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Dedicamos este livro às mulheres que não 
criam limites para si mesmas, que vão longe quanto 
suas mentes permitirem.





Sonhos são adoráveis. Mas são só sonhos. São 
fugazes, efêmeros, bonitos. Sonhos não se tornaram 
realidade só porque você sonhou. É o esforço que faz 
as coisas acontecerem. É o esforço que cria mudança.

Shonda Rhimes
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ApresentAção

Donnas Empreendedoras– Histórias Inspiradoras! 

Quando seu trabalho proporcionar realização profissional ou pessoal na 
vida de outras pessoas, aí, sim, você pode dizer que se sente realizada, pes-
soal e profissionalmente. É assim que me sinto hoje, pois o Grupo Donnas 
Empreendedoras surgiu em uma fase da minha vida em que eu estava me reen-
contrando profissionalmente. E hoje, ver o resultado deste trabalho sendo con-
tado em um livro, traduz, para mim, orgulho e superação.  Ah, a minha história 
também está aí para vocês conhecerem.

O Grupo de networking Donnas Empreendedoras traduz a união de mu-
lheres que buscam contribuir de forma prática para a melhoria da economia 
familiar, e isso acaba refletindo na melhoria da economia brasileira. São histó-
rias de mulheres fortes e determinadas que encontraram no empreendedoris-
mo uma oportunidade de crescerem profissionalmente, de se reinventarem em 
situações difíceis de suas vidas pessoais ou profissionais. Sabemos que hoje o 
empreendedorismo feminino representa mais de 51% dos empreendimentos 
do Brasil, mas nem sempre foi assim.  Começamos de maneira sutil, típico da 
mulher inteligente! Fomos “comendo pelas beiradas”, pois em uma sociedade 
machista, o melhor caminho é a sutiliza. Hoje, temos um reconhecimento que 
há menos de 50 anos seria considerado impossível. Isso quer dizer que nós, 
mulheres, lutamos por nossos espaços de forma elegante, como várias histórias 
que você vai conhecer neste livro.

O Grupo Donnas - Mulheres Empreendedoras é formado por aproxima-
damente 50 mulheres. Aqui, vamos contar a história de 15 mulheres que trans-
formaram suas vidas com seus próprios talentos e aprendizados. Muitas delas 
superaram a si mesmas e apostaram no empreendedorismo com oportunidade 
de realização profissional! Em nosso grupo temos uma representante de cada 
segmento e trocamos indicações, experiências, fazemos parcerias e negócios, 
movimentando a engrenagem que faz com que cresçamos mais a cada dia.

Nós, mulheres, nos reinventamos a cada fase de nossas vidas, e é isso 
que contaremos aqui. Alguns empreendimentos nasceram da vontade de ter 
mais tempo para nossos filhos; outros por falta de oportunidade no mercado 
formal que, muitas vezes, fecha as portas e oportunidades para mulheres de 
meia idade. Outros, por causa de um sonho antigo ou um talento reprimido. 
Mas sempre histórias inspiradoras, cheias de amor, carinho, superação, inteli-
gência e muita elegância.  Pois, é isso que traduz a mulher empreendedora dos 
dias de hoje.  

Fala-se muito em empoderamento feminino. Penso que poderosas sem-
pre fomos, seja no mundo corporativo, seja na administração da nossa casa, da 



nossa família, seja na maternidade! Onde nos derem espaços, sempre faremos 
nosso melhor. E é por isso que lutamos, “por nossos espaços e direitos”. Mas 
que seja sempre com muita competência, inteligência, elegância e, principal-
mente, a estratégia de nos unirmos para nos fortalecer, como é o caso do Grupo 
de networking Donnas Empreendedoras, onde juntas somos mais fortes.

Sei que nos próximos capítulos você vai se apaixonar por cada história, 
vai se envolver com cada relato sobre insegurança, medo, superação, fibra, co-
ragem e vai vibrar com as conquistas que algumas já alcançaram e de outras 
que estão trilhando seu sucesso. Vai sentir a força de uma mulher, capaz de 
mudar sua própria vida!  E que elas possam inspirá-la para transformar sua 
história, também; que a encham de coragem e de orgulho de ser mulher!

Agradeço ao convite da Regina e da Editora Gregory por contar nossa 
história e, acima de tudo, por apoiar o empreendedorismo feminino!

Boa leitura!

Renata Moreto Birello

Idealizadora do Grupo de networking Donnas 
Empreendedoras, consultora Organizacional de Marketing 

Estratégico e Coaching de Alta performance - especialista 
em empreendedorismo feminino.
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Neta, filha, irmã mais velha, amiga, 
companheira, tia.

Consultora e Terapeuta por amor ao ser 
humano e ao conhecimento.

Contatos:

Facebook: alessandra.biazotto

Instagram: @alessandrabiazotto

E-mail: terapeuta.alebiazotto@gmail.com
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DA pAixão pArA o propósito

Agradecimentos:

Ao meu Eu Maior, Deus, que me guia e me acolhe.

Aos meus pais, Ademir e Lucia, pelo dom da vida e amor.

Aos meus irmãos Regiane, Claudio, Carlos, Rodrigo e Bruna 
pela companhia e amor na caminhada da vida.

Aos meus amigos que me acompanham por uma vida e que 
torceram pela minha mudança.

Ao meu namorado e companheiro Valter que, mesmo 
preocupado com o futuro, sempre me apoiou no processo de 

mudança.

Aos meus colegas e parceiros de trabalho, equipes, gerentes, 
diretores, que acreditaram em mim e me deram a chance de 

crescer e melhorar como pessoa e profissional.

Sou Alessandra Viscainho Biazotto, nascida em Pongai. Com 6 anos, 
meu pai nos levou para morar em Bauru, interior de São Paulo. Meus pais são 
Ademir e Lucia. Sou a filha mais velha de quatro irmãos, cada um com seu 
estilo e sonho, cada um na sua diferença, mas sempre presentes um na vida do 
outro com muito amor e cuidado. Tivemos uma infância alegre, com muitos 
amigos e primos sempre por perto. As datas comemorativas nunca passaram 
em branco. Como eram bons os natais nas casas das avós! 

Quando criança eu queria ser professora de Matemática. Adorava brin-
car de estudar. Hoje, entendo que a minha curiosidade era pelo conhecimento, 
pelo pensar e pelo ser humano.

