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Dedicamos este livro a todas as mulheres convidadas que 
com toda dedicação abriram o coração compartilhando 
seus desafios, conquistas, sonhos e realizações.
Dedicamos esta obra a todas as mulheres que não criam 
limites para si mesmas, que vão longe quanto suas mentes 
permitirem.
Surpreenda-se e emocione-se com cada história de vida.

Editora Gregory
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Continue andando. Haverá a chance de você ser barrado 
por um obstáculo, talvez por algo que você nem espere. Mas 
siga, até porque eu nunca ouvi falar de ninguém que foi 
barrado enquanto estava parado” 
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ApresentAção

Projeto - emPreendedorismo Feminino

O momento para as empreendedoras parece ser mais promissor do que nunca. 
Elas estão conquistando cada vez mais o espaço e ganhando impulso - e isso 
é muito bom! Não só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo.

O empreendedorismo feminino tem aumentado sua representativida-
de e inovado as formas de trabalho. Com a atuação das mulheres, surgem, 
também, novas oportunidades e desafios a serem explorados nos negócios. 
Na mesma medida em que as empreendedoras contribuem para o desenvolvi-
mento do país, elas investem, do mesmo modo e com toda força, na educação 
de suas famílias; possibilitando, assim, o crescimento de mais pessoas. 

O progresso do empreendedorismo feminino tem funcionado como 
ferramenta transformadora para capacitar, conectar e inspirar outras mulheres.

O projeto, nasceu em 2016, foi pensado em fortalecer e oferecer opor-
tunidade para a empreendedora de sucesso e àquela que está batalhando para 
se destacar no mercado contar suas experiências, seus percalços e conquistas. 
Servindo de exemplo e inspiração para outras pessoas. 

Este livro é a 5ª edição do projeto, a obra é uma seleção de histórias 
de empreendedoras das mais diversas áreas, que contam como foi e como está 
sendo a sua trajetória profissional, como decidiram arriscar e abrir seu próprio 
negócio. Elas relatam que tirar as ideias do papel e começar a empreender não 
é uma tarefa fácil. É preciso muito fôlego!  No entanto, apesar de condições 
adversas, a força feminina mantém, tenazmente, a continuidade do empreen-
dimento e o resultado é sempre recompensador.

A ideia do livro é contar a realidade de cada experiência, as dificuldades 
que cada uma encontrou para ter uma carreira ou para empreender, como 
superou problemas e o que aconselha para quem vai empreender.

Também é preciso lembrar que é fundamental que a mulher empreen-
dedora busque sempre por inovação e conhecimento, principalmente noções 



de gestão. São esses fatores que vão levá-las a sair da fase da ideia para a fase da 
execução bem planejada de um negócio.

A obra reúne relatos de 14 mulheres que fazem a diferença pelo em-
preendedorismo. Que as histórias possam inspirar você a ser uma protagonista 
da sua própria história.

Boa leitura!!

Regina Gregóro
Idealizadora do Projeto Empreendedorismo 

Feminino lançado em 2016. 
Editora Gregory



Introdução

Realização pessoal é você conquistar na vida grande parte das coisas que sem-
pre almejou, construindo pedacinho por pedacinho, tijolo a tijolo, conquis-
tando os desejos de cada uma das áreas da sua vida. Este projeto representa o 
sonho de uma jovem jornalista que sempre quis atuar com o mercado literário 
e o convite inesperado veio depois que eu participei do lançamento de um dos 
livros da Editora Gregory para prestigiar uma grande amiga. 

Na ocasião, conheci o Douglas, e logo a Regina, pessoas incríveis, ca-
rinhosas e completamente profissionais. Percebi que seria um trabalho grati-
ficante, e aceitei o desafio de indicar mulheres com histórias inspiradoras do 
interior de São Paulo para serem coautoras do livro “Mulheres que Fazem 
Acontecer”. 

 Essa será uma incrível jornada onde você, leitor, terá a oportunida-
de de conhecer a história de 14 mulheres que, de alguma forma, superaram 
dificuldades, e conseguiram estruturar suas carreiras, empresas e famílias. 
Mulheres que não desistiram perante as dificuldades, e que perceberam que 
através do seu autoconhecimento poderiam superar as adversidades! 

Aqui elas compartilharam suas alegrias e tristezas, opiniões, crenças, va-
lores, rotina e seus grandes desafios. Mulheres capazes de se reinventar a todo 
o momento; que buscam uma sociedade melhor para construir suas famílias; 
que saem do lugar comum, que dão o melhor de si, mesmo quando se sentem 
desmotivadas, impotentes, jamais se colocaram como vítimas ou tiveram uma 
postura do “tanto faz”.

