s

Nilópolis/RJ
(21) 99335 - 4305

sua irmã, dona de um salão 

de beleza, lhe disse que 

“sua comida era algo novo 

e gostoso, tinha um diferencial, 

e podia ser um negócio”
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Flávia Pereira dos Santos Gomes
Sabores de Berê’s – Culinária Saudável e Prática

A gastronomia funcional tem conquistado cada vez mais pessoas que valorizam 
a boa escolha de alimentos como forma de cuidar da saúde. Este segmento da 
gastronomia combina ingredientes, maximiza o aproveitamento dos nutrientes, e 
utiliza técnicas para preservá-los até o consumo. Flávia Pereira dos Santos Go-
mes, 45 anos, moradora de Nilópolis é um exemplo da aplicação dos conceitos 
deste segmento.

Antes da culinária, Flávia trabalhou por 12 anos como Assistente Administrativa. 
Já se interessava pela gastronomia quando, em 2016, precisou dar assistência a 
uma pessoa que vivia em reclusão, com dificuldade de se alimentar. Começou a 
estudar, fez um curso no IBMR (Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação) e 
se formou como tecnóloga da Gastronomia.

Com o que aprendeu sobre a Gastronomia Funcional e seus efeitos no organismo, 
Flávia viu que poderia melhorar a saúde da pessoa assistida, focando a alimenta-
ção nas suas necessidades específicas. Teve bons resultados e começou a orien-
tar Berenice, sua mãe, e outras pessoas que viviam isoladas. 

Um dia, em 2018, sua irmã, dona de um salão de beleza, lhe disse que “sua comida 
era algo novo e gostoso, tinha um diferencial, e podia ser um negócio”. Como pri-
meiro passo, fez uma tarde de degustação e, em seguida, iniciou a venda de tem-
peros para marinados. Daí, os clientes dos temperos começaram a pedir refeições, 
mas, ainda empregada, ela tinha pouco tempo disponível. 

Em janeiro de 2019, Flávia deixou o emprego, criou o negócio Sabores de Berê’s - 
Culinária Saudável e Prática, e saiu abraçando tudo, da divulgação até a entrega 
dos produtos. Fazia inicialmente marmitas frescas, mas depois passou a fazer 
marmitas congeladas, jantares e coffee breaks. Preparava tudo numa cozinha co-
letiva, compartilhada com outras empreendedoras.

Com o negócio caminhando bem, retomou os estudos com um curso de Culinária 
Saudável e Funcional na NutriNew além de um curso na Gastromotiva, ingressan-
do na 3° turma do Sabores do Rio, onde aprendeu técnicas de negociação, finan-
ças e muito mais, o que representou um salto na sua visão do empreender.

Muita coisa aconteceu em 2020, veio a pandemia e Flávia teve que deixar o es-
paço compartilhado. Colocou seu foco nas Marmitas Congeladas Fitness e Low 
Carb, mas acabou parando porque “perdi muitos clientes e tudo encareceu absur-
damente”.

Flávia retornou ao trabalho convencional, mas, com a experiência que somou na 
sua vida, pretende voltar em breve com a Berê´s, “afinal dar alguns passos para 
frente e outros para trás são ações necessárias nos tempos difíceis, uma hora o 
sol vai brilhar”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Marilda Martins Silva
Maju Martins Confeitaria

Confeitaria

@majumartinsconfeitaria

A Maju Martins é a principal 
fonte de renda e sustento 
de sua família.

“queria uma cozinha exclusiva, mas aprendi que quando a gente não pode fazer o que quer, tem que usar melhor o que tem”.

Vila da Penha/RJ
(21) 98441 - 8831

https://www.instagram.com/majumartinsconfeitaria/


55

Mulheres que Inspiram

Marilda Martins Silva
Maju Martins Confeitaria

Marilda Martins Silva, moradora da Vila da Penha, sempre gostou de cozinha, mas 
só em 2014, decidiu se profissionalizar como cozinheira e empreendedora. Hoje, 
aos 55 anos, ela é uma microempreendedora bem estabelecida. 

Aos 8 anos, “quando queimei a barriga fritando bolinhos, minha avó me chamou 
de xereta, aos 12, era companheira de minha mãe nas compras para a cozinha, em 
Madureira, e aos 15, fui ajudar Dalila, amiga de minha mãe, inicialmente lavando a 
louça. Aí comecei a abrir empadinhas, empanar salgadinhos e aprendi a fazer bo-
los e doces”. Na família, Marilda ajudou nos preparativos de 5 dos 7 casamentos 
das irmãs, e fez bolos e doces para todas. 

Como negócio informal, começou com doces e salgados para as barracas que 
sua mãe montava nas festas juninas. Já casada, com 2 filhos pequenos, fazia 
salgados para cantinas, atendia encomendas e supria o orçamento da casa em 
períodos de crise. Com os filhos adolescentes, criou o buffet Martins Festas, mas 
em 2014, o buffet começou a encontrar dificuldades. 

Marilda então fez um curso de auxiliar de cozinha no SENAC e foi convidada para 
trabalhar nas Olimpíadas Rio 2016, “fiquei pensativa, mas vi uma oportunidade de 
ampliar minha rede de contatos. Trabalhei nas olimpíadas e paraolimpíadas por 4 
meses intensos e de muito prazer”. 

Em 2018, conheceu a Gastromotiva, fez o curso “Empreenda 1” e investiu pesado 
em sua qualificação. Fez os cursos do Projeto Diamantes, de Confeitaria Tradi-
cional e Confeitaria Fina, no SENAI e, em 2020, os cursos online do Atelier Escola 
de Confeitaria e da Dani Dias. No Diamantes da Cozinha, Marilda conheceu Sile-
da, que lhe falou da Asplande e da possibilidade de mentoria para alavancar seu 
negócio. Ela se interessou e ingressou no Sabores do Rio. “Assim, registrei minha 
MEI, aprendi a lidar sozinha com as ferramentas da comunicação, entre tantos 
ganhos que tive”. 

Na Asplande, Marilda recebeu recursos do projeto Alemanha-Brasil, do Manoama-
no e do Grupo Pão de Açúcar – ASSAÍ, com os quais melhorou suas instalações e 
adquiriu ferramentas para trabalhar melhor, “queria uma cozinha exclusiva, mas 
aprendi que quando a gente não pode fazer o que quer, tem que usar melhor o que 
tem”. Na repaginação do negócio, Marilda o renomeou como Maju Martins Con-
feitaria, Ma de Marilda, Ju de Jupira, sua mãe e referência, mostrando assim que 
o seu foco é a Confeitaria. A Maju Martins é a principal fonte de renda e sustento 
de sua família.

Todos dizem que a Marilda de um ano atrás é muito diferente da de hoje. A antiga 
não gostava de se expor e não se arriscaria a produzir um vídeo. Hoje “perdi o re-
ceio de falar em público, sou capaz de mostrar meu trabalho, o que construí, e sou 
muito grata à Asplande por isso”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Márcia Ferreira
Art.eira

Amigurumis

@art.eira

“Quando tive depressão, voltei a fazer crochê como terapia, foi quando conheci a técnica do amigurumi e me apaixonei.”

Nilópolis/RJ
(21) 98358 - 2151

ela se considera designer de 
amigurumis e seu processo de 
criação é totalmente autoral; 
ela desenha, cria e tece cada 
detalhe, “é uma escultura
de ponto em ponto.” 

https://www.instagram.com/art.eira/
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Márcia Ferreira
Art.eira

A artista de crochê Marcia Ferreira, que reencontrou os tons de beleza da sua 
vida no artesanato, transformando em um empreendimento que “tece afeto”, con-
ta com uma história de superação e um toque de família. A moradora de Nilópolis 
descobriu no crochê uma forma de sobreviver ao seu período de depressão e hoje 
seu trabalho é motivo de inspiração e motivação. 

Segundo ela, a doença lhe atingiu ao ponto de não ter ânimo para sair de casa 
por longos quatro anos. Mas com o apoio dos filhos e graças à reconexão com 
momentos de infância, seu espírito de “arteira” deu vida ao Art.eira. Sua grande 
inspiração para criar a loja de amigurumis veio dos filhos, das lembranças de neta 
e de vivências como mãe. O nome da marca é significativo, pois quando pequena, 
costumava soltar pipa com as linhas de sua avó, a mesma com quem aprendeu 
a fazer o crochê. “Quando tive depressão, voltei a fazer crochê como terapia, foi 
quando conheci a técnica do amigurumi e me apaixonei.”

Hoje, ela se considera designer de amigurumis e seu processo de criação é total-
mente autoral; ela desenha, cria e tece cada detalhe, “é uma escultura de ponto 
em ponto.” Sua vontade é conseguir, cada vez mais, levar às pessoas o amor em 
forma de linhas. Ao participar do “Projeto Amigurizando”, incentivado pela Lei Al-
dir Blanc, ela fez uma oficina online de amigurumi básico, instruindo os primeiros 
passos para a construção dos bonecos de crochê, e doou vinte de suas criações 
para uma creche da rede municipal de Nilópolis. “Ensinar o que sei é uma meta 
que tenho.” 

Além de expor seus produtos em feiras locais, Marcia aprendeu mais sobre o 
mundo empreendedor junto à comunidade da Economia Solidária de Nilópolis. No 
período de pandemia, seu foco foi conhecer métodos para crescimento da marca 
e hoje a comunicação e divulgação da Art.eira exalam cuidado e carinho com os 
clientes. “Eu já usava as redes sociais, mas não tinha as técnicas de marketing. 
Tive o apoio de Eliane Freixo, que conheci na ECOSOL e me levou para a Asplande, 
onde conheci mulheres maravilhosas. O convívio virtual com as meninas da As-
plande me ajuda bastante.” 

Com isso, Márcia se demonstra uma mulher que domina seu empreendimento 
e busca sempre o aprendizado, equilibrando o ouvir e o praticar. Em um mun-
do competitivo, onde muitos negócios se baseiam em números, artistas como  
Márcia conseguem reverter essa lógica e mostrar o efeito renovador que adicionar 
amor e cuidado às produções pode causar nas pessoas que têm contato com a 
marca. “Adoro colocar em prática minhas ideias. Quando finalizo o trabalho e vejo 
que ficou como imaginei, é um sonho realizado.” 

Escrito por:

Moara Flausino
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Camilli Borges da Conceição
Camilli Doces

Bolose doces

@camillidoces

Inspirada no negócio da mãe, Camilli pensou em vender algum produto na escola, pois as pessoas gostavam de saborear um “docinho” nos intervalos das aulas.

Niterói/RJ
(21) 99399 - 6215

“A cada caixinha ou doce decorado, 

me apaixono pelo meu trabalho. 

Faço cartinhas à mão para clientes, 

lacinhos perfeitos e tiro fotos dos do-

ces... Tudo isso me deixa muito feliz”

https://www.instagram.com/camillidoces/
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Camilli Borges da Conceição
Camilli Doces

Decidida, independente e preocupada com o futuro, Camilli Borges da Conceição, 
18 anos, não tinha muitas opções de trabalho pois estudava em horário integral. 
Além das incontáveis tarefas, especialmente no último ano do ensino médio, a jo-
vem se via diante de um desafio: “Como poderia conseguir algum dinheiro extra?”

