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PRONTO PARA

MORAR

BATE PAPO COM VOCÊ

A Supe r  Equ ipe

O QUE IMPORTA NA VIDA É A 
CAMINHADA. 
Prestes a completar 41 anos de ida-
de, percebo o quanto foi importan-
te curtir cada etapa da construção 

FÁTIMA REIS
EDITORA CHEFE

da minha carreira. Completando 
15 anos de vida empresarial, mes-
mo começando como autônoma 
em 2003, quando produzi o Do-
cumentário Sertão do Tocós, sei 
claramente que vivi cada etapa 
com vontade de aprender e crescer 
profissionalmente, criando uma 
grande rede de relacionamento 
com pessoas marcantes, entre mes-
tres e aprendizes, além de grandes 
amigos e parceiros, que conquistei 
ao longo desses anos. Dentre tan-
tos objetivos, finalmente realizei 
o de ser apresentadora, sonho de 
menina, iniciado no Talk Show 
C&O em 2012, projeto idealiza-
do e executado por mim e minha 
maravilhosa equipe, na prepara-
ção de cada evento no Teatro Eva 
Herz – Livraria Cultura – Salva-
dor, e outros teatro e auditórios 
na Bahia. Além da experiencia que 

tive, mesmo de forma relâmpago, 
em 2017, de apresentar o programa 
C&O num canal de TV aberto em 
Salvador, sempre com o objetivo 
de transformar a vida das pessoas, 
como a minha tem sido transfor-
mada. Nessa edição, que encerra o 
projeto da revista impressa e o Talk 
Show em série em Salvador, trago 
histórias de mulheres e homens 
relevantes no mercado baiano, que 
tem os mesmos propósitos de vida, 
que é a de realizar sonhos, que con-
tribuem para uma sociedade me-
lhor, mais justa, participativa, com 
muito amor e respeito ao próximo. 
Assim, teremos um lugar melhor 
de se viver, que sejamos bons 
exemplos e trabalhemos com ética 
e continuemos realizando nossos 
sonhos, que estão por vir. Portanto, 
Sonhe e Realize!
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Quando e como surgiu a sua motivação 
para empreender?
Minha motivação para empreender sempre 
esteve presente durante minha juventude, po-
rém em estado latente e o que me despertou 
foi o livro Sociedade Pós Capitalista escrito por 
Peter Drucker. Ingressei na minha segunda fa-
culdade, Administração de Empresas para me 
proporcionar oportunidade de usar o conheci-
mento para minha vida empreendedora. 

Quais desafios enfrentou em sua vida 
empresarial?
O Brasil é o 6º país mais burocrático em um 
ranking de 133 países pesquisados pelo Banco 
Mundial. Além da burocracia, um dos maiores 
desafios é o credenciamento dos novos exames 
e a aprovação destes exames pela ANS e outro 
grande entrave é a tributação complexa.

Como superou as dificuldades nessa cri-
se? 
Através do trabalho, muito trabalho. Culpar 
o governo, a economia, não adianta de nada. 
Temos que assumir integralmente a nossa 
responsabilidade por ter que tomar medidas 
para superar as dificuldades. Constantemente 
pergunto aos nossos sócios e colaboradores 
de forma objetiva: Como podemos contribuir 
para melhorar a situação?

Qual seu nicho de mercado, atualmen-
te? 
O Laboratório Studart & Studart (LSS) é refe-
rência em Anatomia Patológica desde de 1955. 
Somos referência no diagnóstico de doenças 
a partir dos exames histopatológicos, imuno-
-histoquímica, citologia e biologia molecular. 
Oferecemos diagnóstico de qualidade através 

PAULO STUDART
SÓCIO DOS LABORATÓRIOS STUDART & STUDART

BATE PAPO COM EMPRESÁRIO

de técnicas especializadas e a utilização de equi-
pamentos e métodos automatizados de última 
geração.  

Que dica você deixa para quem quer em-
preender?
Empreendedor Brasileiro tem que entender a 
diferença entre obstáculos e oportunidades e 
ser capaz de transformar ambos em vantagem. 
E assim obter resultados aproveitando oportu-
nidades e não resolvendo problemas. A dica que 
deixo é estude, antes de empreender.

Que frase ou ditado você leva para sua 
vida?
Viver e não ter a vergonha de ser feliz
Cantar (e cantar e cantar) a beleza de ser um eter-
no aprendiz
Ah meu Deus!, eu sei, eu sei que a vida devia ser 
bem melhor e será
mas isso não impede que eu repita
é bonita, é bonita e é bonita.