Vivemos em uma época em que precisamos lutar todos os dias pelo di-
reito de ser mulher, ser ouvida e poder fazer escolhas. Iguais ou diferentes, não 
importa, pois só precisa simplesmente ser a nossa escolha. Aquela que serve 
apenas para o nosso eu e para mais ninguém. 

Espero que nos próximos capítulos você possa se apaixonar tanto quan-
to eu me apaixonei, por cada uma das histórias. Que você veja a alma delas e 
suas reações, e tenha vontade de ler inúmeras vezes, para se sentir inspirado(a) 
por elas.



Finalizo agradecendo, mais uma vez, a Editora Gregory pela oportuni-
dade. Sei que a nossa parceria será longa. Defendo o papel da Editora que se 
importa e apoia as escritoras e está construindo um cenário favorável perante 
um novo comportamento social, onde existe mais consciência das pessoas 
sobre o valor da literatura e do segmento voltado para as Mulheres! 

“Gosto daquilo que me desafia. O fácil nunca me interessou. Já o obvia-
mente impossível sempre me atraiu – e muito”. 

Clarice Lispector

Camila Corrêa
Assessora e Consultora de Comunicação  

e Marketing Digital KA Inovação.  
KA Inovação



prefácIo 

mulheres semPre Fazem acontecer

A maneira feminina de administrar está fazendo a diferença em todas as orga-
nizações. Quem não atentou ainda para isso está ficando para trás, pois as ca-
racterísticas que as mulheres desenvolveram são peculiares e elas sabem como 
utilizar de um jeito muito especial e criativo suas habilidades profissionais. 
Elas sabem fazer acontecer!

Quando assumi a superintendência do Magazine Luiza, no início da 
década de 90, eu era uma das únicas mulheres profissionais tanto do mercado 
do varejo, como no interior do país. Nesta época, costumava ir muito a São 
Paulo para fazer reuniões com fornecedores, mas nunca me deixei entrar na 
onda do masculino, sempre mantive meu jeito feminino de administrar. Se 
hoje ainda temos um grande caminho a percorrer, imaginem há 40 anos atrás.

Mas não faltam histórias de superação, como as retratadas no  livro 
“Mulheres que Fazem Acontecer”. Essas 15 histórias de mulheres de Bauru 
nos mostram personagens reais que sonharam, persistiram e trabalharam, tor-
nando seus sonhos em realidade

Espero que a leitura do livro faça com que essas mulheres transforma-
doras apresentadas neste livro possam servir de exemplo e inspiração a muitas 
outras que têm potencial e certamente estão fazendo acontecer em suas áreas 
de trabalho e na sociedade.

Luiza Helena Trajano
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um sonHo possÍVeL

dedico este caPítulo aos meus Filhos, netos, amigos e clientes.

Minha história começou há 36 anos   quando eu, Alaide, trabalhava na roça 
com meu pai e meus irmãos e não tive a oportunidade de estudar. Tinha no 
sangue uma grande vontade de aprender, mas a escola era longe e, naquela 
época, meus pais não davam importância aos estudos.

Um belo dia minha mãe resolveu matricular minha irmã e eu num cur-
so de corte e costura. Não tínhamos renda alguma e para pagar as aulas e ali-
mentar a família ela vendia ovos e galinhas. Eu, muito persistente, sempre sen-
ti uma vontade enorme de aprender, de saber coisas novas, de fazer bem feito. 
Por isso, continuei enfrentando todos os obstáculos, sempre me esforçando.

Não era fácil, pois, sem saber ler nem escrever eu me enroscava nas 
letras e números. Não sabia fazer contas, então, como dividir? Como marcar 
um quarto? Como adicionar centímetros às medidas? Como ler essas me-
didas? Em momento nenhum me desesperei. Pedia a Deus para me ajudar, 
esforçava-me ao máximo, insistia, até conseguir... e conseguia. Dobrando a 
fita métrica em duas ou em quatro, observando os números que se repetiam, 
ouvindo o que as outras alunas falavam, relacionava as coisas e fui colecio-
nando informações. Tanto fiz que aprendi e, melhor ainda, aprendi a fazer 
bem feito. Nessa época, eu já havia percebido que tudo para ser conquistado 
exige dedicação, concentração e esforço. Como nascer em mim o espírito 
empreendedor? 