Camilli cresceu ajudando sua mãe, Elizabethe, a cozinhar e vender as famosas 
“quentinhas”, tão populares no Rio de Janeiro. Além disso, ajudava uma amiga 
da família preparando doces para vender. “Ela me pedia ajuda em grandes enco-
mendas porque eu já tinha experiência”, diz. Inspirada no negócio da mãe, Camilli 
pensou em vender algum produto na escola, pois as pessoas gostavam de sabo-
rear um “docinho” nos intervalos das aulas. No início, levava brigadeiros e, intuiti-
vamente, se lançou como empresária. Para sua alegria, com o apoio de amigos e 
professores, conquistou uma clientela. 

No entanto, em 2020, ela e o mundo inteiro foram surpreendidos pela Covid-19. 
Aulas suspensas, isolamento social… “O que fazer para continuar ganhando di-
nheiro?” Foi em meio ao caos que a Camilli Doces surgiu. Uma amiga procurava 
alguém para fazer os doces do seu casamento, a jovem prontamente se dispôs e, 
assim, percebeu o quanto gostava desse trabalho. Não perdeu tempo: deu nome à 
empresa, criou a logomarca e abriu a conta no Instagram, sua vitrine.

Buscando um diferencial, investiu em caixinhas com brigadeiros, beijinhos, palhas 
italianas, trufas e bolos. Camilli é metódica e detalhista, “prefiro fazer tudo sozi-
nha, mesmo dividindo uma ‘cozinha minúscula’ com minha mãe”, ela diz. Os “kits 
festa” ou “festa na caixa”, vendidos principalmente para clientes que querem pre-
sentear alguém, fazem sucesso. “A cada caixinha ou doce decorado, me apaixono 
pelo meu trabalho. Faço cartinhas à mão para clientes, lacinhos perfeitos e tiro fo-
tos dos doces... Tudo isso me deixa muito feliz”, compartilha. E o mais gratificante 
é o feedback, “pois é quando percebo que estou no caminho certo”.

Entretanto, Camilli relata que só soube transformar sua ideia em negócio por ter 
participado do curso de Formação de Empreendedoras. “Sempre fui decidida, 
adepta do ‘melhor feito do que perfeito’, mas hoje você precisa dominar as mídias 
sociais, criar sua marca e identidade visual e saber gerir a empresa. O curso da 
Asplande foi muito importante para mim”, diz.

Aos 18 anos, ela considera que a Camilli Doces foi um marco para seu empode-
ramento. “Percebi que sou capaz e sou dona de minha própria vida”, revela. Com 
esse sentimento a jovem encoraja mulheres de todas as idades a terem suas pró-
prias empresas, afinal, “com esforço, dedicação e amor pelo que se faz, as coisas 
dão certo sim!”.

Escrito por:

Gabriela Loures
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Elizafran Nascimento Oliveira
Eliza Gourmet e Arte

Comidabaiana

@acarajedaeliza

O acarajé agradou muito e ela foi 

convidada a instalar uma banca no 

Clube Renascença, no Andaraí, um 

espaço cultural dedicado ao samba 

e às tradições afrodescendentes.

Ramos/RJ
(21) 99919 - 8753

Hoje, além do acarajé, 
oferece almoços e comidas 
para datas especiais, 
ainda no sistema pegue-leve ou no delivery.

https://www.instagram.com/acarajedaeliza/
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Elizafran Nascimento Oliveira
Eliza Gourmet e Arte

Elizafran Nascimento Oliveira mora em Ramos, tem 45 anos e sua especialidade 
é a comida baiana, particularmente o acarajé, esse bolinho preparado com feijão 
fradinho e temperos, frito no dendê e recheado com vatapá, camarão, salada de 
tomate e pimenta, considerado patrimônio cultural do Brasil. 

Natural de Salvador, de certa forma, Eliza sempre esteve perto da gastronomia. 
“Trabalhei num restaurante espanhol, fui auxiliar de cozinha, preparei drinks e 
atuei na administração”. Mas, depois de várias idas e vindas ao Rio de Janeiro, 
em 2006 resolveu vir para ficar. Aqui, desempenhou diversas atividades, em várias 
empresas, e quase terminou o curso de Administração de Empresas, mas teve que 
trancar no último período, em 2010. 

Em 2012, Eliza foi convidada por uma amiga para fazer um acarajé para sua mãe 
em Copacabana. O acarajé agradou muito e ela foi convidada a instalar uma ban-
ca no Clube Renascença, no Andaraí, um espaço cultural dedicado ao samba e 
às tradições afrodescendentes. “Foi uma decisão difícil sair de uma atividade de 
escritório para algo tão diferente, mas aceitei. Cozinhar eu sabia, porque a maioria 
dos baianos aprende, mas nunca havia feito disso uma fonte de renda”. Ficou no 
Renascença com sua irmã Eva até 2015, quando abriu sua MEI e foi trabalhar no 
circuito de rodas de samba do Rio, como a Moça Prosa, no Largo de São Francisco 
da Prainha, e o Sambastião, na Glória, entre outros. 

Em 2020, com a chegada da pandemia, Eliza teve que se reinventar. A maioria 
dos seus clientes era do Centro e da Zona Sul, e ela perdeu o contato com o pú-
blico. Cadastrou-se no ifood, preparou-se para a Dia das Mães com um cardápio 
especial e os insumos necessários, mas não vendeu nada. “Foi um baque! O que 
fazer?” Tomou fôlego, começou a fazer pequenas vendas, criou uma rotina de pre-
paros e uma nova dinâmica de conservação de alimentos. Hoje, além do acarajé, 
oferece almoços e comidas para datas especiais, ainda no sistema pegue-leve ou 
no delivery. Divulga seus produtos no Facebook, Instagram, Whatsapp, e até con-
seguiu uma propaganda gratuita na Rádio Ponto e Vírgula, que lhe deu uma boa 
ajuda. Procura cativar todos os clientes, oferece descontos, facilita o pagamento 
e dá mimos a clientes frequentes. “Trato todos da mesma forma, e lhes dou o 
mesmo valor”. 

Por meio de Benedita Clovis Pinga, sua amiga vendedora de licores, Eliza chegou à 
rede de Mulheres Empreendedoras e à Asplande. Esta nova família vem ajudando 
na gestão e na melhoria de seus empreendimentos.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Francinette Teixeira
Nossas Raízes Bistrô

Gastronomia

@nossasraizesbistro

Sua relação com a culinária 
começou logo cedo,
 cozinhando ao lado da mãe, 
sua maior mestra desde pequena.

cozinhar vai um pouco além de ali-mentar seus clientes com temperos saborosos, mas, é também, levar cultura e tradicionalidade em pratos que contam histórias.

Niterói/RJ
(21) 99126 - 7200

https://www.instagram.com/nossasraizesbistro/
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Francinette Teixeira
Nossas Raízes Bistrô

A Gastronomia é a arte de encantar e trazer felicidade às pessoas através da co-
mida e, para Francinette Teixeira, cozinhar vai um pouco além de alimentar seus 
clientes com temperos saborosos, mas, é também, levar cultura e tradicionalidade 
em pratos que contam histórias. 

Sua relação com a culinária começou logo cedo, cozinhando ao lado da mãe, sua 
maior mestra desde pequena. Em 2015 ao visitar o Quilombo de São José da Ser-
ra, encontrou seu propósito de empreender: trazer energia e alegria aos clientes 
não só por meio da comida, mas também através da música e da arte. “Cheguei 
ao Quilombo e, em menos de uma hora já estava na cozinha, ajudando a preparar 
uma feijoada que era servida a centenas de pessoas, e mesmo sem conhecer nin-
guém, eu senti que pertencia àquele lugar.” 

Hoje, ela acumula 20 anos trabalhando em buffet e guia o caminho do Nossas Ra-
ízes Bistrô, tendo o compromisso de manter suas raízes e emanar a força de seu 
povo utilizando os alimentos para se aproximar de sua ancestralidade, sempre 
mantendo o respeito em cada processo, o que forma sua base de sucesso. “Res-
peito pelo cliente, por todos os colaboradores, pelos ingredientes, pela vida, pela 
saúde, etc.” 

Em paralelo com o lado sonhador, ela criou uma grande consciência dos aspectos 
técnicos de seu empreendimento ao entrar para a Asplande, após experienciar 
momentos de dificuldade na pandemia. Com vontade de se reinventar e continuar 
com ações no mercado culinário, ela deu vida ao Nossas Raízes Bistrô e junto com 
a ONG descobriu um novo mundo inspirador. “Estou me inspirando e aprendendo 
com os profissionais e com as companheiras, suas lutas e histórias de transfor-
mação. Elas me fazem acreditar que posso me reerguer, mesmo neste cenário de 
incertezas. Sei que não basta desejar, hoje entendo que preciso de estratégias e 
de gestão.” 

Para Francinette, equilíbrio, respeito e verdade fazem parte de seu compromisso 
como empreendedora e o cuidado e a cultura são notáveis na aparência do Nos-
sas Raízes Bistrô. Qualquer investimento ou aprendizado não faria sentido para 
ela se a culinária não ocupasse um espaço premiado em seu coração. Ela ama o 
que seu trabalho proporciona às pessoas e ama desenvolver sua empresa pois 
sente tudo o que emana bem dentro dela. “Quando servimos um prato ou um bolo 
com café, já é motivo para um sorriso. A comida conversa com a alma. A gente se 
alimenta e se emociona. Quando recebemos um pedaço de qualquer coisa, nos 
sentimos valorizados. É tão simples e tão grandioso para mim. É assim que eu me 
sinto.”

Escrito por:

Moara Flausino
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Foi a hora de voltar para sua cidade natal, para esperar a chegada da filha Olívia e dar início ao seu novo negócio, o Feito a dois.

Thauana da Silva Cruz
Feito a Dois

Gastronomia

@feito_adoisoficial

São Paulo/SP
(11) 94007 - 6529

Sua história com a gastronomia 
veio das avós, que cozinhavam 
a comida de verdade

https://www.instagram.com/feito_adoisoficial/
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Thauana da Silva Cruz
Feito a Dois

Thauana da Silva Cruz, 36 anos, diz que “a pandemia veio para mudar nossas vi-
das e nosso modo de agir com relação ao trabalho”. Foi a hora de voltar para sua 
cidade natal, para esperar a chegada da filha Olívia e dar início ao seu novo negó-
cio, o Feito a Dois. Com a volta, ela realiza o sonho de ter um negócio próprio e de 
ficar próxima de sua família de origem.

Formada em nutrição em 2010 na Faculdade Cruzeiro do Sul, em São Paulo, 
Thauana veio para o Rio em 2012. Trabalhou por 7 anos no Sodalício da Sacra 
Família, uma instituição filantrópica, regida por irmãs de Nossa Senhora da Glória 
que acolhe mulheres com deficiência visual, onde era responsável pela alimenta-
ção e suporte clínico necessários às pessoas assistidas, “uma experiência muito 
bacana”.

Sua história com a gastronomia veio das avós, que cozinhavam a comida de ver-
dade, mas seu despertar para a gastronomia ocorreu no curso de Funcional Chef, 
que ela fez na Escola de Nutrição e Gastronomia – Nutrinew, em 2019. Ela viu que, 
“quando você entende como funciona a alimento no organismo e o bem que ele 
pode fazer, isso lhe dá um prazer gigantesco”. Assim, pensou em juntar nutrição e 
gastronomia, e empreender. Mas, “como começar?”