Entrevista completa, no site 
www.carreiraseoporunidades.com
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ENTREVISTA DE CAPA

Ademar 
Lemos

Conheça um pouco de suas his-
tórias de Empresários do ramo 
da Construção Civil, Minério, 
Agropecúaria, Comércio e ali-
mentos, que lideram suas empre-
sas com firmeza e movimentam 
a economia baiana, além de ou-
tros estados, gerando emprego 
e renda para o desenvolvimento 
do país. Inspire-se!

EMPRESÁRIOS 
QUE  LIDERAM 

NEGÓCIOS 

IDEALIZADO 
POR SEUS PAIS. Teresa 

Limoeiro

Carlos 
Gantois

Rosemma 
Maluf
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Teresa Limoeiro Costa, casada há 27 anos 
com Carlos Eduardo Costa, com quem tem 
um casal de filhos é formada em economia 
pela UCSAL e engenharia civil pela UFBA, 
pós graduada em Gestão Financeira Con-
troladoria e Auditoria  pela Fundação Ge-
túlio Vargas, filha de sr Antonio Limoeiro,  

engenheiro civil e empresário e  dona 
Tereza Limoeiro, mulher que se dedica 
a família e trabalhos voluntários e de 
evangelização da igreja católica, ambos 
são suas maiores referencias.

Seu pai, nascido em Salina das Mar-
garidas, interior da Bahia, foi um 
homem a frente do seu tempo, 
empreendedor, fundou em 1967 
a Construtora Limoeiro, que 
se tornou referência no mer-
cado baiano em construções 
pesadas. Nas décadas de 70 
e 80 construiu grandes obras 
como: barragens, pontes, es-
tradas e viadutos, em vários 
estados do país, chegando a 
ser classificada em 1986 como 

3ª maior empresa do setor na 
Bahia,  tornando-se inspiração 

profissional para Teresa e seus 
irmãos.

Logo após se casar tinha como am-

TERESA CRISTINA 
LIMOEIRO COSTA

bição ser boa esposa e mãe, mas a vocação para 
liderança foi mais forte.  Em 1991 criou junto 
com os irmãos a primeira empresa do Grupo Mi-
nercon, a Loquebem que prestava serviços de lo-
cação de máquinas para obras de terraplanagem, 
que em 1998 agregou a  atividade de  mineração 
criando  a nova marca da Grupo, a Pedreiras 
Bahia, que existe para exploração e beneficia-
mento de granulito, agregados  utilizados como 
insumos para a indústria da construção civil. Mas 
1994, ela com os irmãos criam a EBRAE, empre-
sa de engenharia, do mesmo segmento que o pai 
iniciou na década de 60, para assim manterem a 
tradição da familia em engenharia pesada, o qual 
sempre foram experts. Essa decisão transformou 
definitivamente a sua vida,  desistiu de ser ape-
nas dedicada dona de casa e em 1996 assumiu 
a gestão administrativa e financeira do grupo, 
momento onde os irmãos Cristiana Maria, Anto-
nio Luis e Davi José, também engenheiros civis, 
assumiram suas diretorias conforme suas com-
petências, dando à sociedade empresarial mais 
profissionalismo, com resultados positivos e só-
lidos. Empreendedora e multitarefas, em 2008, 
Teresa e seus irmãos, criam mais uma marca do 
grupo a Salinas Empreendimentos,  empresa que 
administra imóveis residenciais e comerciais, no 
mercado baiano. Nesse mesmo ano é fundada a 
Bombaim Agropecuária,  braço agropecuário do 

grupo para as atividades de criação de bovinos e 
do agronegócio. A  afinidade com o agronegócio 
foi herdado do seu avô paterno Theodurico Li-
moeiro que  tinha propriedade rural em Salinas, 
que também foi uma de suas inspirações.
Em 2001, veio o primeiro grande contrato, a 
obra da Via Parafuso, contratados pelo  DERBA, 
em ações para melhoria de infra estrutura para 
implantação da montadora FORD na Bahia.
Em 2011, ingressaram no mercado de incor-
poração com o empreendimento residencial de 
luxo, e lançam a Mansão Mont Saint Michel, com 
acabamento de alto padrão, com apartamentos 
de quatro suítes e 26 andares, em Ondina. 
Por fim, em 2014 fundam a Holding Minercon 
Investimentos e Participações, constituindo as-
sim o Grupo Minercon, o qual ela e seus irmãos, 
preparam seus filhos para sucede-los em seus 
negócios.
Além de empreendedora, Teresa Limoeiro Costa 
é uma mulher que gosta de se dedicar a família 
e a trabalhos voluntários, entre eles o mais es-
pecial é o projeto Obras Sociais Irmã Dulce. É 
diretora do Conselho da Mulher Empresária da 
Associação do Comércio da Bahia, que contribui 
com o desenvolvimento do empreendedorismo 
feminino.
TERESA LIMOEIRO É MULHER QUE INSPIRA.