Aos doze anos, tinha o sonho de conhecer Londres, sonho que surgiu 
com as aulas de inglês que eu tinha na escola. Estudei em escola pública e foi lá 
que encontrei as minhas amigas e companheiras de vida. Éramos inseparáveis 
e fazíamos tudo com muita alegria, principalmente em dias de aniversários, 
que não faltava festa surpresa. Nossa juventude foi compartilhada da forma 
mais sincera e pura que poderia existir. Nós nos separamos quando iniciamos 
nossas vidas profissionais e amorosas, mas nosso contato nunca foi rompido e 
nos reunimos até os dias atuais.

Meus pais se divorciaram quando eu tinha onze anos e conhecemos as 
primeiras dificuldades de nossas vidas. Minha mãe foi trabalhar fora, meu pai 
era ausente e se relacionava conosco da maneira dele. Meus irmãos pequenos 
precisavam de alguém que cuidasse deles, foi aí que me tornei cuidadora dos 
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meus irmãos mais novos, passei a estudar em período noturno e ter responsa-
bilidades. Algo necessário naquele momento para apoiar minha família. Foi as-
sim que nossos laços se fortaleceram. Hoje, somos adultos com vidas próprias 
e direcionadas. Os altos e baixos são encarados com resiliência e união.

Minha mãe, uma mulher forte e de muita fé, sempre nos orientou e con-
fiou que seríamos pessoas de bem. Hoje, tudo que somos é graças aos seus 
exemplos de resiliência e amor. Não medimos esforços para proporcionar a ela 
o melhor que podemos. Meu pai sempre confiou nos valores e ensinamentos 
que a minha mãe transmitiria a nós. Ele constituiu outra família e nos deu mais 
dois irmãos que passaram a fazer parte da nossa vida com muito amor.

Aos quatorze anos resolvi buscar por emprego. Fui indicada a um amigo 
da família que rapidamente me contratou para ser aprendiz em um escritório 
de contabilidade. Era uma diversão, pois aprendia, estudava e ganhava meu 
próprio salário. O que mais eu poderia querer?!  Meu primeiro registro em 
carteira foi presente de 15 anos e eu achava incrível, isso; afinal, era a minha 
primeira conquista na vida profissional. Naquela época (1988) ter registro em 
carteira era uma vitória, uma vez que não havia fiscalizações e muitas empresas 
trabalhavam na informalidade. Aos dezesseis anos iniciei o curso técnico de 
contabilidade que me permitiu entender um pouco do que era a profissão que 
estava me escolhendo.

Fiquei nesse trabalho por três anos e resolvi que não queria mais traba-
lhar com contabilidade. Foi o primeiro sinal de que talvez essa profissão não 
fosse a minha, mas depois de quase dois anos trabalhando em empresa do co-
mércio, resolvi voltar para a contabilidade, pois me permitia conhecimento, 
desafios e ganho financeiro.

Aos dezenove anos conheci a primeira indústria na minha vida, indús-
tria química na área de embalagens plásticas. Eu ficava encantada ao ver pe-
quenas esferas plásticas se tornarem sacos e sacolas.

A partir daí, a minha vida profissional e pessoal começou a ter outro 
rumo. Após seis meses, consegui um emprego melhor em uma indústria maior 
que me proporcionava desafios diários e aprendizado contínuo. Como eu gos-
tava daqueles desafios, tinha paixão em fazer parte. Era possível aprender algo 
novo todo dia e meus colegas de trabalho sempre tiveram muita disposição 
para me ensinar tudo o que fosse preciso. Tornei-me, nessa empresa, uma pro-
fissional com diversas habilidades técnicas e algumas habilidades de relaciona-
mento interpessoal.

Em meio a muito trabalho sempre, aos 26 anos eu me casei e fui cursar 
a graduação.  Outra fase de muitos desafios! Conciliar tudo parecia loucura, 
mas me alegrava, também. Minha turma era formada, em sua maioria, por jo-
vens na faixa dos dezoito anos. Todos muito responsáveis e comprometidos em 
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encontrar na faculdade uma profissão com futuro promissor. Eu já trabalhava 
com contabilidade há doze anos e tinha muito para aprender e ensinar. Foi 
uma das melhores fases da minha vida para crescimento pessoal. 

Após quatro anos de faculdade, me tornei bacharel em contabilidade. 
Sentia-me esgotada fisicamente e mentalmente. Tinha muitas responsabilida-
des profissionais. Meu casamento não estava indo bem. Foi quando a minha 
saúde deu os primeiros sinais de que algo precisava mudar na minha vida. 
Passei a ter crises de pânico que me levaram a viver entre um mundo real e um 
mundo paralelo; passei por muitas tristezas e sem nenhuma força para reagir.

No mundo real, o meu ritmo de trabalho foi muito reduzido. Em minha 
vida social, buscava distração para me recuperar. Mas, era em vão, pois não 
sentia nenhuma alegria em estar viva. No mundo paralelo eu dormia muito, to-
mava remédios controlados, frequentava consultórios médicos semanalmente 
e me sentia um vegetal.

Nada do que vivemos é responsabilidade dos outros; então, assumo a 
minha por saber que eu não tinha vida fora do trabalho de pelo menos dez 
horas diárias. Minha ânsia pelo conhecimento e desafios me fazia agir além das 
minhas forças. As crises mais intensas de pânico ocorriam no estacionamento 
da empresa e dentro da minha sala. Chorava, tinha vontade de sair corren-
do, não conseguia falar; às vezes, um desmaio, era socorrida pelos colegas de 
trabalho que me levavam de volta para casa. Foram momentos muito difíceis 
para mim e para minha família, mas se não fossem minha mãe e meus irmãos 
eu não sei como teria saído disso. Eu achava que estava enlouquecendo. Não 
tenho muita memória dessa fase que durou, pelo menos, três meses. Quando 
os medicamentos começaram a dar resultado, as crises foram se distanciando e 
passei a refletir sobre como mudar essa vida e sair definitivamente dessa doen-
ça. Não conseguia entender o que acontecia. Tinha uma vida próspera, tinha 
amigos e família amorosos. Como poderia estar doente e sem saber quem eu 
era de verdade? 