Pois é, “o mundo conspira para certas coisas”. Em julho/2020, sua avó Teresa, 
faleceu, vítima do Covid-19, e sua família ficou muito abalada. Sua tia-avó Ca-
tarina ficou sozinha e a convidou para morar com ela no Parque Peruche, Zona 
Norte de São Paulo, onde Thauana passou sua infância. Ela e Márcio, seu esposo, 
aceitaram o convite deixando o Sodalício, num processo doloroso, mas feliz, pois 
as freiras entenderam sua motivação e abençoaram sua escolha. Para fechar, em 
2020, ela descobriu que estava grávida, o que ratificou sua decisão. “Vamos criar 
nossa filha em São Paulo e montar nosso empreendimento”. 

A Asplande, que conheceu por meio de Flávia Pereira, mostrou o caminho das 
pedras e lhe deu uma visão clara de como iniciar o negócio, que recebeu o nome 
Feito a Dois, especializado em marmitas e nuggets funcionais. Thauana e Márcio 
fazem a produção, a divulgação e as vendas. Ainda estão identificando, conquis-
tando e conhecendo seu público fazendo os ajustes necessários. E com a che-
gada de Olívia, estão se readaptando para continuar conduzindo o Feito a dois, 
cuidando de Olívia e de Tia Catarina.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Mulheres que Inspiram

Eliane Oliveira de Almeida
Quitutes da Lili

Gastronomia

@quitutes_da_lili

“Acho que na vida passada, eu fui cozinheira.”

Catumbi/RJ
(21) 99262 - 3892

ela continua aprimorando sua marca

 e está sempre disposta a passar 

por quantas metamorfoses 

forem necessárias

https://www.instagram.com/quitutes_da_lili/
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Eliane Oliveira de Almeida
Quitutes da Lili

Para Dona Eliane, ser cozinheira é uma ligação de alma, e o gosto pela cozinha 
sempre esteve intrínseco em suas mãos. “Acho que na vida passada, eu fui cozi-
nheira.” Hoje, com 65 anos, ela continua aprimorando sua marca e está sempre 
disposta a passar por quantas metamorfoses forem necessárias, pois no final, ela 
sabe que voará tão alto como uma borboleta. 

Antes de montar seu empreendimento, Dona Eliane já tinha trabalhado na área 
administrativa de um hotel e seus olhos brilhavam quando tinha contato com a 
cozinha. Em paralelo, organizava as festas de sua família, recebendo comentários 
positivos sobre suas produções culinárias, entusiasmando-a para trabalhar nes-
sa área.

Até que esse dia chegou! Trabalhando na casa de show “Canecão”, Dona Eliane 
começou como fiscal de copas até se tornar chefe da cozinha. Mesmo assustada 
com a notícia por não ter embasamento teórico no ramo culinário, ela fez a opor-
tunidade valer a pena, estudando as novidades gastronômicas que apareciam nos 
pedidos de clientes. “Gastronomia é isso: buscar sempre estar atualizada.”

No entanto, após o “Canecão” fechar, Dona Eliane ficou perdida, principalmente 
por ser a fonte de renda de sua casa. Com o incentivo de sua filha, começou um 
empreendimento próprio, o Quitutes da Lili, com um cardápio de doces, brigadei-
ros gourmet e bolos, que hoje se estende a pratos saudáveis e natalinos. Seus 
maiores compromissos como empreendedora são estar atenta às novidades e 
nunca renunciar aos produtos de melhor qualidade. 

Na pandemia Dona Eliane enfrentou dificuldades e o seu jardim florido necessitou 
de novas mudas. “Próximo ao Dia das Mães, tinha bastante encomenda, mas mui-
tos pedidos foram cancelados. Fiquei apavorada!”. Para reverter a situação, ela 
passou a atender apenas comemorações pequenas e se dispôs a fazer entregas. 
No momento atual, a dificuldade ainda permanece, devido aos altos preços de in-
sumos, porém houve certa melhora. 

Com o apoio da Asplande, Dona Eliane vem acumulando aprendizados e se conec-
tando com as demais mulheres da Rede. “A Asplande foi um achado maravilhoso.” 
Para ela, a prática é importante e as comidas simples, aquelas que, segundo ela, 
“remetem lembrança à infância”, estão sempre em sua memória. Seu processo de 
evolução é contínuo, sempre havendo casulos para se desvencilhar, pois milhares 
de borboletas vivem dentro dela e ela está conseguindo descobrir novas formas 
de despertá-las. “Queria deixar registrada pra mim a importância da Asplande. 
Eles têm uma parceria com a Gastromotiva, que me mostrou novos horizontes. 
O aprendizado é muito bom, a experiência de cada uma das alunas é muito boa.”

Escrito por:

Moara Flausino
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Maria das Graças Tomaz Veríssimo
Tudo do Peixe

Gastronomia

@tudodopeixe

a pandemia foi “uma oportunidade 

de redescobrimento e reinvenção” 

e o seu negócio é um produto 

deste tempo.

Duque de Caxias/RJ
(21) 98001 - 2910

“Era o sonho da comida 
que não saia de mim”.

https://www.instagram.com/tudodopeixe/
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Maria das Graças Tomaz Veríssimo
Tudo do Peixe

Maria das Graças Tomaz Veríssimo, moradora de Duque de Caxias, é uma novís-
sima empreendedora. Cozinheira de mão cheia, inaugurou seu espaço de comida 
pronta, o Tudo do Peixe, em 8 de maio de 2021. Para Graça, a pandemia foi “uma 
oportunidade de redescobrimento e reinvenção” e o seu negócio é um produto 
deste tempo.

Graça tem 44 anos, nasceu em Recife e veio para o Rio há 21 anos. Trabalhou por 
15 anos em empresas de Serviços Gerais na Refinaria Duque de Caxias e no Edi-
fício Sede da Petrobras, chegando ao cargo de supervisora. Neste período, vendia 
lingerie, lanches e refeições aos colegas que gostavam do seu tempero. Sempre 
teve loucura por vendas, mas “um negócio próprio era só um sonho distante”. 

Em janeiro de 2018, um fato novo mexeu com Graça. Seu contrato acabou e, de-
sempregada, “me vi de mãos atadas, sem chão”. Em 2019, fez cursos na FUNDEC, 
FAETEC e SENAC, se formando como manicure, cabelereira, depiladora e designer 
de sobrancelha, mas não se encontrou nessas profissões. “Queria empreender”. 

Com os recursos da rescisão, reformou a casa, criando espaços para uma loja e 
uma cozinha. Em novembro de 2019, obteve seu MEI, abriu um comércio de moda 
íntima e moda praia, fazendo ótimas vendas nos primeiros meses. Mas, em março 
de 2020, com a pandemia, o movimento caiu e ela teve que fechar a loja. De novo, 
“o que vou fazer?” Viu que o ramo da comida foi o que resistiu na pandemia, pois 
os artigos de moda são supérfluos. Sua cozinha com fogão industrial, freezer e 
acessórios era uma opção de negócio. “Era o sonho da comida que não saia de 
mim”.

O caminho veio através de uma cliente da banca de peixes de Uanderson, marido 
de Graça: Alexsandra indicou a Asplande para mentorá-la na abertura do negócio. 
Graça se interessou, ela foi incluída no grupo de Mulheres Empreendedoras e, as-
sistindo às lives dirigidas ao grupo, foi se inspirando a cada palestra, até que um 
mentor lhe disse: “comece com o que você tem, não deixe pra depois”. 

Tomou coragem de pôr em prática suas ideias “tenho os recursos e sei cozinhar. 
O não eu já tenho, vou buscar o sim”. E na véspera do Dia das Mães, com a logo 
criada por Anna Paula da Asplande, Graça inaugurou o Tudo do Peixe. “Um dia 
abençoado!”. Serve pratos como caldeirada, bobó e caranguejada, usa ingredien-
tes frescos, vai conquistando a vizinhança e os frequentadores do mercado, a 
notícia se espalha e novos clientes aparecem a cada dia. 

Uanderson faz os posts no Facebook e colhe os elogios, Graça dá atenção a cada 
cliente, pergunta se a comida está boa, pede sugestões e leva tudo em conta. “O 
Tudo do Peixe vai muito bem”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Michele Rodrigues dos Santos
Guloseimas da Michele

Gastronomia

@guloseimasdamichele

“Senhor, que coisa chata! Como as pessoas conseguem fazer salgadi-nhos em grandes quantidades?”

Vila Isabel/RJ
(21) 97632 - 0358

“Foi quando tive um sério problema 

de vista e caí em depressão. 

Com as encomendas, percebi 

que os salgadinhos me faziam

 esquecer as dores”

https://www.instagram.com/guloseimasdamichele/
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Michele Rodrigues dos Santos
Guloseimas da Michele

Sou Michele Rodrigues dos Santos, casada com João, mãe de Luzia e de Joana, e 
tenho 34 anos. Moramos na comunidade Pau da Bandeira no Complexo do Morro 
dos Macacos, em Vila Isabel. Trabalhei no shopping Boulevard desde os 14 anos 
de idade como vendedora, balconista e caixa de loja. Na cozinha, comecei com os 
“Salgados da Michele” e agora sou “Guloseimas da Michele”.

Quando me casei, não sabia cozinhar e jamais me imaginei como empreendedo-
ra na área da cozinha, “tão encantada pelo que faço!”. Tudo começou em 2013 
quando a prima de João, Michele, me pediu para preparar seu casamento, uma 
festa simples, em que eu usaria o meu jeito para decoração. Pesquisei todos os 
detalhes e aí minha prima Marina me sugeriu um curso de salgadinhos. “Conheço 
um lugar onde tem cursos bons e baratos”. 

Fiquei em dúvida, “teria ânimo para tal?” Minha amiga Lene se estressou e, para 
me animar, foi fazer o curso comigo. No final, postamos fotos e fizemos salgadi-
nhos para a família. “Senhor, que coisa chata! Como as pessoas conseguem fazer 
salgadinhos em grandes quantidades?” Logo em seguida, fiz salgados também 
para um chá de panela, e então, no shopping, começaram a me fazer pedidos. 
Coitados! A primeira experiência foi terrível, eram uns maiores que os outros! Mas 
elogiavam a massa e me davam dicas: “Michele faz assim para os salgadinhos 
ficarem padronizados”. Então comprei o rolo para abrir a massa e o cortador para 
regular o tamanho, mas não queria ir adiante. 

Foi quando tive um sério problema de vista e caí em depressão. Com as encomen-
das, percebi que os salgadinhos me faziam esquecer as dores, e meus amigos 
contavam com eles para o lanche. Aí, como se diz, “bombei”, ficava noites enro-
lando salgados, me via feliz e agradecia a Deus por estar no caminho certo. Mais 
adiante, me pediram bolos, pensei na massa pronta, mas “como Michele ia vender 
um bolo de massa pronta?” Peguei carona com minha comadre num curso online, 
aprendi e comecei a fazer os bolos. E o amor só aumentava, digo que “não fui eu 
que escolhi empreender, e sim, as guloseimas me escolheram”. 