Estava com 15 anos quando minha mãe recebeu uma herança. Era pou-
co, mas suficiente para comprar uma casinha - o sonho dela - e nos mudamos 
para a cidade de Auriflama, pequena e acolhedora. 

Nossa mudança fez com que eu reencontrasse Luciano que, futuramen-
te, viria a ser meu amor. 

Em Auriflama ninguém me conhecia e eu não tinha clientes de costura. 
Então, fui trabalhar num salão de cabeleireira. A dona avisou que não poderia 
pagar salário, mas trocaria meu serviço por aulas. Ela me ensinaria as técnicas 
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da manicure e do embelezamento dos cabelos. Logo no começo, fiquei encan-
tada com as unhas. De tamanhos e formatos diferentes, com e sem cutículas, 
clientes que só queriam cores claras e outras que gostavam dos vermelhos.  O 
dia passava e eu nem percebia, tão empolgada ficava com o trabalho. Aos pou-
cos fui conhecendo pessoas e comecei a ganhar um dinheirinho arrumando 
freguesas para a costura. No salão, logo me interessei, também, pelos cabelos, 
aprendi a cortar e enrolar, cada vez mais apaixonada pelo que fazia. Hoje, 
penso que nasci otimista e isso tem me ajudado pela vida toda.

Trabalhando no salão e costurando em casa eu tinha pouco tempo para 
passear, mas sempre dava um jeito de ficar à janela na hora em que Luciano 
voltava da loja. Ah! Agora vou contar por que eu disse que reencontrei o 
Luciano. É que alguns anos antes eu havia acompanhado uma vizinha do 
sítio para fazer compras na cidade. Fomos à Casas Pernambucanas à procura 
de tecidos e – por decisão dos céus, eu acredito – quem nos atendeu foi um 
jovem tão simpático e educado, que eu não conseguia tirar os olhos dele. Ao 
final das compras ele nos acompanhou até a porta e ficou olhando. Antes de 
dobrarmos a esquina eu me virei para trás e lá estava o moço, nos olhando, 
para desconsolo de nossa vizinha, mas o moço era tão simpático que não resis-
ti! Depois desse primeiro encontro foram tantos os olhares, tantos os suspiros, 
tantas as passadinhas dele pela nossa casa, que começamos a namorar. 

Luciano era de  família tão simples como a minha, estudava à noite e 
trabalhava durante o dia. Começou a trabalhar desde muito novo. 

Uma das minhas irmãs, que já era casada e morava em São Paulo, veio 
nos visitar. Falando sobre nossas dificuldades financeiras e do pouco que eu 
ganhava, apesar de trabalhar tanto, ela sugeriu minha ida para a capital, onde, 
certamente, ganharia mais. Deixei meus pais e namorado para trás e fui.

Arrumei emprego em uma alfaiataria e camisaria. Um dos clientes im-
portantes que eles tinham era o Wanderley Cardoso e até hoje eu falo com 
orgulho que fiz roupas para esse cantor tão famoso se apresentar. Tempos da 
Jovem Guarda! As roupas que ele usava no palco eram camisas acinturadas, 
com colarinhos largos e bicudos, muito difícil de fazer, mas eu conseguia. 
Meus patrões se surpreendiam com minha habilidade e valorizavam meu 
trabalho. Eu já ganhava relativamente bem e estava feliz porque me sentia 
importante e ajudava em casa.
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Meus pais, então, resolveram se mudar para São Paulo e pouco tempo 
depois o Luciano também chegou à cidade, transferido pela própria Casas 
Pernambucanas. Reatamos o namoro que não havia sido rompido, apesar de 
termos ficado longe um do outro. Sabíamos que aquele amor era verdadeiro. 
Não diminuíra nem acabara. Estava em nossos corações, tão firme quanto 
antes e quanto sempre.

Era ano de 1969 e decidimos casar no ano seguinte. O imenso amor 
que nos unia também nos apressava e optamos por janeiro. Para que esperar 
mais se não conseguíamos ficar longe um do outro? No dia 10 de janeiro de 
1970 foi realizada a cerimônia, muito simples, no próprio cartório. As con-
dições eram precárias, mas nossos corações irradiavam felicidade. A lua de 
mel foi uma viagem para Auriflama! Pegamos o trem em São Paulo, rumo ao 
centro-oeste paulista. Passamos uma noite em Bauru hospedados num hotel-
zinho, ao lado da Estação Ferroviária. Enamorados e cheios de alegria, olháva-
mos para o futuro que nos parecia muito feliz. 