Após oito meses de crises e busca pelo entendimento, resolvi mudar de 
vida; pedi demissão na indústria que trabalhava há doze anos e me distanciei 
para pensar em meu casamento. Fiz uma especialização em gestão estratégica 
de negócios. Conheci pessoas diferentes do círculo de amizade que eu estava 
inserida há muito tempo. Consegui um novo emprego em uma empresa de ou-
tra cidade. Era coordenadora administrativa e passei a ter tempo para relaxar 
e mudar meus hábitos.

Foram nove meses e uma experiência incrível. O ambiente de trabalho 
era mais tranquilo, Era possível estudar o que não conhecia para desempenhar 
a minha nova função, trabalhar em horário comercial, praticar atividade física 
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diariamente e descansar. Comecei a me conectar com o que tinha de mais ínti-
mo e ver que era possível viver sem as loucuras de antes.

Esse emprego me trouxe equilíbrio para entender o que era importante 
para mim e voltei a me sentir disposta para o trabalho e novos desafios. Foi 
quando resolvi voltar para Bauru. Mudei de emprego novamente, comecei a 
trabalhar em um grupo de empresas da região que um dia sonhava em es-
tar. Era coordenadora da área de contabilidade e mais um desafio foi lançado:  
coordenar pessoas de diferentes idades que me ensinaram muito, que me fize-
ram mudar o olhar, a postura e muito das minhas crenças. Passei a trabalhar 
em uma empresa grande, com cultura e organização jamais experienciadas. 
Realizei um sonho! O que aprendera na especialização era possível praticar no 
meu dia a dia. Era muita alegria para uma profissional que buscava realização, 
conhecimento contínuo e uma vida material mais próspera. 

Nesse momento também iniciei meu primeiro processo terapêutico com 
o objetivo de encontrar a minha força interior e iniciar o meu divórcio. Não 
queria mais estar casada e precisava de coragem para dar esse passo. Montei 
um apartamento e fui morar sozinha. Pela primeira vez, não foi fácil me ver 
só. Porém, passei por um processo lindo de cura, entendimento, crescimento 
e encontro. 

Nasci de novo aos trinta e três anos e despertei para a minha nova vida. 
Com autorização da minha psicóloga, vivenciei meu primeiro processo com a 
programação neurolinguística e me apaixonei. Sonhava em poder levar aque-
las experiências e emoções para mais pessoas. Tornei-me uma pessoa mais oti-
mista e viver passou a ser um presente. Foi aí que busquei a minha primeira 
formação na área de programação neurolinguística. Utilizava o conhecimento 
comigo e quando era possível no relacionamento interpessoal, mas ainda não 
me sentia pronta para levar esse conhecimento para outras pessoas.

Logo eu consegui uma nova conquista, aprendi a viver em minha com-
panhia, consegui fazer o meu primeiro jantar a sós, abri um vinho e brindei a 
minha vida, em paz, sem tristeza. E desde esse dia nunca mais me senti sozinha 
quando estava em minha companhia. Foi libertador fazer isso por mim, ir so-
zinha ao cinema, restaurantes ou à balada. 

Alguns anos depois, escolhi aprender algo sobre desenvolvimento de 
pessoas e fiz a segunda formação, Coaching de Carreira. Aproveitei o conheci-
mento no meu desenvolvimento. Nesse momento, meu olhar para as pessoas 
começou a mudar, mas ainda não me sentia pronta para atuar na área.

Meu trabalho era dinâmico e intenso. Direcionava meus esforços para 
resultados, me tornei uma profissional perfeccionista, exigente e intransigente. 
Meu tempo era escasso para a vida pessoal, e mais uma vez eu me encontrava 
mergulhada em trabalho.
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Aos trinta e sete anos, passei por uma crise existencial. Tive vontade de 
vender tudo, comprar um Fusca e ir embora para o litoral. Havia, nessa crise, 
um alerta sobre o excesso de trabalho e intensidade da minha relação com as 
coisas materiais. Dessa vez, eu estava mais atenta as minhas emoções, passei a 
viver momentos de tristeza e angústia diariamente e nada fazia sentido. Após 
muitas reflexões, entendi que a mudança não precisava ser tão radical e que tal-
vez fosse possível transformar tudo com leveza e sem adoecer. Comecei, então, 
a procurar o caminho para mudança.

Comecei a praticar yoga e me concentrar nas buscas pelo autoconheci-
mento. Participava de todos os eventos que me indicavam à procura de uma 
chance para encontrar um novo caminho.

Mudei a minha postura com a vida, passei a sair do trabalho no horário, 
me policiei para respeitar meus limites, fui para academia, fiz cursos de dan-
ça, novos amigos, paquerei, li muitos livros, tomei vinho, dormi, assisti filmes 
incríveis e viajei muito. Passei a viver um dia de cada vez, com intensidade 
máxima ao meu favor. Todo aprendizado na busca pelo autoconhecimento co-
meçou a ser praticado diariamente.

Encontrei meu equilíbrio sem ser radical. Decidi voltar a morar na casa 
da minha mãe. Queria simplicidade, convivência familiar, ver meus sobrinhos 
Felipe e Rafael crescerem. Também foi um período que precisamos nos dividir 
para cuidar de nossa mãe. Foram quatro anos mais perto da família, muitos en-
contros, alegrias, desencontros, problemas, mas com nosso amor e resiliência 
saímos com saldo positivo.

Aos trinta e oito anos realizei o sonho de conhecer Londres. Aquela 
menina de doze anos despertou em mim. Foram trinta dias de férias e meu 
coração vibrou como nunca. Foram as melhores férias da minha vida! Uma 
conquista minha, com muitos momentos de alegrias, reflexões sobre a vida, 
conhecimento de culturas e voltei com o coração feliz, cheio de gratidão por ter 
família e amigos para reencontrar. Como é bom realizar sonhos! 

E como não parei de estudar, me formei para ser instrutora de yoga e 
estudei Biopsicologia no mesmo ano. Mais um despertar aconteceu:  mudei 
meu estilo de vida, passei a me respeitar e respeitar mais as pessoas, os animais, 
a natureza, o planeta.

Radicalizei na alimentação, retirando industrializados e carnes do meu 
dia a dia. Relaxei nas preocupações, passei a viver um dia de cada vez, acordava 
às cinco da manhã para meditar e praticar yoga. Meu dia já se tornara mais leve. 
O novo estilo de vida mudou a minha relação com muitas coisas; não precisava 
mais de agito e vida social com frequência. Muita coisa deixou de fazer sentido 
na minha vida. Uma fase complexa porque eu ainda não entendia totalmente a 
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mudança e me cobrava para estar presente aos eventos sociais, mas passei a ter 
tempo para entender o que realmente fazia sentido, nesse momento. 