Em 2015, decidi sair do shopping “e viver do meu amor”. Vendia lanches de 2ª a 
domingo para clientes que fidelizei. Tinha boa renda, mas com a pandemia, muitas 
lojas fecharam, muitos dos meus clientes foram demitidos e minha fonte de renda 
passou a ser o auxílio emergencial.

Em 2020, minha amiga Ana Cláudia me indicou a Asplande e, no projeto Sabores 
do Rio, sinto que “vou conseguir colocar meu conhecimento em prática, tirar meus 
sonhos do papel, ajudar a quem precisa e entender que não estou sozinha e posso 
confiar no que faço e na mulher que sou!”.

Escrito por:

Michele Rodrigues 

& Adelina Araújo
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Krause Cristina da Silva Salles
Kumbucas - Presentes Gastronômicos

Gastronomia

@kumbucas.oficial

Durante o Curso de Engenharia, 

na UERJ, atendia a encomendas 

de amigos, participava de aulas em 

confeitarias, acompanhava progra-

mas de culinária, e aprendia nos 

livros e publicações especializadas.

Taquara/RJ
(21) 99983 - 6033

Sua família foi marcada 
pela liderança feminina, 
e dela vieram suas referências 
culinárias.

https://www.instagram.com/kumbucas.oficial/
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Krause Cristina da Silva Salles
Kumbucas - Presentes Gastronômicos

Krause Cristina da Silva Salles, 39 anos e 3 filhos, fez um longo caminho antes de 
dedicar-se exclusivamente à culinária. Formou-se em Engenheira Cartográfica, 
fez mestrado em Engenharia Nuclear, atuou como engenheira e foi militar tempo-
rária na Marinha do Brasil. Hoje está à frente da Kumbucas, um negócio especia-
lizado em presentes gastronômicos.

Desde a infância, Krause foi estimulada a ser independente. Sua família foi mar-
cada pela liderança feminina, e dela vieram suas referências culinárias. A avó, 
mineira, era hábil na cozinha e a mãe, funcionária da Telerj, tinha a culinária como 
hobby.  Em 1994, aos 12 anos, Krause ganhou um curso de Doces Finos da Marly 
Scalzilli no Dia da Criança, depois aprendeu a preparar chocolates e decidiu ven-
der chocolates na Páscoa. Sua mãe se dispôs a ajudar, desde que o investimento 
retornasse com as vendas. “Essa condição me marcou, e sou grata, pois me en-
sinou a negociar e me mostrou os conceitos de empréstimo e juros”. As vendas 
foram muito boas, o que lhe despertou o espírito empreendedor, e quando seus 
pais se separaram, ela e sua irmã Glauce começaram a fazer salgadinhos e doces 
por encomenda.

Desde então, Krause nunca se desligou da culinária. Durante o Curso de Engenha-
ria, na UERJ, atendia a encomendas de amigos, participava de aulas em confei-
tarias, acompanhava programas de culinária, e aprendia nos livros e publicações 
especializadas. Em 2004/2005 fez sua formação em cake designer no SENAC, 
seguida de outros cursos com renomados chefs. “Tenho fome de aprender e in-
troduzir novas técnicas e conhecimentos no meu cotidiano”.

Krause se formou em 2008 e atuou por 8 anos na Marinha como instrutora e co-
ordenadora na formação de praças e especialização de oficiais. Em 2018, quando 
nasceu seu 3º filho, ela decidiu focar na culinária e ter o seu negócio. Em 2019, 
se associou à amiga Alessandra e criou a Kumbucas, que fornece doces, bolos e 
kits festa, presentes gastronômicos. O nome escolhido se remete às cumbucas 
presentes na cozinha brasileira, e começa com K, de Krause. As vendas iniciais 
foram feitas a amigos e suas indicações, mas depois vieram muitos clientes pelo 
Instagram e Facebook. A pandemia deu visibilidade ao negócio no cenário atual 
em que “a comida com afeto agrada muito”.  

E, em 2020, Krause conheceu a Asplande por indicação da empreendedora Be-
nedita de Moraes, da Clóvis Pinga, e ingressou no projeto Sabores do Rio, com 
grande expectativa: “já realizei muitas mudanças com as aulas que tive até hoje, 
busco me regularizar e crescer muito, pois o céu é o limite!”

Escrito por:

Adelina Araújo
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Telma Santos
Delícias da Tê

Trufas e caldos

Sua tia, que também atua na área, a encorajou a fazer o mesmo ao perceber o talento da sobrinha alinhado a uma demanda que ela própria não conseguia suprir.

Duque de Caxias/RJ
(21) 98279 - 6959

Hoje, a venda de suas trufas e 
caldos são a sua única fonte 
de renda.
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Telma Santos
Delícias da Tê

Telma Santos é moradora de Caxias e vem de uma família de ótimos cozinheiros. 
Apesar de estar em um ambiente recheado de talento para cozinha, sua jornada 
como profissional se formou aos poucos. O interesse pela gastronomia como ne-
gócio se firmou há apenas 3 anos.

A história da empreendedora Telma começou quando ela foi incentivada por ou-
tros que elogiavam seus quitutes. Sua tia, que também atua na área, a encorajou a 
fazer o mesmo ao perceber o talento da sobrinha alinhado a uma demanda que ela 
própria não conseguia suprir. Seus vizinhos também estimularam ao provar seus 
caldos e pedir que ela fizesse mais para que consumissem em outros dias. Além 
disso, a empreendedora percebeu uma grande receptividade a seus produtos na 
igreja, e em ocasiões que levou seus doces para as comemorações com o público 
infantil recebendo com alegria a doação feita.

Assim, apesar de manter um trabalho formal nos últimos 14 anos, passou a com-
plementar sua renda com a venda de trufas. Essas trufas são vendidas sob enco-
menda, para ocasiões especiais, como o Dia das Mães, ou distribuídas nas praças 
e ruas da cidade onde mora. Posteriormente, outra linha de produtos foi incorpo-
rada ao seu cardápio: caldos. Os caldos são vendidos para os vizinhos e pessoas 
próximas, sendo produzidos na sua própria casa.

No ano passado, em meio à pandemia, Telma perdeu seu emprego como domés-
tica. A sugestão de fazer cursos na área para melhorar seus produtos, surgiu ao 
trabalhar como voluntária em uma ONG local, onde mais uma vez sugeriram que 
trabalhasse profissionalmente com gastronomia e confeitaria. Telma sentiu a ne-
cessidade de fazer cursos para ampliar seu conhecimento na área.

Foi através do contato dessa ONG que ela conheceu o trabalho da Asplande. En-
controu auxílio para o desenvolvimento de sua marca Delícias da Tê. Hoje, a venda 
de suas trufas e caldos são a sua única fonte de renda. Telma espera fazer outros 
cursos em breve, para continuar crescendo com o seu empreendimento.

Escrito por:

Lais Mascarenhas
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Suzana de Carvalho Ladeira
 Donut & Cia

Donuts e doces

@donut_ecia

 “Sinto que o empreendimento é 

uma corda com pontas que preciso 

atar, e a Asplande me ajudou a dar 

passos sábios em relação a isso”.

Duque de Caxias/RJ
(21) 96482 - 2069

“E é por isso que, quando vejo uma mulher com medo, eu digo: segura a minha mão e vamos juntas?”

https://www.instagram.com/donut_ecia/
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Suzana de Carvalho Ladeira
 Donut & Cia

Emocionar pessoas é o objetivo de Suzana de Carvalho Ladeira, de 48 anos. Com a 
Donut & Cia, negócio que criou em meados de 2019, ela pretende reviver em seus 
clientes a lembrança de amores do passado, memórias e momentos inesquecí-
veis. Para ela, a confeitaria é uma área puramente emocional, e “é isto que me 
encanta no meu trabalho”.

Mas nem sempre foi assim. Suzana começou a trabalhar aos 12 anos de idade 
como vendedora de alho e, dos 14 aos 20 anos, trabalhou em uma confecção em 
Caxias. Com o falecimento de sua mãe, investiu em máquinas de costura e tra-
balhou por conta própria, enquanto cuidava do pai. Já casada, foi trabalhar como 
vendedora e projetista de móveis, uma carreira que consolidou por 20 anos.

Em 2018, Suzana se desligou da empresa por conta de um diagnóstico inesperado 
e seu marido assumiu o sustento da casa. Essa nova realidade lhe trouxe à tona 
um amor antigo, a gastronomia, que cultivava apenas nas festas de aniversários 
da filha, populares pelos seus deliciosos cupcakes. Foi em 2019 que conheceu os 
donuts, que a motivaram a tomar uma decisão: fazer doces para vender, inicial-
mente sem um planejamento, somente com seu amor pela cozinha e sua vontade 
de colaborar no sustento da família.

Decidida, recorreu à internet para aprender o que pudesse sobre confeitaria. O 
Youtube? Seu 2º maior professor! Perdendo apenas para a Asplande, onde Suzana 
foi aluna da 4ª turma do Sabores do Rio, e considera todos os ensinamentos como 
“imprescindíveis” para o sucesso do seu projeto. “A Asplande colocou meu negó-
cio no eixo”, afirma a empresária. “Sinto que o empreendimento é uma corda com 
pontas que preciso atar, e a Asplande me ajudou a dar passos sábios em relação 
a isso”. 

Pioneira na sua região, a empresária conta que os donuts lhe deram visibilidade, 
“é um doce colorido que diverte as pessoas, um presente comestível”. Suzana 
passa horas aprendendo novos modelos para o donut que, apesar de carro-chefe, 
não é a única opção do cardápio, elaborado de acordo com seus clientes: crian-
ças, jovens e adultos, que procuram Mini Donuts para festas e eventos. A Donut & 
Cia também vende brigadeiros, cupcakes e outras opções açucaradas, incluindo 
os “kits festa”, tão populares atualmente. 

“A emoção que a confeitaria me traz e a realização profissional que alcanço com 
a Donut & Cia não têm preço”, diz. E, com esse sentimento, Suzana encoraja mu-
lheres a irem em busca do que acreditam, enfrentando o medo. Após 3 anos como 
empresária, ela relata que a Donuts & Cia abriu caminhos inimagináveis para ela, e 
lhe fez conhecer pessoas que a motivaram a crescer cada vez mais. “E é por isso 
que, quando vejo uma mulher com medo, eu digo: segura a minha mão e vamos 
juntas?”, conclui.

Escrito por:

Gabriela Loures
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Mulheres que Inspiram

Cíntia Nascimento de Souza
Tok & Paladar - Espaço do Sabor

SalgadosAssados

adotou o empreendedorismo como plano B para sua vida profissional e, quando veio a crise, 
deu a volta por cima

Duque de Caxias/RJ
(21) 99438 - 6559

“Até consegui abrir 
minha própria loja!”

@espaco_do_saboor_

https://www.instagram.com/espaco_do_saboor_/


79

Mulheres que Inspiram

Cíntia Nascimento de Souza
Tok & Paladar - Espaço do Sabor

Um plano B pode levar você à descoberta de talentos. Cíntia Nascimento de Sou-
za, 40 anos, moradora de Duque de Caxias, adotou o empreendedorismo como 
plano B para sua vida profissional e, quando veio a crise, deu a volta por cima, 
criando a Tok & Paladar salgados assados.