De volta para São Paulo continuei costurando particular, a fim de ter-
mos mais condição de manter nosso lar. Os bebês foram chegando e enchen-
do a casa de alegria. Três pequenos, Luciana, Alessandro e Carolina, exigiam 
que trabalhássemos cada vez mais. Eu sonhava em ser vendedora, mas não ti-
nha escolaridade.  Como poderia prestar contas, calcular, fazer porcentagens? 
Mesmo com essa grande barreira eu dava vazão ao meu sonho e constante-
mente pensava que um dia venderia joias, pratas, folheados. 

Meu marido trocou de emprego e assumiu a gerência de uma rede de 
loja. Eu costurava para senhoras do bairro, atendia às encomendas da alfaiata-
ria e das camisarias, mas sentia uma vontade grande de vender algum produto 
e meu pensamento sempre ia para joias, folheados e pratas. A vontade de 
empreender só aumentava.

Nossa caçula estava com um ano e meio e já morávamos em Bauru 
quando Luciano e eu viajamos para São Paulo.  Eu disse a ele que queria com-
prar umas pulseirinhas folheadas que estavam na moda e lhe expliquei o mo-
delo.  Tinham bolinhas coloridas: turquesa, ônix, coral e olho de tigre. Disse 
que as venderia e teria o dobro para devolvê-lo.  Falei com tanto entusiasmo 
que ele acabou concordando. Dispúnhamos de pouco dinheiro, só deu para 
comprar seis! Não sobrou para o mostruário. Não tinha importância, voltei 
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feliz, muito feliz. Sentia que estava começando uma nova fase. Lembrei de uns 
retalhos de veludo que estavam guardados no fundo de uma gaveta. Fui para a 
máquina de costura, juntei as partes do veludo, fiz um belo acabamento e ali 
acomodei as seis pulseirinhas, prendendo-as com alfinetes. 

Recordo-me que exibi, com enorme entusiasmo e toda orgulhosa do 
meu trabalho, o meu mostruário para as clientes que iam até a minha casa, 
à rua Maria José, em Bauru, e foi assim que vendi meu primeiro estoque de 
semijoias.  

Uma das clientes me disse, então, que havia em Bauru uma fábrica de 
folheados, mas que só por indicação eu conseguiria adquirir algo.  Emprestou-
me o seu cartão de vendedora e lá fui eu. Qual não foi meu desapontamento 
quando descobri que não tinha dinheiro para realizar a compra mínima exi-
gida. Fiquei tão triste e decepcionada que a atendente, sensibilizada, me deu 
o endereço de um representante que vendia quantidades menores. Saí de lá 
entusiasmada e fui direto para o endereço desse representante. Lá, nova de-
cepção: na primeira compra só aceitavam pagamento à vista. Eu não lembro 
exatamente o valor nem o dinheiro da época, mas tinha escolhido as peças. A 
moça que me atendeu, descobri depois, era filha do dono e disse-me para espe-
rar um pouco. Imediatamente pensei: como esse homem confiará em mim se 
nem me conhece, se não sabe nada da minha vida? Como ele vai permitir que 
salde minha conta em trinta dias se nem cheque eu tenho? Repentinamente, 
tive uma ideia: eu não era conhecida, mas meu marido era! Apelei, então, para 
o nome do Luciano e disse à atendente: meu marido é gerente de tal loja.  A 
moça sorriu e entrou, dizendo-me que falaria com seu pai.

Num instante o dono da representação apareceu, preencheu um formu-
lário com meus dados, liberou o restante da compra, só na confiança, e con-
cedeu-me um prazo para pagar.  Saí, dali, tão alegre que me encheu da certeza 
de que venderia tudo. Não errei nesta previsão. Antes de completar os trinta 
dias lá estava eu pagando o combinado e comprando mais. Fiz isso muitas e 
muitas vezes, por longo tempo. 

O tempo foi passando, os negócios indo bem e as vendas crescendo. 
Comecei, então, a ir para São Paulo comprar de outros fabricantes, outras 
linhas, com design diferente, pois a clientela queria novidades. Embarcava na 
madrugada de um dia e voltava na madrugada do dia seguinte. Fiz isso por 
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vários anos. Era sacrificante, sim, mas não podíamos perder tempo e nem dis-
púnhamos de dinheiro para hotel, restaurante e todas as despesas que acom-
panhariam um pernoite. Assim foi por longos anos.

