
CASES DE SUCESSO



O programa Decola Jovem, programa 

de empreendedorismo voltado para a 

juventude das cidades do Rio de Janeiro 

e Duque de Caxias, tem o objetivo de 

capacitar jovens que sonham em ser 

donos do próprio negócio e alavancar 

o futuro.  O programa é uma realização 

do Instituto Souza Cruz, com apoio da 

Secretaria Municipal de Educação de 

Duque de Caxias e Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (FAETEC), e execução da 

Besouro Agência de Fomento Social. 

Este livro contém algumas histórias de 

pessoas que foram impactadas pelo 

projeto, tomando para si a gestão da 

própria vida e se percebendo como 

verdadeiros empreendedores.  
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Nome do negócio: OLHAR KARIOCA MIX

46 anos
Duque de Caxias/RJ

Tempo de atuação:  12 anos

Segmento: Artesanato e alimentação

Escolaridade:Ensino fundamental completo

Investimento inicial:  R$ 100 

Expectativas: Montar um ateliê montar uma cozinha

ANA CLAUDIA DE FREITAS BORGES
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“Você pode ir aonde quiser. O único que pode te 
limitar é você mesmo.”

Os desafios da vida nunca foram impedimento para Ana Claudia, 

que, quando pequena, sonhava em ser bailarina. No entanto, após 

um acidente e a separação dos seus pais, a menina teve que assumir 

responsabilidades de adulto. “Como eu pensava que um dia teria 

uma profissão, onde eu trabalhava também estudava. Toda vez que 

mudava de trabalho mudava de escola. `Às vezes não tinha vaga e 

perdia o ano”, conta. Ana, dedicada e persistente, já trabalhou em 

diversas áreas, como em restaurantes, supermercados, farmácias, 

óticas, casas de famílias e até em academias.

Porém, o talento, que hoje é parte do seu negócio, foi desenvolvido 

após uma complicação de saúde, resultado do trabalho em um fábrica 

de plásticos. “Por causa desse trabalho desenvolvi artrose e virei 

alvo de bullying entre os colegas, o que me fez entrar em depressão. 

Aí uma médica me indicou terapia com pintura e achei um curso 

gratuito. Vi que as pessoas gostavam e passei a vender”, relata.

Quando trabalhou em uma ótica, Ana conversava com a patroa sobre 

independência financeira. A chefe a estimulou a empreender e até 

contribuiu no nome da empresa. “Pedi pra me inspirar no negócio 

dela pois me lembra que o carioca tem um olhar diferente e criativo.  

Daí criei o nome do meu empreendimento: Olhar Karioca Mix.” Aos 

poucos, a microempresa foi agregando produtos e serviços. Hoje 

vende arranjos e peças de E.V.A, junto à pipoca gourmet, que produz 

com o auxílio de sua filha, assim ficando mais próxima da adolescente. 

A ARTE QUE CUROU A ALMA 
E VIROU NEGÓCIO
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Já com o negócio em andamento, mas sem experiência administrativa, 

Ana tornou a buscar emprego em outras áreas. Porém, conheceu o 

programa Decola Jovem através do diretor da escola de sua filha, que 

a informou sobre o projeto. “O curso me deu direção e foco porque 

eu queria fazer tudo, mas o segredo é focar.  Eu também não tinha 

controle sobre meus gastos. Sempre anotei o dinheiro que entra no 

caixa, mas não o que sai”, explica. 

Durante o curso, a empreendedora, além de aprimorar os seus 

conhecimentos, aprendeu que o negócio pode se modificar devido à 

clientela. No Decola Jovem, ela fez amizades, sendo que uma delas a 

ensinou a fazer a pipoca gourmet, que hoje é o seu principal produto. 

“De todos os produtos e serviços que já fiz, pintar é o melhor, mas a 

pipoca mexe com o paladar e surpreende quem experimenta. Eu amo 

quando alguém elogia o meu produto.”  

O programa, segundo ela, pode auxiliar outras pessoas, assim como a 

ajudou. “Como eu, muitas pessoas não têm ideia de como fazer para 

pôr seu produto ou serviço à venda por ter medo ou ser bom em 

fazer, mas não em vender ou vice-versa. O curso mostra a capacidade 

que todos nós temos e que podemos fazer a diferença”, elogia.