SÓCIA-EXECUTIVA 
DO GRUPO MINERCON

PING PONG
SEU HOBBY: Dança de salão. 
SEU LIVRO DE CABECEIRA: Qual é a tua obra? de Mario Sergio Cortella. 
O MELHOR LUGAR DO MUNDO PARA ESTAR: Em casa com a família. 
FILME PREFERIDO: Fantasma da ópera. 
SUA MELHOR REALIZAÇÃO: Seus filhos.
SUA MAIOR MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR TRABALHANDO: O desafio diário de empreender, 
querendo fazer a diferença na vida das pessoas. 
PARA VOCÊ O QUE É TRANSFORMAR O MUNDO: Me colocar no lugar do outro. Fazendo com o 
outro, o que quero que façam comigo.
UMA CITAÇÃO QUE FALA MUITO SOBRE VOCÊ:  “Nada te pertube, nada te espante. Tudo pas-
sa, só Deus não passa. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta”.   
Santa Teresa Dávila  
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Carlos Henrique Jorge Gantois, casado 
com a engenheira e também professora Mô-
nica Gantois, tem um casal de filhos, Láza-
ro e Maria, engenheiro civil, empresário dos 
segmentos da construção civil e pré-fabrica-
dos de concreto, professor universitário com 
mestrado em economia das organizações e 
desenvolvimento regional. Tem exercido des-
tacadas funções de liderança em entidades de 

classe e do terceiro setor, a exemplo da 
Federação das Indústrias do Estado 

da Bahia (FIEB), onde chegou a 1º 
vice presidente, Sindicato de Pro-

dutos de Cimento do Estado da 
Bahia/FIEB, Rotary Clube da 
Bahia e Instituto Miguel Cal-
mon (IMIC), tendo chegado 
a presidente em todos eles, 
dentre outros. 
Ele tem seu pai, Gilmar 
Gantois (in memorian), 
também engenheiro civil, 
professor universitário e 
empresário no ramo da 
construção, urbanização 
e imobiliário, bem como 
seu sogro, Almir Mendes, 
igualmente engenheiro ci-
vil e empresário do ramo 
industrial de pré-fabrica-
dos de concreto, como 

CARLOS HENRIQUE 
JORGE GANTOIS

PRESIDENTE DA GANTOIS CONSTRUTORA 
E DA INPRENOR 

PING PONG
SEU HOBBY: Leitura. 
SEU LIVRO DE CABECEIRA: HOMO DEUS de Yuval Noah. 
O MELHOR LUGAR DO MUNDO PARA ESTAR:  No trabalho e em casa.
FILME PREFERIDO: Teoria de Tudo. 
SUA MAIOR REALIZAÇÃO: Minha família. 
SUA MAIOR MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR TRABALHANDO: Pelo ideal de empreender. 
PARA VOCÊ O QUE É TRANSFORMAR O MUNDO: “É dar educação de qualidade a todos, sobretu-
do as nossas crianças e jovens.” 
UMA CITAÇÃO QUE FALA MUITO SOBRE VOCÊ:  “Aquilo que move e arrasta o mundo não são as 
máquinas, mas as ideias.”  Victor Hugo.