Num final de tarde, Luciano chegou com a grande novidade: fora pro-
movido a supervisor, mas teria que deixar Bauru. Novo conflito: recomeçar 
em outra cidade? Não víamos outra alternativa. Impossível ficarmos longe 
a semana inteira e só mantermos o convívio familiar nos finais de semana. 
Optamos por mudar e lá fomos, novamente, viver em São Paulo. Na verdade, 
em Guarulhos, na Grande São Paulo, cheios de confiança de que tudo que nos 
acontecia era sempre para o nosso progresso.  

A certeza de que nosso caminho era iluminado me fez agarrar as sacolas 
e sair à procura de clientela, voltando para casa exausta, mas com um sorriso 
nos lábios, pois a cada dia aumentavam minhas vendas, indo de porta em 
porta. Já trabalhava com vários mostruários e quando mudamos novamente, 
três anos depois, fomos morar em Botucatu.

Recomeçar parecia ser minha sina. Trabalhei muito para fazer nova 
clientela e foi bem difícil; pois, havia diversas pessoas fazendo o mesmo que 
eu. A concorrência era grande. Minha certeza de que poderia fazer bem o que 
eu amava me fez conseguir. Ia para São Paulo a cada trinta dias sempre bus-
cando novidades e prestando muita atenção às necessidades de cada cliente. 
Uma pedia um anel de tal modelo, outra um brinco de pressão porque não ti-
nha orelhas furadas; e assim, muitas e muitas outras encomendas. Quando eu 
chegava e levava as aquisições, as clientes, surpresas, perguntavam-me como 
havia conseguido. Contavam que já fazia um ano que tinham pedido a essa 
ou àquela e elas não tinham conseguido. Ou, às vezes, nem davam retorno. Eu 
ficava muito feliz e cada vez mais confiante de que meu amor pelo que fazia 
me tornava eficiente.

Também encantava minhas clientes com outra tática que, para mim, era 
apenas um jeito de agradá-las: levava peças quebradas para consertar. Como 
mulher, sei bem quanto amamos determinada bijuteria ou porque nos fica 
bem, nos traz lembranças de amores passados e momentos especiais, uma peça 
de família que nos traz a história das mulheres que nos antecederam. Sempre 
pegava as peças com carinho e fazia tudo que era possível para trazer a ela de 
novo o brilho e a beleza.
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Nesse ritmo passaram-se três ou quatro anos. As clientes e eu ríamos 
porque elas me chamavam de loja ambulante, pois tinha tantos mostruários e 
sacolas que ocupavam a sala inteira das casas que visitava.

Depois de 30 anos na mesma empresa, meu marido pediu a aposenta-
doria por tempo de serviço. Numa noite, sentados na sala, conversávamos no 
que faríamos a partir dali, pois Luciano não pretendia ficar parado. Ele me 
olhou nos olhos e, carinhosamente, como sempre, disse:

- Meu bem, tenho uma proposta: guarde todas as suas peças num cofre 
e vamos viver. O que você acha?

Disse a ele que era feliz trabalhando, que isso nunca fora sacrifício para 
mim, e que não pretendia parar de vender. Por alguns momentos, ele se ca-
lou. Sorriu-me, em seguida, carinhosamente, e falou de minha valentia para 
enfrentar as dificuldades. Lembrou de quanto eu o encantara, há tantos anos, 
quando ele conheceu aquela moça que tentava pular os obstáculos e caminha-
va de peito erguido para a vitória, costurando e cortando cabelos. Enfim, foi 
um momento de muita ternura e amor. 

Ele me abraçou e disse: 

- Você quer, mesmo, continuar trabalhando com as semijoias? Vamos 
abrir uma lojinha.

Quase explodi de emoção. Nunca dissera a ninguém, mas sonhava com 
isso!

No dia seguinte, Luciano saiu à procura de um ponto. Mas era tudo 
muito caro. Os dias iam passando e ele percebeu que não podíamos, nosso 
dinheiro não dava. Mesmo vendendo o carro, o telefone (que na época era 
um bem rentável), tudo o que tínhamos, ainda, assim, não teríamos o valor 
integral. Passaram os dias e foi, então, que surgiu um espaço comercial numa 
galeria. Era a última sala que ficava num fundo, mas não seria necessário pagar 
o ponto, só o aluguel. Não era bonito, não era visível, mas era o que podíamos 
ter no momento. Cheios de disposição, nossos filhos, Luciano e eu começa-
mos a reformar o local. Os mais velhos, Luciana e Alessandro, estudavam 
em São Paulo, mas vinham para casa nos finais de semana. Chegavam e já 
começavam a trabalhar. A Carolina, com dez anos, também se sentia impor-
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tante por ajudar. Unidos, trabalhávamos até tarde da noite, esquecendo se era 
sábado, domingo ou feriado.