Para o futuro, ela já traça planos para o negócio. “Estou buscando 

ter meu espaço para fazer um ateliê e uma cozinha adequados à 

demanda”, conta. Empreender, para Ana, vai além do lucro em dinheiro, 

mas também considerar as pessoas. “Pra mim, o empreendedor é 

livre e leva algo aos outros, demonstrando amor e carinho.”

A estrada foi árdua para ela, entretanto, os empecilhos que 

enfrentou a tornou uma empreendedora de garra. Ana, que passou 

6



por tantas funções no mercado de trabalho e diversas fases com o 

próprio negócio, aconselha aqueles que dão os primeiros passos no 

empreendedorismo. “Não tenha medo porque você pode ir aonde 

quiser. O único que pode te limitar é você mesmo. Escolha primeiro o 

que gosta de fazer e faça”, finaliza.
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Nome do negócio: Sabores

Instagram: @saboresltda

18 anos
Rio de Janeiro/RJ

Tempo de atuação: 2 meses

Segmento: Artesanato e alimentação

Escolaridade: Ensino Médio Técnico completo

Investimento inicial:  R$ 60

Expectativas: Tonar-se uma franquia de chocolates

INGRID DE OLIVEIRA SANTOS
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“Empreender é sair da zona de conforto e dar um 
passo de fé e coragem.”

Do sonho de criança em ser neurocientista ao desejo de empreender. 

Moradora da zona norte do Rio de Janeiro, o espírito empreendedor 

de Ingrid apareceu quando ingressou em um curso de Administração 

durante o ensino médio integrado. “Participei de vários projetos 

sobre empreendedorismo, um deles foi o Miniempresa, na qual fui a 

presidente da empresa. Esse projeto durou cerca de 15 semanas e foi 

uma experiência incrível, até ganhamos três prêmios. Desde então 

eu descobri que queria empreender”, lembra a jovem. 

Além do ramo médico, Ingrid mantinha o amor por fazer doces, que 

acabou se tornando o negócio atual. “Desde pequena me interesso 

em fazer doces em almoços em família, então achei que seria um bom 

ramo para trabalhar. Comecei a fazer trufas, por serem mais fáceis de 

se fazer e de vender.”

No ano seguinte conheceu o Decola Jovem e, ao ler a descrição do 

programa, se interessou em participar, o que impulsionou mais ainda 

a vontade de empreender. “Meu negócio começou com incentivo do 

programa. Comecei a desenvolve-lo durante as aulas e percebi que 

era viável, além de muito rentável”, conta Ingrid sobre a Sabores, sua 

microempresa de trufas caseiras com sabores de brigadeiro, beijinho 

e maracujá. A empreendedora conta que o diferencial dos doces dela 

são o recheio menos enjoativo e a leveza do chocolate. 

“A área de finanças foi o mais encantador, pois além de ter muita 

facilidade, eu amo trabalhar com números. Eu com certeza me 

OS SABORES DA VIDA
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destacaria no setor financeiro”, afirma sobre o tema que mais gostou 

do curso. Segundo a jovem, os conhecimentos teóricos e incentivos 

serão sempre como um gatilho para prosseguir com o negócio. 

Ao contrário de cursos convencionais, de acordo com a jovem, o Decola 

Jovem se destaca pelas teorias administrativas e por impulsionar 

que as ideias sejam colocadas em prática. “O norte que o projeto 

nos proporciona por meio do desenvolvimento de metas e pesquisas 

é inerente para que o novo empreendedor comece seu negócio o 

mais rápido possível. O programa não é somente para ensinar sobre 

empreendedorismo, mas para fazer empreendedorismo.”

Apesar de estar vendendo trufas há apenas dois meses, ela já 

definiu as próximas metas. “Trabalhar no Marketing da empresa 

para alcançar novos clientes e conquistar meu espaço no mercado, 

apresentando um produto tradicional no nome, mas diferenciado na 

textura e no sabor”, explica. Ingrid também pretende fechar contrato 

com clientes fixos, como empresas de festas e restaurantes, e, se 

preciso, contratar um funcionário. 

Para ela, o empreendedor tem um perfil inovador e criativo. 

“Empreender é transformar o meio que você vive, seja por meio de 

serviços ou produtos. O empreendedor sai da zona de conforto e 

dá um passo de fé e coragem, certo de que seus esforços e estudos 

serão bem investidos em algo que irá impactar o mundo.”

Diferente do que muitos podem pensar, ser dono do próprio negócio 

não é fácil e se tornar empresário não acontece da noite para o dia. 