Passei a ler mais, a ver mais filmes e viver a vida da forma simples. Era 
isso que o meu coração pedia anos antes e meu entendimento era limita-
do. Encontrei-me como pessoa, finalmente, e o meu propósito passou a ser 
desvendado.

Nessa época eu ainda trabalhava muito, mas tinha outro olhar para as 
pessoas, para as metas que recebia, para os obstáculos que encontrava no am-
biente de trabalho e que me mostravam o que eu ainda queria e o que eu não 
queria mais viver em ambiente profissional.

Finalmente chegaram os quarenta anos. Comemorei com familiares, 
amigos próximos e de infância. Iniciei uma nova fase de vida sem culpa, sem 
culpados e decidi que a minha vida teria mais paz, mais amor, mais meditação, 
menos agito, menos egoísmo, menos futilidade, menos materialismo, mais 
serenidade.

Aos 41 anos eu encontrei o amor. Tudo começou a caminhar em ou-
tra direção, a partir de então. Estamos juntos há quatro anos, quem diria! 
Reencontrei uma paquera de adolescência após vinte e cinco anos de nossas 
vidas. Um dia nos conhecemos, tomamos rumos diferentes, mas agora somos 
unidos como namorados e companheiros de vida. Temos uma vida tranquila, 
simples, de amor e maturidade. 

Como é bom passar dos 40 anos! O corpo reclama se você não cuida 
dele, mas a maturidade nos dá paz e quando somos conscientes do que real-
mente importa, aí a vida fica muito boa de ser vivida. Os conflitos existem, mas 
saímos deles com mais força do que entramos. 

Diante da consciência de mudança, percebi tudo o que não me agradava 
no ambiente profissional e comecei a avaliar como eu poderia mudar isso. Foi 
quando resolvi retomar os planos para trabalhar com desenvolvimento de pes-
soas. Antes, eu planejava buscar trabalho na área de recursos humanos e deixar 
a contabilidade; agora, eu entendia que precisava me preparar para deixar o 
mundo corporativo após a aposentadoria. Não resolveria mudar de emprego - 
eu tinha orgulho de fazer parte daquela empresa. Eu mudei e não queria mais 
ser contadora. Um novo conflito surgiu.

Voltei a fazer terapia para entender o que acontecia comigo e como eu 
poderia encontrar coragem para mudar. Foi um processo lindo, que me permi-
tiu mexer em tudo o que estava guardado:  minhas crenças, meus padrões, mi-
nhas inseguranças sobre a vida, sobre meu relacionamento. Mais um processo 
de crescimento e despertar. Reconstruí a mulher, namorada, filha, profissional 
e todas as outras personagens que existiam dentro de mim.
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Com a terapia, resolvi fazer um curso de formação em psicologia trans-
pessoal e entendi que esse era o meu novo caminho. Já me sentia terapeuta. 
Foi quando bateu o meu primeiro grande medo: como realizar esse plano de 
aposentadoria da contabilidade? Deveria fazer uma nova faculdade?

A cada mês que a terapia e o curso avançavam, mais conhecimento eu 
queria e a minha vontade de ser terapeuta crescia, mas ainda existia o medo. 
Precisava encontrar coragem e preparo para colocar essa nova profissão em 
prática. Meu coração não queria mais aguardar a aposentadoria.

Terminei o curso de terapeuta transpessoal e comecei a entender o meu 
propósito. Tornei-me uma pessoa melhor, mais paciente, passei a respeitar 
mais as pessoas, cada um em seu ponto de vista. Busquei o equilíbrio e encon-
trei a força para antecipar a mudança profissional.

Há três anos, pedi demissão na empresa onde eu trabalhava como coor-
denadora de contabilidade. Precisei responder a mim mesma todas as dúvidas 
que eu tinha quando iniciei o plano de mudança. Nesse momento, estava pron-
ta para mudar, consegui explicar a todos o que vinha acontecendo comigo, sen-
ti muito por deixar o local onde passei a maior parte do tempo da minha vida 
dos últimos onze anos vividos, mas era necessário. Um ciclo se fechou. Dessa 
vez, acordamos que eu ficaria como consultora técnica por um tempo, assim 
eu não sentiria a mudança radical de rotina ou financeira, e ainda apoiaria a 
minha substituição de forma gradativa.

Assim me tornei consultora técnica e terapeuta no mesmo ano. 
Atualmente, trabalho com as duas atividades de forma leve e serena. Na maior 
parte do tempo sou terapeuta, mas seria desperdício e egoísmo meu não divi-
dir todo conhecimento que adquiri na minha carreira como contadora. Sinto 
necessidade de dividir com as pessoas o que eu sei dessa profissão e que eu não 
aprendi sozinha. Talvez fosse hora de realizar a vontade de ser professora, mas 
falta tempo, pra variar (risos), afinal, eu convivi com grandes profissionais em 
todas as empresas por onde passei. Sou grata a todos os meus chefes, gerentes, 
diretores, parceiros e equipes que liderei, por cada aprendizado profissional e 
pessoal que todos me proporcionaram.

Desde a mudança, passei por altos e baixos com medo, coragem, desâ-
nimo e animação, afinal, deixei um ótimo emprego que fazia bem para o ego. 
A mudança valeu a pena. Hoje, meus medos se foram, desenvolvi habilidades 
para as duas profissões e será assim, com leveza, enquanto a minha agenda 
permitir.  

Em maio de 2018, entrei para o Grupo Donnas - Mulheres 
Empreendedoras. Hoje estou mais integrada e gosto muito de fazer parte des-
se projeto. Quando fui convidada para participar deste livro, senti que pode-
ria fazer isso com muita alegria e levar a minha colaboração às mulheres que 
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querem mudar de vida e não sabem como. Buscar pelo autoconhecimento e 
autocuidado nos ajuda a expandir nossa força interior, nossa criatividade e co-
nhecer nossas habilidades.