Quando tudo já estava quase pronto, o espaço da futura vitrine estava 
ali, vazio. Luciano, como sempre, disposto e disponível para o nosso empreen-
dimento, teve a ideia de visitar um depósito de pedras. Lá, escolheu uns re-
talhos irregulares, colocou em cima das pedras alguns relógios, brincos, anéis 
e correntes. Todos que olhavam ficavam surpresos com tal beleza!  A vitrine 
vazia passou a ser um chamariz para os clientes.

Nascia a Gold & Silver!

Ao escrever e recordar toda a trajetória da Gold & Silver um fato mar-
cante vem à memória. A loja estava pronta, inauguramos avisando as pessoas 
que abriríamos dia 2 de outubro de 1992. Não demos uma festa, mas a família 
toda estava ali, ajudando, e isso tornou o dia festivo. Foi um sucesso! Só que 
quando a “festa acabou” descobrimos que todo o nosso estoque tinha sido 
vendido! Estávamos sem mercadoria para vender nos dias seguintes! 

O resultado foi que no segundo dia da Gold & Silver a loja ficou fecha-
da porque Luciano e eu saímos correndo, de madrugada, com nosso Fusca, 
e pegamos a estrada, rumo a São Paulo, para buscar mercadorias. Voltamos 
à noite, a família inteira etiquetando as peças para reabrirmos. A clientela, 
então, manifestava a estranheza pelo fechamento, sem aviso, e quando con-
távamos a razão todos riam. A notícia foi passando de boca em boca, o que 
acabou sendo uma tremenda publicidade para nós e um grande incentivo para 
que mais clientes aparecessem para conhecer “a loja que vendia com preços 
tão bons que o estoque havia acabado em um dia.”

Passados uns trinta ou quarenta dias, eu olhando o dia todo para aque-
las pedras, tive uma ideia. Joguei um cetim branco em cima delas para mudar 
um pouco. Reconheço que ficou parecendo uma vitrine preparada para o 
Halloween, cheia de fantasmas que surgiam no rochedo, mas depois que colo-
camos as mercadorias, o resultado foi satisfatório e os comentários favoráveis. 
Sempre vimos nossos negócios com bom humor e alegria.

Luciano, incansável e com a cabeça efervescente, montou a terceira vi-
trine. Cortou oito tubos de PVC com várias medidas de altura e fez uma com-
posição. Em cima de cada um dos tubos um vidro de quarenta centímetros 
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por quarenta. Com o cetim por cima, indo até o chão, ficou parecendo que 
eram mesinhas de alturas diferentes, com oitenta, sessenta e quarenta centí-
metros.  As mercadorias expostas ali brilhavam, cintilavam, atraíam olhares. E 
o público, surpreso, dizia:

- Essa loja é muito moderna, estão sempre mudando a vitrine e cada vez 
a decoração fica mais bonita.

A essa altura já havíamos batizado nossa empresa: Gold & Silver. O 
nome surgiu após muitas sugestões, palpites e opiniões ao lembrarmos que 
ouro e prata eram os metais que havia marcado nossa história e faziam parte 
de nossa vida.

Enfim, ficamos no fundo dessa galeria por alguns anos e já era hora de 
abrirmos a segunda loja, no centro da cidade. Nosso sonho era conseguir um 
ponto na rua principal de Botucatu. E em 2 de maio de 1997 foi inaugurada 
nossa segunda loja, no coração do comércio botucatuense, à rua Amando de 
Barros. Alcançáramos nosso sonho. Lembro-me bem do quanto trabalhamos 
para abrir essa loja! Novamente começamos o mutirão: juntos até alta madru-
gada, nada de descanso nas tardes de sábados, nem domingos ou feriados. A 
família toda, cada vez mais unida, enfrentando todo tipo de obstáculo para 
alcançar sua meta: a loja da rua Amando de Barros.

Como nem sempre são flores, tivemos alguns prejuízos, alguns atrope-
los, mas nunca desanimamos. Aliás, desânimo é falta de alma e nós pusemos 
nossa alma em nossa história. Por isso, essa palavra não fazia parte do nosso 
vocabulário.

Posso dizer que acredito que ao se abrir uma empresa, por menor que 
seja, temos que ter fé, acreditar, e fazer com entusiasmo, muita dedicação 
e um sorriso para enfrentar tudo o que vier pela frente. É assim que você 
conseguirá.