Ingrid, apesar da pouca idade, tem essa percepção. “Muitas pessoas 

desistem por não terem conhecimentos técnicos e construírem 
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uma imagem de que ao empreender você se tornará um grande 

empresário. Muito pelo contrário, na maioria das vezes você irá se 

pegar quase que implorando para conseguir clientes e apoiadores”, 

comenta. 

Ingrid é um exemplo de que para ser empreendedor não importa a 

idade, mas é preciso empenho e esforço. Assim como suas trufas 

deliciosas, a empreendedora tem uma receita para o sucesso de 

um negócio. Você precisa de três coisas para ser empreendedor. 

Conhecimento para não ser enganado, você precisa saber sobre 

finanças, marketing, logística, recursos humanos. Coragem, pois 

você terá que se relacionar com muitas pessoas e o medo pode ser 

uma ferramenta para fracassar. E resistência para suportar crises e 

desafios até que você se estabilize no mercado”, aconselha.
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Nome do negócio: LSS

19 anos
Rio de Janeiro/RJ

Tempo de atuação: 4 meses

Segmento: Publicidade e marketing

Escolaridade: Técnico em Publicidade e Propaganda

Investimento inicial:  R$ 800

Expectativas: Abrir uma agência de publicidade

LYNCON DOS SANTOS DE SOUZA
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“Ser empreendedor é inovar, ser criativo e se destacar 
entre as outras pessoas.”

Filho de contadora, na infância, Lyncon queria seguir uma 

profissão diferente da maioria das outras crianças: administrador 

de empresas. “Era o que eu queria, uma meta de vida, mesmo”, 

lembra. No entanto, quando cresceu, algo mudou e ele não 

foi atrás do sonho de menino. “Com o passar do tempo, essa 

admiração não engrenou e aí veio o curso técnico de Publicidade 

e Propaganda.” Parecia que a história do jovem com o universo 

do empreendedorismo e das empresas estava encerrada, porém, 

essa suposição, pouco tempo depois, se mostrou precipitada. 

Em uma de suas aulas do curso técnico, ficou sabendo do Decola 

Jovem. Assim, aquela ambição de quando criança poderia se 

tornar realidade. “Decidi participar do programa porque vi ali uma 

oportunidade de montar o meu negócio e trabalhar pra mim mesmo. 

Vi uma chance de me fazer crescer e ser independente”, conta. O 

LSS, negócio em que Lyncon oferece serviços de publicidade e 

marketing, como edição de imagem, folder, flyer, cartão de visita e 

criação de campanha. 

“O Decola Jovem vai me ajudar porque agora eu tenho uma visão 

diferente do que eu tinha, de como planejar e vender o meu 

serviço. Eu achava que era só chegar e vender, mas agora eu 

O CONHECIMENTO É A CHAVE 
PARA A CONQUISTA
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tenho uma organização, o que é fundamental.” Entre as etapas 

do curso de empreendedorismo, Lyncon aprendeu muito com 

os ensinamentos financeiros, cálculo de custos, fluxo de caixa, 

investimento e retorno do capital. 

O rapaz diz que assim como ele, outras pessoas deveriam ter 

acesso ao Decola Jovem. “Todos os jovens teriam que ter a 

oportunidade de participar do programa porque a gente tem uma 

ideia, mas não sabe como colocar ela em prática.”

Para o jovem, o amor pela área em que atua é o destaque do negócio. 

“Quando você coloca sentimento na profissão e área que você 

quer seguir, no teu negócio, e passa isso para as pessoas, tudo 

fica mais leve, sem muita pressão”, comenta. “Ser empreendedor 

é inovar, ser criativo e se destacar entre as outras pessoas. Mas 

para ser o melhor, você tem que estudar muito e aprender.”

Aos futuros empreendedores, Lyncon aconselha: “Estude. Procure 

conteúdos em redes sociais, leia. Só com técnica e conhecimento 

para crescer, mas primeiro é preciso entender o que você quer 

empreender.” 

Além do estudo, o empreendedor afirma que a confiança, que 

desenvolveu durante o Decola Jovem, é outro ponto essencial. 