Hoje olho para o ser humano com outros olhos, sou terapeuta por amor 
e não me canso de buscar conhecimento para continuar me encantando com 
tudo que há de melhor nas pessoas para ser conhecido. Decidi não fazer facul-
dade de psicologia. Quase todas as formações que fiz e estou fazendo, aborda-
mos alguma vertente da psicologia. Não tenho a intenção de ser psicóloga, tra-
balho com técnicas integrativas que complementam o trabalho de especialistas 
da saúde física, mental, emocional e espiritual. 

Agora eu vivo no meu propósito de despertar nas pessoas o potencial de 
autocura que existe dentro de cada um, acredito e confio no ser humano, em 
suas vontades e sonhos.

“A  Psicologia transpessoal  é uma abordagem da  Psicologia  conside-
rada por  Abraham Maslow  (1908-1970) como a «Quarta Força da 
Psicologia», sendo a primeira força a Psicanálise, seguida da Psicologia 
comportamental, e a terceira a Psicologia humanista. É uma forma de 
sincretismo teórico, que abarca conteúdos de muitas escolas psicológicas, 
como as teorias de Carl G. Jung, Abraham Maslow, Viktor Frankl, Ken 
Wilber  e  Stanislav Grof. Surgiu em  1967  junto com Movimentos do 
Potencial Humano e  New Age  nos  EUA, pelo pensamento de Maslow, 
que dizia que o ser humano necessitava transcender sua  Psique  (pes-
soal), conectando-se ao Todo, ou a outras realidades mais abrangentes 
(transpessoais).”
“A Psicologia transpessoal tem como objeto o estudo da Consciência e de 
seus  Estados não ordinários  e, neste sentido, congrega vários Recursos 
Técnicos como a Hipnose, a Meditação, o Relaxamento...”
“Como vem acontecendo com relação à Psicologia analítica, também a 
Psicologia transpessoal tem construído um diálogo produtivo com a Física 
quântica, especialmente na busca da compreensão dos fenômenos que ul-
trapassam o conceito da física clássica e dos próprios princípios energéti-
cos e temporais e que são estudados em linhas de pesquisa diferenciadas 
como Física e Psicologia.” Fonte: Wikipédia

Deixo meu recado para você, leitora:  não desista dos seus sonhos e não 
duvide da sua capacidade de criação. Todas nós podemos ser mulheres em-
preendedoras de sucesso e inspirar quem está ao nosso redor. Você pode, você 
merece, você é capaz. Acredite!
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Um sonho chAmADo sAnto estilo

Confesso que nunca havia pensado em participar de um projeto para ser 
coautora de um livro. Hoje estou aqui, escrevendo e contando a minha história. 
Antes de começar, tenho que dizer que consigo enxergar em todos os passos 
que dei as mãos de Deus me guiando, mesmo não compreendendo aquele mo-
mento. Sei que cada caminho que fui traçando era para alcançar o meu sonho. 
Apesar de algumas dores, sei que elas foram importantes para me trazer onde 
estou.

Pensando aqui com meus botões - tenho certeza que quem tem mais de 
30 anos conhece bem essa expressão -, acredito que estou indo no movimento 
contrário:  resolvi escrever um livro, plantar uma árvore e, por último, ter um 
filho! Apesar de que eu já tenho uma filha de patas, a Manu, um poodle muito 
dócil e que em casa é chamada de filha. Amo os animais, e com o tempo quero 
muito desenvolver um projeto ou ação social, onde parte das vendas da minha 
loja Santo Estilo seja para ajudar os animais abandonados. 

Decidi, então, embarcar nesse projeto junto com as Donnas 
Empreendedoras para contar a minha história. Percebi, que, de alguma forma, 
posso inspirar outras pessoas, pois desde que comecei a divulgar meu trabalho 
nas redes sociais ganhei muitas seguidoras e inspirei algumas a seguir com a 
carreira de Consultoria de Imagem. Assim, poderei mostrar com o livro como 
a força de vontade e com Deus ao lado foi possível alcançar o meu sonho. 

Também percebi a grande oportunidade que eu teria de divulgar o meu 
trabalho como Consultora de Imagem e Personal Stylist, pois atuo principal-
mente com a autoestima das pessoas. Recentemente, consegui abrir a minha 
tão desejada loja de roupas e acessórios femininos com o objetivo de ofere-
cer um atendimento personalizado utilizando as técnicas da Consultoria de 
Imagem.

Quem me conhece sabe que eu não sou de perder oportunidades para 
mostrar o meu trabalho. Gosto de estar presente em eventos, onde consigo le-
var informações e dicas para auxiliar no dia a dia, principalmente das mulheres. 

 Então, vou começar contando sobre a realização do meu sonho. Isso 
mesmo, há nove anos eu montei o meu primeiro plano de negócios quando 
cursava Administração na Universidade do Sagrado Coração. A proposta era 
desenvolver uma loja física de roupas femininas que incluía minha paixão pela 
moda e os conhecimentos adquiridos na faculdade. Na época, incluí como di-
ferencial ter uma profissional de moda trabalhando comigo. Assim, minha loja 
poderia oferecer um atendimento personalizado com uma Personal Stylist e 
seria algo novo na cidade.  Tive o apoio da minha mãe para seguir com o pro-
jeto e montar a loja, mas hoje eu vejo que não tinha ainda maturidade para ter 
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um negócio e que tudo acontece no tempo que Deus quer e não no tempo que 
nós queremos.

Desde pequena sempre fui vaidosa e admiro tudo o que é belo.  Como eu 
gostava de moda, buscava informações sobre o tema em revistas, programas de 
TV e em sites. O desejo de inserir a moda no meu trabalho não surgiu apenas 
na faculdade de Administração. Na época dos vestibulares cheguei a pensar em 
cursar Moda, mas não havia o curso na minha cidade, Bauru, e ficar longe da 
família não era uma opção. Cursar Medicina Veterinária também fazia parte 
de um sonho, mas também exigia mudança de cidade e hoje entendo que o 
amor que tenho pelos animais não tem relação com a vocação de cuidar deles 
profissionalmente. Nesse período de escolhas eu cheguei a fazer a prova do 
vestibular da Unesp para o curso de Engenharia Ambiental, mas absolutamen-
te não tinha nada a ver comigo!  

Acabei fazendo jus ao ditado que diz que “administração é o curso de 
quem não sabe o que fazer”, mas ele foi a minha base para aplicar técnicas, 
montar o meu negócio e administrá-lo. Ou seja, mais uma vez o meu caminho 
foi guiado para a realização do meu sonho. 