Cintia se formou pela UNIGRANRIO em 2014 na área de RH e trabalhou em um es-
critório de contabilidade como assistente administrativa de 2008 a 2019. Mas, “eu 
via a necessidade de um plano B, algo que fizesse em paralelo com meu trabalho, 
que me desse uma renda extra e,’quem sabe?’, fosse uma alternativa de indepen-
dência”.

Incentivada por sua amiga Samantha, que lhe deu um panfleto do Instituto Gour-
met, Cintia fez o curso de Cozinheiro Profissional de 2017 a 2019 com o professor 
Diego Carvalho e se identificou especialmente com a panificação. O desafio veio 
em 2019, quando foi demitida. Num primeiro momento “o desespero”, mas tomou 
o destino em suas mãos, começou a fazer salgados e chegou a realizar festas in-
fantis, aniversários de 15 anos, casamentos e eventos corporativos.

Em 2020, com a pandemia, os salões de festas fechados e problemas de saúde, 
tudo parou. A saída foi atuar na área de salgados, colocar em prática seu curso. 
“Vi a necessidade de me atualizar e recorri ao professor Diego Carvalho por quem 
tenho um grande respeito e gratidão”. E depois de erros e tentativas incansáveis, 
Cintia lançou um novo cardápio composto de pães recheados, bolos caseiros, 
croissants, joelhinhos, pastelões, salgados para festas, sonhos e hambúrgueres 
artesanais!

“O primeiro cliente apareceu quando fiz a postagem de um pastelão de forno e um 
bolo de fubá com goiabada”. Ele gostou e postou o 1º elogio, e logo veio o 2º e o 
3º, e “fui tomando gosto. Na primeira grande encomenda, de 600 salgados, tive 
que emitir nota fiscal e pedi a Deus um nome para o negócio”. Assim nasceu a 
Tok & Paladar, Tok de Amor e Paladar de Sabor irresistível. “Fiquei louca, mas dei 
conta! Hoje meus salgados vão a lugares e empresas que NUNCA imaginei”.

Assim, a gastronomia, que começou como um plano B, ampliou o horizonte de 
Cintia. Hoje ela tem sua MEI, sua fonte de renda é o salgado e os produtos são di-
vulgados e comercializados via Instagram e Whatsapp. “Tudo isso porque nunca 
desisti do meu sonho, mesmo quando as circunstâncias me obrigavam a parar!”

Em 2021, Cintia foi apresentada à Asplande, intermediada pela Duplo H Gourmet, 
e ingressou no projeto Sabores do Rio, onde está aprendendo a se organizar e se 
expressar melhor com os clientes, e está conseguindo maior abertura para con-
quistá-los. “Até consegui abrir minha própria loja!”

Escrito por:

Adelina Araújo
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Letícia Léa de Moraes Mariella
Fidéus Gastrô

Massas frescas

@fideus.gastro

teve depressão e parou sua produ-ção, mas o tratamento indicado foi fazer algo de que gostasse, para que “pudesse voltar a emanar a alegria que havia em mim”.

Duque de Caxias/RJ
(21) 97669 - 2223

“Ampliando meu campo

de visão,  deixei de ser mais

uma vendedora de marmitas,

para ser distribuidora de massas”.

https://www.instagram.com/fideus.gastro/
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Letícia Léa de Moraes Mariella
Fidéus Gastrô

Letícia Léa de Moraes Mariella encontrou seu nicho de mercado com a venda de 
massas frescas, que têm ótima aceitação entre nós, brasileiros, e venda garantida 
desde que tenham boa qualidade. O nome Fidéus Gastrô significa “digno de Fé” 
em latim e “fios de massa” em castelhano. Os maiores clientes da Fidéus são em-
presas de delivery, que levam as massas até os consumidores.

Aos 32 anos, Letícia tem 2 filhos, reside em Vila Leopoldina, Duque de Caxias e, 
desde criança, já tinha a visão empreendedora. Aos 12 anos era alfabetizadora de 
30 alunos, em sua casa, e professora de ballet. Em 2008, concluiu o curso técnico 
de Administração e atuou no ramo de vendas. 

Em 2016, com um bebê de 1 ano e meio, Letícia não queria sair de casa para traba-
lhar. Pensou em fazer bolos, mas precisava aprender muito. Pesquisou na internet 
receitas de bolos de pote, e “com criatividade e um toque especial, não é que deu 
super certo?” A família ficou surpresa com o avanço e ela começou a fornecer 
para lanchonetes e pessoas que revendiam seus produtos. Fez tanto sucesso que 
chegou a produzir até 70 bolos e pudins por dia.  

Entre 2017 e 2018 teve depressão e parou sua produção, mas o tratamento indi-
cado foi fazer algo de que gostasse, para que “pudesse voltar a emanar a alegria 
que havia em mim”. Com o incentivo de Luiz, seu esposo, dedicou-se à cozinha 
quente, fazendo refeições saudáveis para a família. Depois, formou-se no Institu-
to Gourmet como Cozinheira Profissional, Cozinheira Funcional & Fit e Chef Mix. 
“Aprendi e passei a produzir saladas de pote, e segui me aperfeiçoando, até me 
apaixonar por massas frescas”.  Foi aí que tudo mudou!

Em 2019, adquiriu cilindros, masseira e outros utensílios e criou um projeto de 
negócio. No início, fazia marmitas congeladas, mas logo decidiu fornecer massas 
para empresas de delivery, como a Top Fit Saudáveis e a Massa da Gema, seus 
principais parceiros. “Ampliando meu campo de visão, deixei de ser mais uma 
vendedora de marmitas, para ser distribuidora de massas”. O espaguete, o fettuc-
cine e os nhoques de diversos sabores e até recheados, são massas pré-cozidas 
e congeladas, mas Letícia está se especializando em massas secas.

A pandemia modificou positivamente seu negócio. Na verdade, foi um divisor de 
águas, pois o público passou a buscar mais refeições por delivery, dando oportu-
nidade a empreendedores. O contato com a Asplande e a Rede de Mulheres Em-
preendedoras lhe chegou por Alexsandra. Acolhida por pessoas como Maribel e 
muitas outras, Letícia superou o medo e tornou-se uma empreendedora de verda-
de. “Hoje fazendo parte dessa família, ainda tenho muito que aprender, mas parar 
ou desistir não fazem mais parte do meu vocabulário.” 

Escrito por:

Adelina Araújo
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Débora Fardin da Costa
Suspiros Gourmets by Débora Fardin

Suspiros edoces

@suspirosbydeb

Débora fez uma festa caprichada 

nos Suspiros, os amigos começaram a 

encomendar e a incentivá-la a 

fazer deles um negócio.

Duque de Caxias/RJ
(21) 98626 - 9658

“venho recuperando o meu negócio

 de uma forma sólida com uma 

verdadeira e completa visão de 

empreendedora”.

https://www.instagram.com/suspirosbydeb/
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Débora Fardin da Costa
Suspiros Gourmets by Débora Fardin

Suspiro é aquele doce feito de claras em neve, açúcar e um pouquinho de limão, 
que a gente guarda na memória da infância, impossível comer um só. Débora Far-
din da Costa, 45 anos, moradora de Duque de Caxias, casada, 2 filhos, Patrick e 
Esther, é uma empreendedora especializada em Suspiros. 

Ela trabalhou por 25 anos num escritório de contabilidade como secretária da 
diretoria. Se formou como Assistente Social em 2011 e fez Pós-graduação em 
Violência contra a Criança e o Adolescente na PUC-Rio, mas só veio a atuar na As-
sistência Social em 2019, quando se engajou como voluntária no projeto Maloca 
da Cidadania, no Morro do Sossego. Em 2017, aos 42 anos, Débora engravidou e, 
ao voltar da licença maternidade, foi demitida. “Não sabia o que fazer, mas decidi 
tirar um tempo para cuidar de minha filha”. E assim, no 1º aniversário de Esther, 
“como não podia gastar muito com a festa, recorri ao santo Youtube”. Aprendeu a 
fazer muita coisa, inclusive Suspiros, a sensação do momento. Foi aí que come-
çou sua história como empreendedora!

Débora fez uma festa caprichada nos Suspiros, os amigos começaram a enco-
mendar e a incentivá-la a fazer deles um negócio. Por sua vez, ela começou a 
participar de grupos no Facebook, criou uma rede de contatos, se aperfeiçoou 
e, em 2019, lançou a Suspiros Gourmets by Débora Fardin. Preparou panfletos e 
cartões de divulgação, divulgou no WhatsApp, nas redes sociais e no boca a boca. 
“Foi muito bacana!” 

Seus clientes principais são as mamães festeiras. Ela produz suspiros persona-
lizados e “bem suspirados” para festas infantis, 15 anos e casamentos, além de 
atender pequenas encomendas. Vai juntando pedidos e coloca no status do Zap 
“aberto para pequenas encomendas”. A pandemia pegou Débora no meio des-
sa estrada, muitos pedidos foram cancelados, sinais dados ficaram para pedidos 
futuros e, depois do isolamento, o movimento voltou muito fraco. Sua renda, que 
complementava a renda familiar, ficou suspensa.

Em 2020, Ana Félix da Maloca lhe falou da Asplande e Alexsandra a convidou 
para participar do projeto Sabores do Rio. Com o aprendizado no uso correto das 
mídias, na precificação e no negócio como um todo, “já estou conseguindo re-
sultados positivos”. Em fevereiro de 2021, preparou kits demonstrativos, reduziu 
quantidades, mudou materiais e lançou novos produtos, trufas e alfajores, man-
tendo o suspiro como carro chefe. Além disso, fez mudanças no seu Instagram, e 
com isso, as visitas à sua página, o feedback positivo sobre os seus produtos e as 
vendas cresceram. 

Dessa forma, “venho recuperando o meu negócio de uma forma sólida com uma 
verdadeira e completa visão de empreendedora”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Rosany Duarte Guarino Bitencourt
Sweetly Produtos Artesanais

Geleias, licorese compotas

@sweetlyprodutosartesanais

“Graças a Deus, deu tudo tão certo que resolvi pôr em prática meu sonho de transformar tudo que produzia no sítio, que já era agroecológico, em orgânico certificado”.

Duque de Caxias/RJ
(21) 96448 - 8974

“Sempre fiz os docinhos para festas 
de família e, em 2013, comecei 
a fazê-los para amigos e tive 
vontade de empreender.”

https://www.instagram.com/sweetlyprodutosartesanais/
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Rosany Duarte Guarino Bitencourt
Sweetly Produtos Artesanais

Rosany Duarte Guarino Bitencourt produz geleias, licores e compotas, certifica-
das como Produtos de Processamento Orgânico, a partir de frutas de produção 
própria, também certificada como Produção Vegetal Orgânica. Sua nora, Patrícia 
Canedo, é sua sócia na Sweetly Produtos Artesanais. Aos 58 anos, ela reveza sua 
moradia entre Duque de Caxias e o sítio de Arantina, um pequeno município de 
Minas Gerais, rico em recursos naturais, que tem tudo a ver com uma produção 
agroecológica. “Plantamos todo tipo de frutas e a cozinha onde fabrico as geleias 
é lá também”.