“O programa me ajudou a ter confiança no que eu sou capaz, no 

que eu quero seguir e a me desenvolver profissionalmente e como 

pessoa porque essa confiança faz a gente persistir e tentar de 

novo”, relata. 
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Com o objetivo de otimizar o trabalho de publicidade, o rapaz 

comprou peças novas para seu computador e, assim que o produto 

estiver instalado, ele irá intensificar a divulgação da sua empresa 

e disponibilizar os serviços publicitários em sites especializados 

para criar uma cartela de clientes. Ainda dando os primeiros 

passos no negócio, Lyncon quer aprender mais e visualiza longe: 

no futuro pretende abrir uma agência de publicidade. 
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Nome do negócio: Pipolovers Gourmet

23 anos
Duque de Caxias/RJ

Tempo de atuação: 6 meses

Segmento: Alimentação

Escolaridade: Graduação em Letras

Investimento inicial:  R$ 20

Expectativas: Crescer em 80% e abrir uma cozinha própria

LOHANNY MACHADO CRISTIANO

Instagram: @pipoloversgourmet

16



“Empreender é ser tudo que você sonha.”

Na busca de preços acessíveis para o orçamento da festa de um 

ano de idade do seu filho mais novo, Lohanny ficou surpresa com 

o valor cobrado. “Fui fazer cotação de preço e e estava surreal o 

valor. Então, decidi fazer sozinha”, conta. A cozinha, que sempre 

foi sua válvula de escape e um lugar de paz, agora seria também 

a fonte de 60% de sua renda. A festa do menino foi um sucesso, o 

que gerou outras festas para o negócio. Porém, antes de batizar 

a microempresa, a jovem usou as redes sociais para encontrar o 

nome perfeito. “Procurei as hashtags mais procuradas relacionadas 

à pipoca artesanal e foi assim que surgiu a Pipolovers Gourmet, a 

minha empresa de pipoca gourmet.” 

Com os ingredientes e materiais que sobraram da comemoração 

do filho, Lohanny produziu mais pipoca e tentou vender na rua. 

“Pedi R$ 20 para minha mãe para comprar leite em pó. No dia 

seguinte fui de porta em porta nas lojas e tentei vender, mas não 

vendi nenhuma pipoca. Fiquei muito decepcionada”, lembra. 

Pensando em maneiras de contornar o desafio, ela mudou a 

abordagem para conquistar a clientela. “Desenvolvi minha primeira 

e, até hoje, melhor estratégia de vendas: comprei embalagens 

pequenas e fui de loja em loja deixando degustação. No mesmo 

dia foram muitos pedidos para o dia seguinte, tantos que não dava 

conta de atendê-los.”

PIPOCA COM LEITE EM PÓ E UMA 
PITADA DE DETERMINAÇÃO
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Com o negócio crescendo, a empreendedora, que lidava om 

dificuldades para gerenciar a área financeira, conheceu o Decola 

Jovem. “Eu estava muito perdida em como calcular o que estava 

sendo gasto para fazer o produto. Inclusive foi a minha maior 

dificuldade. Eu gastava muito com material, embalagem, fita e 

adesivo”, relata. Durante o curso, esses desafios foram sendo 

superados. “Agora, utilizo as mesmas coisas, porém com valor mais 

em conta.”

O empreendedor é aquela pessoa que está preparada para as 

dificuldades, tanto os dias de luta, quanto os de glória. A dona 

da empresa de pipoca lembra que por isso é preciso encarar os 

problemas com outros olhos. “São das crises que surgem grandes 

oportunidades. Empreender é ser tudo que você sonha. Depende 

grande parte de você e da sua vontade de fazer acontecer. Não 

vai ser nada fácil, você vai chorar e desacreditar, mas no dia 

seguinte levante e faça acontecer”, aconselha. 

A partir dos ensinamentos do programa Decola Jovem, Lohanny 

planeja expandir a microempresa. “Me vejo daqui há um ano, com 

as mídias sociais nas alturas, crescimento exponencial de 80% 

e uma cozinha própria. Já daqui a cinco anos, pretendo ter uma 

fábrica e tirar a loja física do papel”, finaliza. 
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Nome do negócio: The World and Rio 

26 anos
Rio de Janeiro/RJ

Tempo de atuação: 3 anos

Segmento: Turismo

Escolaridade: Ensino médio completo

Investimento inicial:  R$ 0,00

Expectativas: Dobrar o número de apartamentos 

alugados, chegando a oito até o fi nal de 2020

PATRICIA GOMES DA SILVA 
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“As dificuldades me incentivam a ser alguém melhor 
todos os dias.”