Quando eu era criança minha mãe trabalhava em um hospital aqui na ci-
dade e na época eu podia eventualmente visitá-la. Lembro de ver os propagan-
distas da indústria farmacêutica visitando os médicos e de ficar encantada ao 
vê-los sempre bem arrumados, elegantes e vestindo roupas lindas. Perguntava 
para minha mãe quando eu poderia trabalhar fazendo o mesmo que aquelas 
pessoas que eu tanto admirava. 

Anos depois acabei trabalhando em algumas empresas nessa área e entre 
altos e baixos, na última empresa, fui desligada. Confesso que fui pega de sur-
presa com a notícia. Decidi usar parte da minha rescisão e ir para São Paulo, 
nas lojas de atacado, comprar roupas para revender. A princípio, para pessoas 
próximas, pois muitas delas me perguntavam onde eu comprava as minhas 
roupas e elogiavam a minha forma de vestir. 

Eu acabei recordando nessa fase do meu plano de negócios feito em 
2009, mas achei seguro começar de sacolinha em sacolinha e ir crescendo aos 
poucos para lá na frente eu ter o meu espaço físico. Lembro-me que quando 
fiz a primeira compra eu vendi tudo muito rápido e não consegui ficar com 
nenhuma peça para mim. Até fazia parte da minha estratégia de administra-
ção. Nessa primeira revenda, passei por uma “saia justa” no salão que eu fazia 
as unhas, pois uma das meninas elogiou a minha roupa e perguntou se eu ti-
nha dela para vender, e eu tive que responder que não, que na verdade era da 
concorrência e ela perguntou se eu não gostava das peças que vendia. Nesse 
momento, percebi realmente que as pessoas acabavam buscando inspiração 
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no meu modo de vestir, e que precisava estar com as minhas peças para criar o 
desejo das clientes comprarem. 

Como era o auge dos blogs de moda, acabei criando o meu blog “Espelho 
Nosso”, onde eu compartilhava dicas, looks e também aproveitava para divul-
gar minhas roupas. As vendas só aumentaram e eu passei a ir com mais fre-
quência buscar roupas para revender. Muitas amigas e clientes me pediam para 
ver primeiro as novidades e eu não sabia quem atender primeiro! Tudo foi 
dando super certo! 

Já nesse período, eu e o meu namorado, hoje meu marido, criamos o 
nome “Santo Estilo” e desenvolvemos a logomarca, em casa mesmo, usando o 
Word. Assim, eu poderia divulgar mais o meu negócio nas redes sociais e dar 
um passo mais profissional.

Depois de um ano vendendo muito bem, resolvi ampliar meus conhe-
cimentos e fazer um Curso de Formação em Moda pela UNIKA, em Bauru. 
Sentia falta de ter mais argumentos para comprar e vender melhor; ter técnicas 
para passar credibilidade, atender as clientes com maior qualificação, tendo 
uma base sólida.  

Depois dessa formação eu queria estudar mais e mais e me aprofundar 
no assunto. Foi, então, que fiz o meu segundo curso, o de Personal Stylist, tam-
bém na UNIKA. Esse foi amor à primeira vista, e não parei mais de estudar. 
Continuei e fiz muitos outros cursos na área (presenciais e online). Senti que 
havia encontrado o meu lugar no mundo e queria fazer isso para sempre, pois 
seria maravilhoso: ajudar as pessoas a elevarem a autoestima!

Fiquei deslumbrada com o curso de Personal Stylist e com a sensação 
de que todo mundo precisava passar ao menos uma vez na vida por uma 
Consultoria de Imagem. Pois, é um processo de autoconhecimento maravi-
lhoso e encantador. Eu mesma tinha uma percepção errada em relação ao meu 
formato de corpo, imaginava ser um e era outro, ou seja, não usava as rou-
pas adequadas para valorizá-lo. Ao decidir mergulhar de cabeça na profissão, 
precisei, também, adequar o meu estilo pessoal e incorporei informações que 
aprendi nos cursos. Estava com uma imagem meiguinha e romântica que não 
era adequada para a profissão que eu escolhi. Por conta disso, precisei moder-
nizar e passar segurança. Acabei sendo a minha primeira cliente! 

A cada curso eu notava ainda mais que grande parte das pessoas pre-
cisavam de ajuda e eu poderia fazer esse trabalho, construindo uma imagem 
melhor.  Algumas têm necessidades pessoais, outras estão presas no passado 
e algumas precisam de ajuda, pois perceberam que precisam mudar para con-
quistar seu crescimento profissional. 

Também fiz curso de Vitrinismo, pois queria ter o máximo de teoria, 
conhecimento e respirar o mundo da moda 24h por dia. Entre tantos cursos, o 
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que julgo de maior importância e que preencheu alguns espaços ainda vazios 
foi o de Consultoria de Imagem, com a Juliana Bacellar, de Curitiba. O amor 
que ela tem pela profissão contagia os alunos, a excelência do seu trabalho está 
nos detalhes de tudo que ela nos ensina. 

Acho que um pouco de teoria poderá ajudar você a entender meu 
trabalho:

O Personal Stylist é um serviço pontual para pessoas que precisam de 
ajuda para compor um look adequado para um evento específico. Por exemplo, 
madrinha de casamento, aniversário do filho ou festa da empresa. O profis-
sional faz a Análise de Cores, Tipo Físico e Estilo adequado ao local da festa, 
ocasião e/ou reunião de trabalho, escolhendo uma composição para aquele 
momento. 

A Consultoria de Imagem envolve a vida da pessoa, os sonhos, desejos. 
Análise das Cores, Tipo Físico e Estilos também fazem parte e reúne informa-
ções importantes sobre qual objetivo pessoal e/ou profissional almeja ou ne-
cessita alcançar, com o desenvolvimento de Estratégias de Imagem que ajudam 
a organizar sua apresentação e ainda elevar a autoestima.

Alguns exemplos: um médico pode querer mudar de profissão e precisa 
de ajuda para ajustar seu novo guarda-roupa; pessoas que se vestem com as 
mesmas roupas desde que tinham 15 anos e não conseguem ter um relacio-
namento; ajudar a controlar a compulsão pelas compras e auxiliar a enxergar 
todas as roupas que tem no armário; definir e orientar uma tendência  para 
aquele estilo de vida que escolheu, pessoal e no trabalho; ou simplesmente en-
sinar maneiras de aproveitar ainda mais tudo o que já tem.