Rosany é professora primária e trabalhou no Centro Educacional Castro Alves por 
19 anos. Depois trabalhou com seu marido Ivonir no Auto Serviço SOS, de proprie-
dade da família. Mas, sempre gostou de fazer trabalhos manuais e doces. “Sempre 
fiz os docinhos para festas de família e, em 2013, comecei a fazê-los para amigos 
e tive vontade de empreender”. 

Em 2014 seu filho se casou e, com sua nora Rosany preparou tudo para o casa-
mento, das lembranças ao bolo. A ideia de empreender avançou e assim surgiu 
a Sweetly Atelier de doces, que, em 2015, passou a Sweetly Produtos Artesanais. 
A produção não se limita aos doces, pois elas transformam todas as frutas que 
eram desperdiçadas no sítio, em geleias, licores e compotas. “Comprei livros, pes-
quisei, minha mãe me ajudou e fiz os cursos de Mestre em Geleias da Graziela 
Canella e da Laetitia Letellier”. 

“Graças a Deus, deu tudo tão certo que resolvi pôr em prática meu sonho de trans-
formar tudo que produzia no sítio, que já era agroecológico, em orgânico certifica-
do”. Em 2020 recebeu o certificado pela Orgânicos do Sul de Minas (OSM), depois 
de passar por um processo criterioso de adequação e aprovação pelo Organismo 
responsável. A Sweetly faz parte da Organização de Produtores Agroecológicos 
de Arantina, filiada à Central das Associações de Produtores Orgânicos, que, por 
sua vez, se articula com o Instituto Federal, a EMATER e o Ministério da Agricultu-
ra para a certificação dos produtores. 

Rosany e Patrícia vendem seus produtos em eventos e feiras, especialmente a 
Feira da Economia Solidária de Duque de Caxias, no Caxias Shopping, e via What-
sapp. Têm sua MEI e vivem da renda do negócio. “A pandemia não afetou muito as 
vendas, pois já vendíamos pelo Whatsapp e já fazíamos nossas entregas”.

Este ano, 2021, Rosany foi apresentada à Asplande e a participação no projeto 
Sabores do Rio tem ajudado a melhorar seu negócio, particularmente pelo uso 
correto da informática e das mídias. “Espero continuar crescendo e me aprimo-
rando cada vez mais com o aprendizado que levo na bagagem. Estou muito feliz 
com todos que conheci e com o companheirismo que encontrei”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Heloisa Helena da Silva Castilho
Duplo H Gourmet

Doces para festas

@duplohgourmet

Empreender era uma vontade 

antiga de Heloisa, “mas NUNCA 

imaginei que seria na área de 

confeitaria”. 

Duque de Caxias/RJ
(21) 96597 - 2096

O Duplo H é hoje sua única fonte
 de renda e ela tem vontade 
de abrir uma loja.

https://www.instagram.com/duplohgourmet/
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Heloisa Helena da Silva Castilho
Duplo H Gourmet

A Duplo H Gourmet é a microempresa especializada em doces para festas que 
Heloísa Helena da Silva Castilho, Helô, 36 anos, moradora do bairro Centenário em 
Duque de Caxias, fundou em 2018, quando decidiu se aventurar como empreen-
dedora, trabalhando por conta própria.

Heloisa se formou em Letras - Português Literatura, na Fundação Educacional 
Duque de Caxias - FEUDUC, em 2009. Foi professora do ensino fundamental, da 
1ª à 4ª série no Centro Educacional Assis Cortes, e depois, trabalhou por 4 anos 
no Jornal O dia, no setor de vendas e na área de Informática. 

Em 2016 ficou desempregada e seu amigo Bruno lhe ofereceu emprego na sua 
doceria, o Brownie do Bbzão, em Caxias. “Fiquei lá por um ano e aprendi a fazer 
recheios e um pouco da parte administrativa de uma cozinha comercial”. Daí, co-
meçou a fazer doces para festas de amigos, viu que estava dando certo e saiu da 
doceria para trabalhar por conta própria. 

Em 2018 legalizou sua MEI, a Duplo H Gourmet, e começou a fazer sua divulgação 
e suas vendas pelo WhatsApp ou Instagram. Helô faz doces para festas em geral, 
sendo os brigadeiros gourmet e a palha italiana os mais pedidos pelo seu público, 
formado por particulares e donas de lojas. “Todos os meus clientes são importan-
tes, não faço distinção”.

Com as vendas já feitas pela internet, a pandemia não afetou muito o negócio de 
Heloisa. Em 2020, até conseguiu uma vaga para expor seus produtos na feirinha 
da praça Roberto Silveira, no bairro 25 de agosto, onde ela ainda trabalha 2 vezes 
por semana. No caso das encomendas, ela faz entregas ou os clientes buscam os 
produtos em sua casa, e para clientes da feira ela também faz entregas.

Empreender era uma vontade antiga de Heloisa, “mas NUNCA imaginei que seria 
na área de confeitaria”. Seu aprendizado foi feito no dia a dia da doceria, fez um 
curso presencial na Vivian Festas e, sempre que pode, faz cursos on-line pelo Ins-
tagram para se aperfeiçoar. A Duplo H é hoje sua única fonte de renda e ela tem 
vontade de abrir uma loja.

Helô conheceu a Asplande em 2020, por meio da Maria Serrat, que trabalha com 
ela na feira. Ingressou no projeto Sabores do Rio e essa participação “tem me aju-
dado bastante, pois me fizeram enxergar muitas coisas boas para o meu negócio. 
Agora, é colocar em prática!”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Maria Elizabeth Araújo Pimentel
Denguinhos de Vó

Panificaçãoartesanal

@denguinhosdevoficial

tinha um projeto social de entrega 
de marmitas na praça perto de sua 
casa e um sonho grande em vincular 
seu empreendimento à solidariedade

Duque de Caxias/RJ
(21) 96786 - 6022

uma trajetória culinária que

começa desde pequena, 

colecionando momentos 

ao lado da avó, presença 

fundamental para a inspiração

da vida de Beth

https://www.instagram.com/denguinhosdevoficial/
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Maria Elizabeth Araújo Pimentel
Denguinhos de Vó

Fé e perseverança foram as bagagens que supriram o espírito e a vida de Maria 
Elizabeth Araújo Pimentel, dona do Denguinhos de Vó, uma trajetória culinária que 
começa desde pequena, colecionando momentos ao lado da avó, presença funda-
mental para a inspiração da vida de Beth, que desenha e colore seu coração com 
as lembranças daquela época, ainda muito vivas em seu interior. 

Beth tinha um projeto social de entrega de marmitas na praça perto de sua casa 
e um sonho grande em vincular seu empreendimento à solidariedade, mas não 
seguiu a vida de cozinheira como tanto sonhava no começo. Por ter que ajudar 
na loja de seu pai, ela deixou os estudos de lado e, hoje, seu sonho está na gra-
duação gastronômica, em busca de aprender técnicas de empreendedorismo na  
Asplande.

Ela participa do Economia Solidária e da Feira da Agricultura Familiar, marcando 
presença também no evento Mulheres do Mundo, onde descobriu a vontade de 
aprender e ofertar seus produtos de modo eficiente, e recebeu um conselho de 
ouro: ousar na cozinha. Sempre de ouvidos atentos, ela investiu em sua criativida-
de e talento, testando receitas e fazendo cursos gratuitos, conquistando espaço 
como empresária até chegar ao mundo da panificação artesanal, o destaque do 
Denguinhos de Vó. 

O nome tem um forte significado para Beth; é uma homenagem especial a todas 
as figuras de avó, principalmente à sua avó paterna, com quem vibrou sua alma de 
criança, e a si mesma, já que tal nomenclatura passou a fazer parte de sua vida. 
“O meu Denguinhos de Vó, tem um significado de gratidão. Comecei a empreen-
der depois de ter meus filhos criados e me conhecer como mulher independente e 
dona de mim.”

Sempre disposta a aprender, mesmo com dificuldades e bloqueios, como no mun-
do das redes sociais, Beth se mantém firme em seu propósito de marca: manter 
o amor como o ingrediente principal. “Eu ‘tô ali 100 %, não consigo ser metade.” E 
mesmo com problemas de saúde e com a pandemia, ela não parou de trabalhar, 
atendendo números reduzidos, fazendo a perseverança transbordar de seu corpo. 
“Continuei meu trabalho. O não pra mim é muito forte. Eu acho que a gente pode 
tudo.” 

Com carisma, fé e atenção aos detalhes, Beth vem construindo seu legado como 
empreendedora, mulher e vó. Busca a melhor forma de atender os clientes e com-
partilhar com eles um pouco de sua vida. Para alguns, se vincular tão emocional-
mente ao trabalho pode ser um problema, mas para Beth, nada faria sentido se 
seu coração não estivesse alinhado com seus propósitos. Só assim ela sabe que 
esse órgão vital está pulsando pelo motivo certo. “Ser empreendedor é nunca de-
sistir, é ter persistência sempre.”

Escrito por:

Moara Flausino



90

Mulheres que Inspiram

Simoni de Carvalho
Donna Marmita

Marmitas

@donnamarmitarj

Simoni nem imaginava que 

passaria a ter como negócio uma 

atividade que até então era

 apenas um passatempo

Coelho Neto/RJ
(21) 97384 - 6547

Seu talento culinário veio por 
herança familiar e ela cozinha 
tão bem quanto as mulheres 
que a inspiraram. 

https://www.instagram.com/donnamarmitarj/
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Simoni de Carvalho
Donna Marmita

Após trabalhar por mais de uma década como supervisora de merchandising em 
uma grande empresa, Simoni de Carvalho nem imaginava que passaria a ter como 
negócio uma atividade que até então era apenas um passatempo: cozinhar. “Levar 
amor em forma de comida para as pessoas”, é assim que a empreendedora define 
o que faz hoje.

A paixão de Simoni pela gastronomia começou enquanto observava sua tia cozi-
nhar com muita criatividade para desenvolver receitas com poucos ingredientes. 
Sua irmã também preparava deliciosas refeições para as reuniões familiares e 
Simoni observava tudo com admiração, tentava reproduzir o que via e comia e 
também cozinhava para a família e amigos. Seu talento culinário veio por herança 
familiar e ela cozinha tão bem quanto as mulheres que a inspiraram. 

Enquanto seu filho era pequeno e estava afastada do trabalho, Simoni assistia a 
programas de culinária e anotava com atenção as dicas dos profissionais da TV, 
como forma de ocupar o tempo livre e de aprender mais. Começou a fazer geleias, 
bolos, docinhos de festas e empadões, mas o que sempre gostou foi de preparar 
refeições para muitas pessoas. Foi assim sua trajetória até as marmitas, que faz 
atualmente com muito carinho.

Seu desejo sempre foi estudar Gastronomia mas, por ser um curso caro, ela não 
pôde custear e, na época, optou por iniciar o curso de Administração. Anos de-
pois, quando se desligou do emprego e enfrentou dificuldades para se recolocar 
no mercado de trabalho, mesmo com uma longa experiência profissional, Simoni 
decidiu voltar à antiga paixão e fez um curso de cozinha pelo SENAC.