O desemprego está em alta no Brasil e desde 2016 o cenário não 

mudou muito. Na época, Patricia Gomes da Silva estava entre 

os 11,8 milhões de pessoas sem oportunidade de trabalho e que 

buscam um jeito de colocar as contas em dia. Porém, ela não se 

deixou abalar pela falta de dinheiro e criou o The World and Rio, 

negócio que ela administra há três anos no Rio de Janeiro.

Hoje, gerencia apartamentos de hóspedes - inclusive 

internacionais -, sendo responsável pelo check in, passando pela 

limpeza das roupas de banho e manutenção, até o check out. A 

jovem de 26 anos trabalha desde os 15 anos de idade, tendo no 

currículo a Souza Cruz, onde foi auxiliar do setor administrativo, e 

a coordenação de uma escola. 

A ideia do negócio surgiu em uma conversa com amigos que são os 

proprietários dos quartos. Aí, ela uniu as experiências profissionais 

e o costume de arrumar a própria casa e passou a trabalhar no The 

World and Rio. “Dei a ideia sem pretensões, mas já no dia seguinte 

meu amigo quis empreender, me deu a chance de trabalhar e 

ganhar dinheiro junto com ele. Agarrei essa oportunidade com 

força e me dediquei”, lembra. 

Patricia tem boas amizades, que ajudaram mais uma vez no futuro 

dela: foi através da dica de um amigo que ela ficou sabendo 

DO RIO DE JANEIRO PARA O 
MUNDO: A HISTÓRIA DE PATRICIA
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sobre o programa Decola Jovem. Sem pensar duas vezes, ela se 

inscreveu no curso de empreendedorismo do Instituto Souza 

Cruz. “O curso todo foi muito útil para mim. Uma das aulas que 

mais me interessaram foi sobre marketing e divulgação porque eu 

quase não fazia isso. Mas agora, depois do Decola Jovem, estou 

começando”, conta a administradora.

Além das estratégias de divulgação, Patricia explica que o vídeo 

de um pipoqueiro que fazia várias ações para agradar os seus 

clientes a ajudaram a pensar em como atender ainda melhor própria 

clientela. “O vídeo fez eu pensar em fornecer sabonete, shampoo e 

condicionador aos hóspedes porque, como o pipoqueiro mostrou, 

isso agrega valor e qualidade ao serviço. Agora estou fazendo 

cotação para comprar e já começar a oferecer esses produtos de 

higiene”, explica.

Se no momento gerencia poucos quartos para os hóspedes 

que buscam o The World and Rio, logo ela pretende ter mais 

responsabilidades. “Quero ter mais apartamentos para administrar, 

hoje são quatro. Até o final do ano que vem, eu quero o dobro”. 

E a empreendedora pensa ainda maior: “A longo prazo, pensando 

grande, quero ter um hostel”, conta. Para Patricia, essa ideia é ainda 

distante, mas com toda essa dedicação e empenho que ela tem, 

será que há dúvidas de que ela vai conseguir realizar o seu sonho? 

Ela cresceu em uma comunidade no Rio chamada Piscinão de 

Ramos, região conhecida por frequentadores de baixa renda. 

Segundo Patricia, muito dos amigos de infância não tiveram o 
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mesmo caminho e se envolveram com o tráfico de drogas, uns 

chegando até a morrer. Porém, as dificuldades que enfrenta, 

fazem com que ela queira conquistar ainda mais. “As pessoas se 

acomodam e não se importam em mudar. Eu busco sempre crescer 

e melhorar porque sou guerreira.”

Uma das inspirações da jovem é sua mãe, de quem fala com muito 

carinho. “Moro com minha mãe, que é doméstica e ganha R$ 400 

por mês...Já passamos por dificuldades várias vezes. Foi difícil. 

Mas esses desafios me incentivam a ser alguém melhor todos os 

dias e me ensinam muito sobre a vida”, diz.

Com uma trajetória marcada por empecilhos, desemprego e 

vitórias, Patricia aconselha os novos empreendedores, que, assim 

como ela, desejam investir em um negócio. “Eu aconselharia a 

pesquisar bem o que quer empreender e onde vai empreender 

para ter o objetivo alcançado. E não pode ter frescura de colocar a 

mão na massa e fazer acontecer”, finaliza a jovem empreendedora 

repleta de novas ideias para implantar na empresa.
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relacionamento@agenciabesouro.com

youtube.com/agenciabesouro

instagram.com/besourodasilva

agenciabesouro.com.br

0800 799 9939 / +55 51 3237 4096

facebook.com/agenciabesouro