Os anos passaram e não paramos!  Luciano sonhava em abrir mais lojas 
e essa terceira teria que ser em Bauru, também no centro da cidade. Tanto 
batalhamos que conseguimos. Encontramos a loja que queríamos e na Batista! 
A rua principal!
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Porém, as dúvidas surgiram.   Mudar? Sair de Botucatu, onde tudo es-
tava certo? Manteríamos as lojas, mas deveríamos ficar lá? Ou o melhor seria 
mudarmos para acompanhar o crescimento da nova frente de trabalho? 

Viajamos para Bauru a fim de examinar novamente o espaço encontra-
do e, ao voltarmos, Luciano apertou minha mão, como que me passando mais 
energia. Tínhamos dois dias para resolver ou perderíamos o negócio. 

O calor de sua mão, a doçura de sua voz, a confiança com que ele entre-
gou a mim a tomada da decisão foram suficientes para me encher de coragem 
e dizer com voz serena, transmitindo-lhe a tranquilidade de que precisava para 
assinar a papelada.

 Uma nova batalha teria início, mas estávamos amparados um pelo 
outro. Em poucos meses, tivemos a certeza de ter investido corretamen-
te. Vitoriosos, logo depois começamos a desejar expandir mais e mais. Jaú, 
Marília e os shoppings. Abrimos a quarta loja, na avenida Getúlio Vargas, 
também em Bauru, já sob a direção dos filhos, que abraçaram a causa e estão 
trabalhando com o mesmo entusiasmo de sempre.

Então, chegou a hora de encarar um shopping center. Afinal, há anos 
Luciano dizia que queria ver nossa loja num deles. Organizamos a instalação 
no Bauru Shopping. Foi, desse modo, que veio o convite para ocuparmos um 
espaço também no Jaú Shopping. Nova reunião de família e, fico muito feliz 
por lhes contar isto, mas nossos filhos têm no sangue a mesma coragem que 
trouxe seus pais até aqui, e eles disseram que sim.  Assim, inauguramos nossa 
sexta loja.

Nossa empresa continuou a crescer. Novo Shopping em Bauru e nova 
Gold & Silver aberta. Nossa sétima loja tão linda quanto a primeira, tão ama-
da por nós quanto aqueles pedaços de pedra que exibiram nosso primeiro 
mostruário. Com a mesma clientela querida quanto aquelas senhoras de dé-
cadas passadas que me recebiam na sala ou no terraço de suas casas para ver as 
novidades que eu trazia. 

O comércio exige muita persistência, pois do contrário não sobrevive, 
principalmente quando se inicia com todas as dificuldades com que nós co-
meçamos. Mas vale a pena, ao se constatar que um sonho que parecia quase 
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impossível se materializou e se tornou essa empresa tão respeitada, que é a 
Gold & Silver. 

Apesar da imensa saudade que sinto, agradeço a Deus por ter enviado a 
minha vida uma pessoa maravilhosa como o Luciano, que faleceu em 2005.

Vivemos juntos 40 anos e tivemos 3 filhos maravilhosos. Sinto-me 
privilegiada por ter aprendido muito com ele, que possuía uma sabedoria 
admirável. Foi um marido maravilhoso, um pai exemplar e um profissional 
inspirador. Um herói!

Sinto orgulho quando posso falar para as pessoas das coisas boas que ele 
implantou, dos ensinamentos, de sua ampla visão comercial e do seu tino para 
negócios. Mas não é só orgulho que eu sinto! Sou inundada por uma grande 
paz e amor quando falo dele. Isso é um pouquinho do que eu sinto, além da 
saudade.

Continuei na empresa até 2003 e hoje apenas visito as lojas.

A Gold & Silver completará 26 em outubro de 2018 e é comanda pe-
los meus filhos, que desempenham toda administração com responsabilidade, 
valorizando nosso esforço e dando continuidade à árdua tarefa, primando pela 
boa qualidade do atendimento e cortesia, uma tradição instaurada em nossa 
missão!  

Meu conselho é que diante de grandes dificuldades não desista de ser 
empreendedora e assim realizar o seu sonho pessoal. Com vontade, determi-
nação, dedicação e muito trabalho é possível alcançar o sucesso.

Lembrem:

 “Quando queremos, tudo podemos!



Ala i d e  Ro s s e to

-  2 7 -

Fotos de Alaide e seu marido Luciano - In memoriam
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Sócia-proprietária da Mult Flores
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Site: www.multfloresonline.com.br
Insta: @multflores
Face: Mult Flores On Line
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o Ato de presenteAr com fLores AIndA não sAIu de 
modA

Era ano de 1983. Meus pais eram empreendedores e não sabiam.