suas maiores referências e inspiração de vida 
pessoal e empresarial. De seu pai herdou, jun-
tamente com suas irmãs, a Gantois Construto-
ra, do qual é sócio presidente, fundada há mais 
de 50 anos e atuando no mercado baiano.
Empreendedor nato, em 2012, fundou a 
INPRENOR, indústria de pré-fabricados com 
sede em Itabuna/Ba, em plena atuação, da 
qual também é sócio presidente. Esta empresa 
integra o grupo Nordeste que tem como base 
a empresa Postes Nordeste, fundada há mais 
de 50 anos e uma referência no mercado, so-
bretudo na Região Nordeste. Possui sua matriz 
em Simões Filho/Ba e filiais em Pernambuco, 
Ceará e Piauí. Seus negócios empregam quase 
1.000 pessoas. Apesar das dificuldades enfren-
tadas ao longo desses últimos anos no país, ele 
e seus sócios continuam acreditando no Brasil 
e investindo nas empresas, contribuindo assim 
na geração de emprego e renda na Bahia e no 
Nordeste.  Carlos Gantois entende que a ini-
ciativa privada e o empreendedorismo sempre 
foram e serão, cada vez mais, as molas mestras 
para o desenvolvimento socioeconômico do 
país.
Em 1992, ingressou no Rotary Club da Bahia, 
para servir de forma voluntária, nas ações 
educacionais para jovens e crianças, do qual 
foi presidente e coordenador do Colégio Ro-
tary.  Na sua gestão fez uma parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 
onde ajudou a ampliar as instalações físicas, na 
criação de cursos profissionalizantes e capaci-
tação dos docentes. Com um pouco mais de 
50 alunos do ensino fundamental na década 
de 50, chegando a 5.000 alunos atualmente. 
Envolvendo o ensino fundamental, médio e 
profissionalizante. Além disso, ele coordena a 
pós-graduação Lato Sensu na área de Enge-
nharia da UNIFACS, é vice-presidente do Sin-
dicato de Produtos de Cimento do Estado da 
Bahia/FIEB, membro do Conselho Superior 
da Construção da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) e do Conselho 
da Ação Social da Santa Casa de Misericórdia 
da Bahia.
Sucessor de seu pai, em um dos negócios, ele 
acredita, juntamente com Mônica, sua com-
panheira de luta, ver seus filhos e sobrinhos 
dando segmento aos seus negócios da família. 
Para tanto, têm procurado tomar decisões que 
possibilitem uma salutar sucessão.  Todavia, 
caso seus herdeiros optem por outros cami-
nhos profissionais, o mais importante é que te-
nham sucesso em suas escolhas e sejam felizes, 
pautando-se sempre dentro de uma conduta 
ética e retilínea, sem jamais se deixarem macu-
lar pelo caminho fácil ou desânimo.
CARLOS GANTOIS É HOMEM QUE INSPIRA. 
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Rosemma Maluf, casada, mãe de duas 
filhas, formada em Administração de empre-

sas e pós-graduada em marketing pela Unifacs, 
filha do empresário Emmanuel Maluf, que in-

tegrou o sistema FIEB por mais de 40 anos, 
tendo ocupado a vice-presidência da 

instituição. Ele foi Consul ho-
norário do Peru e presidiu, de 
2004 a 2015, o Sindiscam. 
Desde muito jovens, Rosem-
ma e sua irmã Christiane Ma-
luf, acompanharam a dinâ-
mica da vida empresarial ao 
lado de seu pai Emmanuel, o 
qual é sua maior inspiração, 

tornando ambas suas suces-
soras naturais na condução 

dos negócios, em especial do 
Shopping Bahia Outler Center, 
com 240 lojas, projeto inovador 
para a época, inaugurado em 

abril de 1997 e que transformou 
a Rua Uruguai em um dos princi-
pais corredores comerciais da re-
gião de Itapagipe, dando oportuni-

dades a pequenos empreendedores.
Em 2013, foi convidada a ocupar o 

ROSEMMA 
MALUF

DIRETORA DO SHOPPING BAHIA 
OUTLET CENTER

cargo de Secretária de Ordem Pública do Mu-
nicípio de Salvador, na primeira gestão do Pre-
feito ACM Neto e aceitou o desafio ficando 
até o fim do primeiro mandato, em 2016. 
Por gostar de desafios e defender a causa fe-
minista, líder nata, se destaca a frente de asso-
ciações e federações empresariais, fomentando 
a cultura associativista entre mulheres empre-
sárias e estimulando um maior protagonismo 
feminino que a levem a ocuparem mais espa-
ços de poder. Como Coordenadora da Câmara 
da Mulher Empresária (CME) da Fecomércio/
Bahia, promove encontros mensais, visando o 
fortalecimento do networking, capacitações e 
encontro de negócios, em especial para MPEs, 
que não tinham acesso a essa grande rede de 
contatos. Está iniciativa só foi possível a par-
tir da visão de futuro e apoio total do atual 
presidente da entidade, Carlos Andrade.  A 
CME atualmente conta também com o apoio 
do SEBRAE, por meio de um protocolo de 
Intenções assinado pelo superintendente do 
Sebrae Bahia, Jorge Khoury e pelo Presidente 
da FECOMÉRCIO,  Carlos Andrade.
Rosemma tem apoiado e incentivado mulhe-
res de diversos segmentos de negócios a se co-
nectarem e acreditarem que é possível ocupar 
novos espaços, onde mulheres até então não 