Como eu me dediquei bastante na carreira de Consultoria de Imagem e 
hoje tenho reconhecimento, acabei me dedicando menos e deixando a venda 
das roupas um pouco de lado. Fiquei sem tempo, mas nos atendimentos VIPs 
eu sentia falta de ter opções para mostrar para minhas clientes, pois acaba-
va usando meu tempo livre para estudar, o que foi bom por um tempo. Mas 
eu também perdia tempo procurando peças que faltavam nos armários das 
clientes, percorrendo várias lojas, pois eu não tinha quantidade suficiente para 
atender à necessidade de cada uma. 

Durante todo esse tempo que visitei lojas na cidade para pesquisar as 
peças de clientes de Consultoria de Imagem, observei que o atendimento era 
falho, na maioria das lojas, superficial e sem técnica alguma. Notava que al-
gumas vendedoras tentavam forçar uma peça que não estava adequada para a 
minha cliente. Tive que administrar essa situação, explicar por que não estava 
de acordo, e isso me causava estresse. Isso ocorria em quase todas as lojas, mes-
mo ao lado da cliente e tendo me apresentado como Consultora de Imagem.
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Passei a repensar o meu plano de negócios e oferecer um atendimento 
pontual, diferenciado e personalizado. Sacudi minha ideia, novamente, e ava-
liei a situação. Afinal, eu estava levando as minhas clientes para fazer compras 
em lojas que não ofereciam um bom atendimento, sendo que eu poderia unir 
os dois lados, voltando a ter opções de roupas para melhor atendê-las.  Eu es-
tava perdendo oportunidade, literalmente! 

Mas essa reviravolta veio com o apoio do Donnas, o grupo de networ-
king para mulheres empreendedoras que conheci através de uma prima da mi-
nha cunhada, que hoje não está mais no grupo. Adorei a proposta de participar 
e um mês depois eu já estava fechando várias Consultorias de Imagem com 
integrantes do grupo. Há um ano faço parte desse grupo que nos motiva todos 
os dias a crescer ainda mais e muitas outras Consultorias já foram fechadas, 
desde então. É uma janela de oportunidades e exposição incrível! 

A motivação para levar adiante o sonho da minha loja de roupas femi-
ninas veio após o início do meu processo de Coaching com a Renata Birello, 
idealizadora da rede e Coach Profissional. Como eu tinha que cumprir as tare-
fas propostas em cada sessão, comecei a organizar o início da minha loja e criei 
coragem para seguir em frente, sem medo de nada, com estratégias elaboradas, 
um toque de ousadia e sempre pedindo orientação para Deus. 

Lembro que em uma das sessões eu precisei fazer um hanking das cinco 
principais palavras sobre mim. Foi uma etapa muito difícil do coaching, porém 
necessária.  Nesse dia eu descobri que a FÉ era a única opção que eu jamais 
deixaria de lado na minha vida, pois é ela que me sustenta e me leva para o 
caminho certo. O processo de coaching foi outra decisão extremamente im-
portante que tive na vida. É encantador nos conhecer mais e melhor, enxergar 
como somos capazes de ir atrás do que queremos, e que para isso não existem 
obstáculos quando você toma sua decisão! 

Percebi que eu tinha vontade, mas não tinha atitude. Então, com esse 
processo, na 5ª sessão eu estava com o contrato do imóvel fechado e o so-
nho estava ganhando vida. Faltando duas sessões para finalizar o processo de 
Coaching eu inaugurei a minha loja, em julho de 2018, a Santo Estilo Boutique, 
que permaneceu com aquele logotipo elaborado cinco anos atrás, totalmente 
no improviso, e essas duas últimas sessões foram feitas já dentro da loja.

Tudo aconteceu no momento certo, no momento que Deus preparou 
para mim. Quando entreguei o contrato de locação do ponto da Santo Estilo 
Boutique, havia outras seis pessoas interessadas, também; e deu tudo certo 
para ser meu. Eu consegui!  O processo de construção e decoração da loja foi 
acontecendo com pesquisas e de forma natural. Foi tudo tão perfeito que a loja 
possui um mezanino onde eu posso realizar os atendimentos da consultoria no 
mesmo espaço físico, pois antes eu fazia na casa das clientes ou em cafés.
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A proposta final da Santo Estilo Boutique é oferecer um atendimento 
personalizado, que a cliente tenha segurança para investir seu dinheiro e ad-
quira peças adequadas e importantes para sua vida, não apenas um consumo 
por impulso.  Além de atender minhas clientes de Consultoria de Imagem, a 
loja é aberta para todas as pessoas de todas as áreas da cidade e até mesmo 
da região que acompanham as postagens dos looks nas redes sociais. Estamos 
evoluindo tão rápido que hoje já estamos com pedidos para serem entregues 
em outras cidades e Estados.  

 Eu identifiquei uma necessidade, observando outras lojas, juntei com 
meus conhecimentos de Consultora de Imagem e Administradora, e abracei 
a oportunidade de oferecer um serviço de qualidade. Meu objetivo é que as 
clientes voltem felizes para casa e amem suas roupas adquiridas na Santo Estilo 
Boutique. Que elas gostem da compra que foi bem pensada e planejada com 
ajuda das técnicas da Consultoria de Imagem; que saibam o porquê compra-
ram aquelas peças e com isso elas retornem por se sentirem seguras e confian-
tes no atendimento recebido. 

E quanto aos atendimentos de Consultoria de Imagem? Continuam a 
todo vapor e a abertura da loja já até incentivou o aumento! Esse é o momento 
profissional mais feliz e realizado em toda a minha vida. Sei que cheguei até 
aqui com o apoio de Deus que participou de todos os detalhes comigo, e por ter 
o apoio de pessoas que me incentivaram nessa jornada. Ah, e engana-se quem 
pensa que só as mulheres estão preocupadas com a Imagem Pessoal. A procura 
por clientes homens vem crescendo a cada dia!

Vou encerrar com duas frases de Steve Jobs que sempre me inspiraram: 
“Tenha coragem de seguir o que seu coração e sua intuição dizem. Eles já 
sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário.”

“Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que 
deixa de existir.”
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AnDe com DeUs; n’ele você terá forçAs pArA cUmprir toDAs As sUAs 
responsAbiliDADes

Agradecimentos: a Deus, toda honra e toda glória minha 
família e minha filha amada.