Em 2020, Simoni notou que muitas pessoas, apesar de estarem trabalhando re-
motamente, devido à pandemia, estavam sem tempo para preparar suas refei-
ções, e viu nessa necessidade uma oportunidade de negócio. Em março de 2021, 
iniciou seu empreendimento de marmitas caseiras, o Donna Marmita, utilizando 
como canais de divulgação e vendas as redes sociais, as indicações de clientes e 
os panfletos. Ela prepara e comercializa marmitas para crianças, adultos, e para 
pessoas com dietas especiais (fitness, low carb e vegana). Suas primeiras clien-
tes foram sua irmã e uma amiga, mas o negócio se espalhou no “boca-a-boca” e 
hoje é a principal fonte de renda de Simoni.

Apesar de seu talento nato para a gastronomia, Simoni sempre procura se apri-
morar e aprender mais e foi assim que conheceu a Asplande. “Preparar refeições 
com todo cuidado e dedicação a todos que atendo”, essa é a mensagem que Si-
moni deseja passar para outras empreendedoras.

Escrito por:

Yara Salgueiro
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Monique de Paula Ximenes Moreira
Coma Fit

Marmitassaudáveis

@fit.coma

ela fornece marmitas saudáveis, uma opção econômica para pessoasque buscam uma dieta equilibradae voltada às suas 
necessidades nutricionais

Duque de Caxias/RJ 
(21) 98736-0441

Aí veio a depressão, 
o tratamento
e a busca de alternativas.

https://www.instagram.com/fit.coma/
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Monique de Paula Ximenes Moreira
Coma Fit

Monique de Paula Ximenes Moreira é casada, moradora de Duque de Caxias, tem 
55 anos e 2 filhas. Com o negócio, Coma Fit, ela fornece marmitas saudáveis, uma 
opção econômica para pessoas que buscam uma dieta equilibrada e voltada às 
suas necessidades nutricionais, em equilíbrio com as tarefas cotidianas.

Em sua trajetória profissional, Monique trabalhou como soldadora de bijuterias e 
teve a carteira assinada por um ano, mas parou de trabalhar quando teve a primei-
ra filha. Depois, em diversos períodos de sua vida, buscou complementar a renda 
familiar ou mesmo supri-la nos períodos de crise, vendendo produtos de beleza, 
roupas íntimas, salgados, Yakult, sacolé, planos de saúde e até costurando roupas 
vendidas em feira. 

Em 2014, quando seu marido parou de trabalhar por motivo de saúde, ela precisou 
voltar ao mercado de trabalho, em busca de uma renda certa. “Sem experiência 
comprovada em carteira, tive que dar meu jeito”. Como tinha na bagagem a for-
mação  auxiliar de enfermagem, foi trabalhar como cuidadora de um idoso, mas 
decidiu parar em 2018 porque “a gente se apega a eles e, quando falecem, é como 
se perdêssemos alguém da família”. Aí veio a depressão, o tratamento e a busca 
por alternativas. 

Como sempre gostou de cozinhar, começou a participar de workshops, fez o curso 
de Cozinheira Funcional e Fit no Instituto Gourmet (IG) em Caxias, em 2019, obte-
ve seu registro como MEI e começou a preparar as marmitas fit, ainda sem saber o 
que era o empreendedorismo. Foi Alexsandra, sua amiga do curso IG, já experiente 
na venda de comida saudável, que convidou Monique a ingressar na 3ª turma do 
projeto Sabores do Rio, onde ela aprendeu o que é ser uma empreendedora, “ainda 
preciso melhorar muito e aplicar mais o que aprendo, mas a Asplande foi funda-
mental para eu hoje ter um negócio. O pouco que absorvi já me ajudou muito”.

Hoje Monique disponibiliza cardápios semanais para 2 tipos de clientes, os que 
desejam manter uma alimentação saudável, opção fit, e os que querem perder 
peso, opção low carb, e faz planos alimentares com dietas indicadas por nutricio-
nistas ou endocrinologistas. Suas vendas são feitas via redes sociais, Facebook, 
Instagram e WhatsApp, além de fazer entregas em domicílio. 

Seu negócio, o Coma Fit, tem crescido, “ainda não consigo me sustentar só com 
ele”, mas agora Monique faz parte desta incrível Rede de Mulheres Empreendedo-
ras, sofridas e corajosas, que enfrentam os desafios e seguem em frente.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Cristiane Binhote
Gourmet 403

Gastronomia

@gourmet.403

“muitos não fazem ideia de quantas 

lágrimas e quantas noites sem 

dormir estão por trás disso” e não 

compreendem que o sucesso é um 

esforço diário.

Del Castilho/RJ
(21) 98099 - 7700

a vontade de inovar daMicroempreendedora Individual a
 levou a descobrir um novo talento:
 produzir buquês personalizados 

https://www.instagram.com/gourmet.403/
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Cristiane Binhote
Gourmet 403

Contar a história de Cris Binhote é contar, também, a história de outras mulheres 
que têm segurado a sua mão durante toda a sua trajetória. A mãe, Lucília, que é 
nutricionista, a incentivava desde pequena a preparar salgados e doces para as 
festas e almoços da grande família; já tia Margarete, também nutricionista, esteve 
ao seu lado desde as primeiras tortas na época da faculdade até as entregas das 
primeiras vendas de sua loja. E sua filha, Mariana, sua maior parceira, acompanha 
todos os passos da produção, seja elaborando os kits, preparando as postagens 
para as redes sociais ou entrando em contato com clientes.

Formada em Comunicação Social - Jornalismo pela PUC e pós graduada em Co-
municação e Imagem pela Estácio, Cris viu na gastronomia uma forma de mudar 
a sua vida quando, ainda na época da graduação, fez vários cursos de culinária 
pensando em contribuir com a mensalidade. Trabalhou por algum tempo na pro-
dução de eventos e fotografia, mas as redes sociais tornaram o mercado cada vez 
mais concorrido — uma situação que só piorou com a chegada da pandemia do 
Covid-19 em 2020.

Como tantas outras brasileiras, Cris precisou se reinventar e aproveitou todo o 
seu conhecimento para abrir um negócio próprio em que, a princípio, vendia kits 
e blends para saborizar drinks, mas a concorrência com empresas que forneciam 
produtos similares e a falta de verba a forçaram a redirecionar o seu caminho, foi 
assim que surgiu a Gourmet.403: um novo negócio, focado em comidas gourmet 
entregues em embalagens que podem ir diretamente do freezer ao microondas, 
além de tábuas de frios e cestas de café da manhã ou de presentes. Mas a von-
tade de inovar da Microempreendedora Individual a levou a descobrir um novo 
talento: produzir buquês personalizados com flores frescas para acompanhar as 
cestas confeccionadas por ela.

Desde então, Binhote divide seu tempo entre o negócio e a atividade com a qual 
tem trabalhado desde o início de 2021: supervisão do Polo do Museu da Repú-
blica nas campanhas de vacinação — o que tende a influenciar a dedicação ao 
seu projeto pessoal, mas é uma adversidade com a qual ela precisou aprender a 
lidar a fim de contribuir com a renda mensal da família. Como sua loja é virtual, 
Cris também precisou aprender a fazer das redes sociais sua aliada, produzindo 
conteúdos para alcançar outros clientes além dos que já tinha em seu condomínio 
em Del Castilho.

Na Asplande, Cris encontrou algo que denomina “família”, por sentir-se apoiada 
intelectual e emocionalmente, pois “muitos não fazem ideia de quantas lágrimas 
e quantas noites sem dormir estão por trás disso” e não compreendem que o su-
cesso é um esforço diário.

Escrito por:

Luiza Araujo
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“temos como premissa democratizar a área de alimentos”

Lorena Coimbra
Foodtech e Hort-e

Tecnologia e inovação

www.foodtechconsultoria.com.br
@foodtechconsultoria

“uma empresa comprometida

 com a sustentabilidade 

e a diversidade.”

Guadalupe/RJ
(21) 98543 - 2754

https://www.foodtechconsultoria.com.br/
https://www.instagram.com/foodtechconsultoria/


97

Mulheres que Inspiram

Lorena Coimbra
Foodtech e Hort-e

Liderado na maioria das vezes por mulheres, o Afroempreendedorismo em geral 
está ligado à comunicação, à indústria da beleza e aos cuidados em geral. Segun-
do a pesquisa desenvolvida por um esforço conjunto da empresa RD Station, da 
plataforma de aprendizagem Inventivos e do Movimento Black Money, pequenos 
e médios empresários pretos movimentam cerca de R$ 1,73 trilhão por ano no 
Brasil. 

Lorena Coimbra, 33 anos, moradora de Guadalupe, é uma Afroempreendedora no 
ramo de alimentos. Sua jornada começou com a formação em Controle Ambiental, 
na Escola Técnica Federal de Química de Nilópolis, e em Engenharia de Alimentos, 
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi estagiária de grandes em-
presas e de uma empresa familiar, onde surgiu sua primeira inspiração para um 
negócio. Em 2016, fundou a Koky Alimentos, uma marca de brigadeiros funcionais 
à base de biomassa de banana verde e colágeno. Com a Koky, também prestou 
consultoria de engenharia de alimentos para outras marcas.

Há 5 anos trabalhando como autônoma, Lorena passou por acelerações de negó-
cios, se tornou Mestre (MSc) em Tecnologia de Alimentos e participou de debates, 
palestras e aulas sobre tecnologia e inovação sustentável, “eu sempre tive um 
perfil empreendedor, mas na época em que me formei o profissional precisava ser 
um especialista. Segui uma carreira tradicional e só decidi mudar após um pro-
cesso de coach, que me fez ver o que me faria feliz”, disse.

Em 2019, Lorena fundou a Foodtech Consultoria, uma empresa focada na melho-
ria de processos e qualidade de produtos. Desde então, já atendeu 45 empresas 
no Rio, São Paulo e Minas Gerais, oferecendo consultoria e treinamento, “temos 
como premissa democratizar a área de alimentos, entregando conteúdos e ser-
viços alinhados à realidade do cliente, e a maioria dos nossos colaboradores são 
negros”, explica.

Lorena também participou da criação da plataforma Hort-e, uma das vencedoras 
da maratona Sancathon Food Service 2020, promovida pela Universidade de São 
Paulo, cujo desafio era criar soluções inovadoras para empresas do Food Service. 
Ela é sócia fundadora da Hort-e, “uma empresa comprometida com a sustentabi-
lidade e a diversidade. Unimos o produtor rural aos estabelecimentos comerciais 
e diminuímos os custos logísticos com as compras coletivas”, enfatiza. 

Em outubro de 2021, Lorena palestrou sobre segurança alimentar para as parti-
cipantes do Impacta Mulher na Asplande e deixou um recado para quem sonha 
com um negócio próprio, “empreender é um caminho longo, é preciso ter calma e 
resiliência, pois o tempo de cada negócio é diferente. Estude seu público e modele 
seu negócio. Faça um protótipo e o valide para entender se o que planejou fará 
sentido. E aproveite o percurso pois este pode ser muito prazeroso”.