Minha mãe, dona Áurea, era uma das melhores artesãs da região de 
Bauru. Fazia artesanato em pedras. Meu pai, o senhor Osni, era vendedor 
autônomo de produtos químicos. Então, minha mãe aproveitava para ir com 
ele e vendia seus artesanatos em postos de combustíveis nas cidades de Barra 
Bonita, Águas de São Pedro, Limeira, Botucatu. Dessa forma, ajudava meu 
pai na renda da casa.  Até que um dia, cansados de tanto viajar, tiveram a 
ideia de ter seu próprio negócio. Pensaram em abrir uma floricultura, ape-
sar de não terem nenhuma experiência no ramo de flores. Era apenas uma 
ideia na cabeça e muita criatividade. A vontade de empreender só aumentava. 
Conversaram, fizeram cálculos dos gastos iniciais e acharam que dava para 
abrir o negócio. Foram em busca de um local. Então, surgiu um espaço na 
Rua Júlio Maringoni, em Bauru.  Era uma galeria com alguns comércios e o 
prédio se chamava Vila Real. Esse foi o nome de início e nossa razão social, 
hoje, é Vila Real Flores. Como todo início é difícil, para meus pais não foi di-
ferente.  Não tinham experiência alguma e não tinham fornecedores. Uma das 
principais características de um empreendedor é a iniciativa. Esse é o primeiro 
passo que uma pessoa deve ter para transformar seu sonho em realidade. A 
sua ideia só vai se tornar palpável quando você der o primeiro passo. E foi o 
que meus pais fizeram: deram o primeiro passo para transformar o sonho em 
realidade. Naquela época existiam apenas três floriculturas na cidade. Não 
dava para ter ideia de como gerir o negócio, como fazer os arranjos. As pessoas 
que entendiam um pouco do negócio não passariam informações para eles.

Naquele período, não havia facilidade para acessar à internet para pes-
quisar e ter ideias em como montar arranjos.

A vida de quem tem um negócio é cheia de obstáculos – especialmente 
no começo da empreitada, quando existe a falta de prática e inexperiência.

Mas meus pais tinham sonhos e propósitos e realizariam a qualquer 
custo.
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Foram, então, para sua primeira viagem a São Paulo, a tão famosa 
CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 
Reúne cerca de mil produtores de flores, plantas, gramas e mudas.

Conta, ainda, com uma área especial, reservada para acessórios e 
artesanato.

Semanalmente, são comercializadas entre 800 e 1 mil toneladas de flo-
res e plantas.

Tudo o que meus pais precisavam estava nesse local. Fizeram a sua pri-
meira compra:   rosas e vasos sem ter a mínima noção do que venderiam mais 
rápido; do que os clientes iriam gostar. Arriscaram-se, mais uma vez.

Costumo dizer que correr riscos é importante e pode trazer várias re-
compensas, o que no final faz valer a pena. É importante ter projeções para 
seguir adiante e se manter focado, mesmo sem saber o que vai acontecer. Essa 
é a essência de uma pessoa corajosa. Pode ser que no início não dê certo, mas 
se você não arriscar, nunca saberá.

Não deu para eles trazerem muita coisa, pois tinha uma Brasília, e não 
cabia muita coisa dentro dela. O carro veio todo florido e tinha flores até no 
porta-luvas.  Antes de partir de volta para Bauru, decidiram conhecer algumas 
floriculturas de São Paulo para pesquisar modelos de embalagens e arranjos. 
Compraram um vaso todo enfeitado para desmontarem, aos poucos, e enten-
der como era feito. Foi fácil, pois, já tinham o dom para arte, força de vonta-
de, determinação e habilidades.

Ao escrever este capítulo junto com meus pais, muitas situações vêm à 
memória. Sua primeira cliente foi dona Delma Soares, que comprou 5 rosas 
vermelhas para ofertar a sua santa de devoção. Era 1983, ela entrou na loja e 
pediu um orçamento para pegar rosas semanalmente para colocar em sua casa. 
Minha mãe a atendeu prontamente e, com isso, ganhou a primeira cliente. 
Dona Delma não só comprou as rosas, mas todas as novidades que chegava 
para decoração de ambientes.  Trinta e cinco anos se passaram e ela ainda 
continua a nossa cliente e amiga da minha mãe, aos 91 anos de idade. Dona 
Delma é linda e de uma felicidade contagiante. Toda semana enviamos flores 
a ela e carinhosamente a apelidamos de dona Dérma.
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