Parece difícil encaixar a descrição de mulher exemplar, como ter sucesso 
na carreira profissional, e tantos outros afazeres do dia a dia.

Aqui vou lhe mostrar como isso é possível, nada fácil; mas não “im-
possível”. E meu desejo é que minha história possa realmente ser impactada a 
corações que em algum momento podem estar passando ou passaram por algo 
que eu passei.

 Que aqui você entenda que o Senhor sempre irá honrá-la, independente 
do que você passar!

Sou Aline de Campos Mizerski, hoje com 27 anos, mãe de uma princesa, 
Lavínia Mizerski Camargo, com quatro aninhos, e atualmente morando na ci-
dade de Bauru - SP.

Nasci em Tibagi, uma cidade pequenina no interior do Paraná. Filha 
de Valentim Mizerski e Zeli de Campos Mizerski, com cinco irmãos, sendo 3 
homens e 2 mulheres.

Tibagi, uma cidade de pouco mais de 18 mil habitantes, sem muitos re-
cursos para ter uma boa carreira profissional, que desde pequena o desejo em 
meu coração já existia, de crescer e ser a diferença para a minha família.

Meu pai, muito esforçado, sempre trabalhou em fazenda, com agricultura.

Minha mãe, dona de casa, cuidando sempre dos filhos e em muitos 
momentos acompanhava meu pai nas fazendas, onde ela era cozinheira dos 
funcionários.

Tive uma infância normal, como de qualquer criança, família grande e 
sempre reunida.

Uma vida simples, porém, nunca faltou nada dentro de casa, principal-
mente os bons ensinamentos.

Para ser um bom empreendedor, já se imagina uma família toda 
empreendedora.

Não é o meu caso. Meus irmãos, a maioria trabalhando no comércio, 
mas nenhum com história de empreendedorismo.
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Crescemos já com o intuito de cada um construir sua vida com os recur-
sos que fossem aparecendo. Conforme ia se aproximando a idade, permitia-se 
trabalhar.

Nossos pais não poderiam dar mais do que a nossa “educação”. Que 
enorme valor tem isso para nossa vida, não é mesmo?

Sou muito grata a isso, a simplicidade de minha família, pois mostra que 
existe felicidade nas coisas mais simples da vida; que dinheiro algum paga um 
coração humilde, que sabe valorizar o que é colocado em suas mãos.

E que de alguma forma me impulsionou a ser a mulher que sou hoje, 
com um coração bondoso, determinada, que sabe que nada cai do céu se você 
não tiver força de vontade para correr atrás.

Nos estudos, confesso não ter pensado muito. Finalizei o ensino médio. 

Não porque eu não pensava em fazer um curso superior, eu realmente 
não tinha condições financeiras para isso.

Minha mente era voltada para a minha realidade. Eu queria, mesmo, era 
trabalhar para construir as minhas coisas. E então, assim, quem sabe fazer uma 
faculdade.

Aos 14 anos, iniciei em meu primeiro emprego como menor aprendiz, 
em uma loja de calçados na cidade de Tibagi. Trabalhei por aproximadamente 
três anos.

Meus pensamentos sempre foram muito diferentes das minhas colegas. 
Eu pensava em trabalhar, casar, construir família, digamos que fui amadure-
cendo muito rápido.

mUDAnçAs

Aos quinze anos, comecei a namorar com Thiago, um relacionamento 
que teve um término depois de três anos de noivado.

Nessa época, eu com dezoito anos, fui para Curitiba morar com meu 
irmão mais novo, Rafael. Queria mudar de vida. Gostava de Tibagi, mas sabia 
que lá eu não teria as oportunidades que eu desejava alcançar, pois eu sabia da 
minha capacidade, do que eu poderia conquistar.

Morei oito meses com meu irmão e trabalhei como auxiliar em um salão 
de beleza. Mais uma vez me decepcionei. Ali não era o meu lugar.

Foi onde Crislayne, colega de meu irmão Rodrigo (o irmão do meio), 
fez um convite para morar em Jaraguá do Sul - SC, junto com ela, que estava 
de mudança para lá.
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Parece loucura, eu nunca nem conversado com ela eu tinha, não a co-
nhecia e nem tinha ouvido falar nessa cidade. 

Mas eu queria ser alguém que fizesse a diferença na minha família, e eu 
iria tentar mais uma vez!

Chegamos a Guaramirim - SC, aproximadamente 10 km de Jaraguá do 
Sul, onde moravam os tios de Crislayne. Ficaríamos ali até encontrarmos um 
trabalho para, posteriormente, alugarmos um local. 

Fui apenas com uma malinha das roupas que eu tinha, e com 100 reais 
no bolso, sendo que utilizei 80 reais para a passagem de Tibagi para Jaraguá do 
Sul.

Sentia muita vergonha porque eu não conhecia ninguém. Estava comen-
do e dormindo em um ambiente que não era familiar. Isso, para mim, era um 
incômodo.

A família me recebeu muito bem, sempre com muita receptividade e 
cuidados! 

E como Deus foi bom comigo! No primeiro dia que estava na cidade, 
fui entregar curriculum em Jaraguá do Sul. Ali, seria uma cidade melhor para 
morar e trabalhar. Cidade linda, organizada, tranquila e receptiva. Amei! 

Fui ao shopping e deixei meu curriculum em várias lojas, pois eu tinha 
uma ótima experiência como vendedora.

Voltei final de tarde para casa, e logo recebi uma ligação para iniciar um 
teste em uma loja de vestuário masculino.

Imensamente feliz, iniciei o trabalho como vendedora numa loja de alto 
padrão que vendia ótimas marcas.

Como todo início, nada é fácil e para mim não foi diferente.

Lembra dos 100 reais que eu tinha e gastei 80 reais em passagem?

Esses 20 reais restantes era o que eu tinha para almoçar no horário de 
intervalo até eu receber o primeiro salário.

Muitas e muitas vezes eu saía para o meu intervalo, fingia comer algo e 
voltava.

Esperava todos os dias 5 reais que eu ganhava de passe para poder ir e 
voltar de casa para o trabalho, e do trabalho para casa.

Estava no terceiro dia de trabalho, entrei no ônibus com apenas 2,50 do 
passe e fui trabalhar.

O ônibus para e todos descem. O motorista me olha e diz:

- Última parada, moça!
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