Escrito por:

Beatriz Carvalho
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Sayonara Miranda da Silva de Lima
Marmitaria Fit Tempero de Maria

Marmitasfit

@marmitariafittemperodemaria

 Resgatando receitas de família, a experiência lhe fez perceber o quanto a gastronomia lhe trazia memórias da infância 
em Minas Gerais

Duque de Caxias/RJ
(21) 99124 - 7919

divide o tempo entre suas três 
grandes paixões: 
ensinar, cozinhar e treinar 
para competições de fisiculturismo.
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Sayonara Miranda da Silva de Lima
Marmitaria Fit Tempero de Maria

Energia é o que não parece faltar à Sayonara Miranda da Silva de Lima, moradora 
do Parque Cristóvão Colombo em Duque de Caxias. Aos 12 anos, ela, mineira de 
Governador Valadares, precisou se mudar para o Rio de Janeiro para viver com a 
tia, após o falecimento prematuro da mãe. Hoje aos 35 anos, é casada, mora com 
dois filhos enteados e divide o tempo entre suas três grandes paixões: ensinar, 
cozinhar e treinar para competições de fisiculturismo. “Sei que parece loucura, 
mas quando a gente quer, acaba arranjando tempo para tudo o que quer fazer,” 
declara ela.

Formada em Letras e Biologia, Sayonara é professora da Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais (APAE) há 14 anos e se empenha para promover o bem 
estar e o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Como existe uma real ne-
cessidade de se criar uma autonomia para esses alunos, ela elaborou uma cozi-
nha inclusiva no espaço da organização para dar aulas de culinária. Resgatando 
receitas de família, a experiência lhe fez perceber o quanto a gastronomia lhe tra-
zia memórias da infância em Minas Gerais e iniciou um projeto pessoal nas horas 
vagas em casa, fazendo quentinhas para venda. 

Com a interrupção do funcionamento da APAE devido à pandemia, Sayonara se viu 
pressionada a gerar uma nova fonte de renda; assim nasceu em abril de 2021 a 
Marmitaria Fit Tempero de Maria. O nome é uma homenagem à mãe, Eva Maria, e a 
ideia do serviço é oferecer refeições balanceadas e personalizadas às exigências 
de cada cliente. Inicialmente concebido para frequentadores de academias de gi-
nástica, hoje o negócio atende a um público mais amplo, graças às indicações 
boca-a-boca, à presença nas redes sociais e ao cardápio variado: não só comidas 
fit, como também massas artesanais.

Em meio à atual situação econômica do país – sentida de maneira ainda mais 
severa pelo pequeno empreendedor – as vendas da marmitaria andam muito bai-
xas, mas Sayonara continua seguindo em frente e cada vez mais investindo em 
si própria. Como se sua agenda semanal não estivesse suficientemente cheia, ela 
ainda encontra tempo para fazer um curso de massas italianas artesanais, parti-
cipar dos eventos do Portal Mulheres em Rede Compartilhando Saberes e, no ano 
que vem, iniciará a faculdade de gastronomia. “Preciso aprender mais para poder 
oferecer um serviço de qualidade,” explica ela, que conta que as palestras e cur-
sos disponíveis através da Asplande lhe têm sido de grande ajuda, assim como as 
experiências e trocas com as demais empreendedoras: “Abriu minha mente 360 
graus. Vou adaptando ao meu negócio as coisas que aprendo”.

Escrito por:

Isadora Terra
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Claudia Souza
Doceria Claudia Souza

Confeitaria

@doceriaclaudiasouza

 “Viver da confeitaria é mais que 

uma necessidade, é o meu sonho”

Campo Grande/RJ
(21) 97045 - 4323

Claudia aprendeu a cozinhar 
com sua avó, que fazia deliciosos
 doces de vários tipos e de
 frutas diversas.

https://www.instagram.com/doceriaclaudiasouza/
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Claudia Souza
Doceria Claudia Souza

Claudia Souza é uma confeiteira da zona oeste do Rio de Janeiro, que há aproxi-
madamente 2 anos decidiu investir no empreendimento. “Viver da confeitaria é 
mais que uma necessidade, é o meu sonho”, é esse o seu lema.

Claudia aprendeu a cozinhar com sua avó, que fazia deliciosos doces de vários 
tipos e de frutas diversas. A memória afetiva desses pratos é forte para Claudia, 
que se lembra com carinho do aprendizado e, especialmente, do sabor único dos 
pratos da avó. Como não era alfabetizada, sua avó não documentou as receitas e 
Claudia atualmente tenta reproduzi-las a partir de recordações e planeja aprimo-
rá-las e incluí-las futuramente no seu cardápio.

Depois que aprendeu a cozinhar, os bolos e doces de Claudia eram presença ga-
rantida nas festas de familiares e de amigos. Recebia encomendas de conheci-
dos e se desdobrava para encontrar tempo para o seu trabalho regular e para as 
encomendas. Mas aceitava com muito carinho, afinal cozinhar sempre foi muito 
gratificante para ela.

A Doceria Claudia Souza surgiu de um ato de coragem. Claudia trabalhou por cer-
ca de 6 anos em uma grande empresa, foi desligada e decidiu investir o dinheiro 
que restava da verba rescisória em um curso de confeitaria no SENAI. Tentou se 
recolocar no mercado de trabalho formal, mas encontrou dificuldades e, após me-
ses de procura e de negativas, tomou a decisão de montar seu próprio negócio. 
Estava insegura, mas entendeu que esse era o caminho que seu coração indica-
va. Fez outros cursos, alguns básicos e outros mais específicos, como o de Cake 
Designer pelo SENAC. E seguiu se dedicando a entregar aos clientes produtos de 
qualidade.

No início do ano de 2020 decidiu divulgar seu trabalho, participando de eventos 
como feiras e contando com a indicação de conhecidos para propagar sua marca. 
Entretanto, a chegada do Covid-19 impactou a vida e os planos de milhares de 
pessoas ao redor do mundo, inclusive os de Claudia. Os eventos foram suspen-
sos, as festas canceladas e as encomendas despencaram. Somado a isso, Claudia 
percebeu um aumento expressivo e repentino de confeiteiras em seu bairro, mas 
boa parte sem o preparo que ela teve.

Ao perceber que esse movimento estava impactando seus planos, Claudia não 
desistiu, entendeu que seria necessário se aprimorar ainda mais e foi assim que 
conheceu a Asplande. Atualmente está focada em aprender sobre empreende-
dorismo, negócios e gestão. Reconhece que há pontos de melhoria para que seu 
empreendimento alcance os resultados que almeja, mas precisa de ajuda para 
aprender conceitos que vão além do seu talento para a confeitaria. Com o projeto 
Sabores do Rio, Claudia sabe que se aproximará cada vez mais de realizar seu 
sonho e de ser uma confeiteira de referência.

Escrito por:

Yara Salgueiro
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Silvete dos Santos Silva
Silvia Cakes

Gastronomia

“Não dá para parar, tenho que empreender. Quando não estou cozinhando, estou costurando”.

Duque de Caxias/RJ
(21) 96405 - 8426

Foi logo convidada a participar 

da 3ª turma do Sabores do Rio e, 

“apesar do pouco tempo, 

sou muito grata por tudo 

que venho aprendendo”.
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Silvete dos Santos Silva
Silvia Cakes

No atual cenário econômico, ter um negócio próprio é uma questão de necessi-
dade, e a gastronomia se destaca como um ramo atrativo e promissor para quem 
quer empreender. Esta foi a opção de Silvete dos Santos Silva, 53 anos, 2 filhas e 1 
neto, moradora de Duque de Caxias. Ela produz e comercializa bolos, tortas, doces 
e brownies com o negócio Silvia Cakes. 

Antes de se tornar uma empreendedora, Silvete atuou na área de cobrança do 
Banco Holandês e foi prestadora de serviços na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas 
quando teve sua segunda filha, hoje com 17 anos, parou de trabalhar. Teve uma 
passagem pela gastronomia em 2006, quando seu marido abriu um bar, onde ela 
fazia petiscos e, às vezes, comidas, com as receitas que aprendeu com sua sogra.

Em 2017, Silvete voltou a estudar e trabalhar. Fez o curso técnico de design de 
interiores, um curso ligado à Vigilância Sanitária, promovido pela Prefeitura de 
Caxias, alguns cursos de confeitaria na Vivian Festas, e em setembro de 2019, 
com o término dos cursos, começou a trabalhar na Feira de Economia Solidária, 
na praça Roberto Silveira, a fim de ajudar nas despesas da casa. 

O nome da sua marca, Silvia Cakes, veio do apelido que seu pai lhe deu quando 
criança. No início, as vendas foram boas, mas depois se tornaram incertas “tinha 
dias em que vendia e outros não”, e, na pandemia, o negócio paralisou, pois não 
podia mais vender os bolos na feira. 

Fez cursos online, até ser apresentada à Asplande através da Beth, dos pães. Foi 
logo convidada a participar da 3ª turma do Sabores do Rio e, “apesar do pouco 
tempo, sou muito grata por tudo que venho aprendendo”. Silvete foi contemplada 
com um recurso que usou para comprar alguns eletrodomésticos para o preparo 
dos bolos e doces. “A Asplande me ajuda sempre, principalmente com as mento-
rias!” 

Os clientes de Silvete são todos particulares e as encomendas são feitas pelo 
Whatsapp. Ela tem o Instagram, mas ainda não o utiliza como ferramenta de 
marketing e vendas. O negócio Silvia Cakes é a fonte de renda que complementa 
o auxílio-doença que seu marido Gilson recebe devido ao AVC que teve em 2020. 

Além da gastronomia, Silvete vem investindo na costura, fez um curso e está se 
aperfeiçoando. Já faz algumas peças por encomenda, vestidos, camisas e con-
sertos. “Não dá para parar, tenho que empreender. Quando não estou cozinhando, 
estou costurando”.

Escrito por:

Adelina Araújo
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Curadoria
Maria Adelina Santos Araujo

A curadora, Maria Adelina Santos Araújo foi indicada pela Secretária Executiva 
Dayse Valença para preparar, cuidar da concepção e montar este e-book a partir 
de histórias escritas por diversos colaboradores voluntários.

Maria Adelina tem formação em Engenharia Química, trabalhou na Petrobras por 
32 anos como pesquisadora do Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez 
de Mello e professora na Universidade Petrobras, e atua como voluntária da AS-
PLANDE desde 2019, principalmente como relatora na seção Minha História do 
blog do Empreendedorismo Feminino.

Esta Curadoria foi feita com o intuito de tecer com o conjunto das Histórias de Em-
preendedoras uma grande teia de solidariedade que faça sentido para o público 
leitor que busca inspiração e motivação para enfrentar os seus próprios desafios.
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Este projeto foi executado pelas jovens Anna Paula Rodrigues, responsável pela 
ilustração da capa, diagramação e design interno do e-book e Luiza Araujo, res-
ponsável pela diagramação e revisão dos textos e do design interno do e-book.
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dade e dedicação, que as classificam como parte do time Mulheres que Inspiram.
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É na REDE onde as Mulheres Empreende-
doras se fortalecem, “umas com as outras”, 
conseguindo assim, a motivação necessá-
ria na busca da sustentabilidade de seus 
empreendimentos.

- Paulo Borges (Assessor da Asplande)

“As histórias  que estão no e-book 
“Mulheres que Inspiram”, trazem 
uma grande alegria para a alma,  ao 
mesmo tempo que nos fazem pen-
sar na www.asplande.org.br como 
uma instituição que estimula o de-
sabrochar de talentos, o empode-
ramento e o protagonismo de nano 
empreendedoras periféricas.”
 
- Dayse Valença (Secretária Execu-
tiva da Asplande)