tinham acesso. Acredita que a rede de mulhe-
res ganhará força no Brasil e no mundo, se fi-
zerem cada uma sua parte e apoiarem umas 
as outras. 
Atualmente é vice-presidente da Associação 
Comercial da Bahia, Diretora da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado da Bahia –  FECOMÉRCIO-BA 
onde Coordena a Câmara da Mulher Em-
presária, Membro Honorária do Conselho 
da Micro e Pequena Empresa da Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia, Mem-
bro do Comitê Consultivo de Qualidade 
Acadêmica da UNIFACS LAUREATE In-
ternational Universities, Coautora do livro 
Península de Itapagipe: Patrimônio Indus-
trial e Natural, Maria Helena Flexor e Peter 
Schweizer (orgs.), Membro do Conselho de 
Administração da Fundação Instituto Mi-
guel Calmon de Estudos Sociais e Econômi-
cos – IMIC, membro da Assembleia Geral, 
Conselheira da Fundação Irmã Dulce e Co-
ordenadora da Rede Amigas de Dulce, que é 
a menina dos seus olhos, contribuindo para 
preservar o legado de Irmã Dulce de amor 
aos mais necessitados .
ROSEMMA MALUF É MULHER QUE INSPIRA.

PING PONG
SEU HOBBY: Corrida. 
SEU LIVRO DE CABECEIRA: Coleção com as biografias de Krisna, Maomé, Lao Tse, Buda e Jesus. 
O MELHOR LUGAR DO MUNDO PARA ESTAR: Na praia.
FILME PREFERIDO: Vendedor de Sonhos. 
SUA MAIOR REALIZAÇÃO: A Rede Amigas de Dulce. 
SUA MAIOR MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR TRABALHANDO: Realizar projetos que gerem 
lucro, trabalho, emprego e renda.
PARA VOCÊ O QUE É TRANSFORMAR O MUNDO: Fazer ações positivas, aproveitando meu conhe-
cimento, para ajudar comunidades carentes. 
UMA CITAÇÃO QUE FALA MUITO SOBRE VOCÊ:  “Para falar ao vento, bastam palavras, para falar 
ao coração são necessárias obras.” Padre Antônio Vieira.
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Ademar Lemos Jr, casado, pai de dois rapazes, formado em Administra-
ção de empresa. Empreendedor, ainda jovem, assumiu os negócios do pai, Sr. 
Adhemar Lemos, que foi sua maior inspiração pessoal e profissional, que já o 
preparava para sucedê-lo, e o mesmo alavancou a marca LemosPassos, empresa 
existente há 57 anos, que se tornou uma das empresas do Grupo LemosPassos 
Restaurantes Corporativos.
Hoje, já Presidente do Grupo, desde que começou a trabalhar na empresa trouxe 
inovações para o negócio, implantando uma administração moderna, e incorpo-
rando novos negócios e expandindo para outros estados do Brasil.
Mesmo dedicado aos negócios da família, ocorreram dois eventos pontuais em 
sua vida profissional. A primeira foi ser eleito aos 27 anos na época, presidente 

ADEMAR 
LEMOS JR.

PRESIDENTE DA LEMOSPASSOS

do Esporte Clube Vitória (1987 a 1990), cargo 
que geriu do início ao fim do mandato, con-
quistando dois títulos para o clube, e o segun-
do aconteceu em 2004, aos 45 anos, ser nome-
ado para Cônsul Honorário da Coreia do Sul 
na Bahia. Duas experiências singulares em sua 
vida profissional, mas, apesar dos dois acon-
tecimentos, sua maior paixão é empreender e 
dar oportunidades de trabalho e emprego as 
pessoas. 
Foi eleito também, Vice-presidente da Aberc 
- Associação Brasileira de Refeições Coletivas 
– Norte/Nordeste.
Essencialmente baiana, a LemosPassos teve 
sua primeira sede no Mercado do Ouro, no 
bairro do Comércio em Salvador, em 1961, 
quando iniciou suas atividades atuando para 
clientes do serviço público de Salvador, mas 
após 30 anos de existência, passa a atender, em 
sua maioria, clientes privados (empresas de pe-
queno, médio e grande porte). 
A empresa se destaca por atuar em três ramos 
diferentes – Alimentação, Hotelaria e Facili-
ties (suporte para atividades de infraestrutura 
e gerenciamento de atividades terceirizadas). 
Hoje atua em 10 estados do Brasil, e fornece 
aproximadamente 200.000 refeições por dia, 
ocupando a 7ª posição no ranking da ABERC 
(Associação Brasileira das Empresas de Refei-
ções Coletivas) dentre as maiores empresas de 

refeições do Brasil, empregando 2.000 pessoas 
aproximadamente.
Ademar Lemos projeta expansão dos negó-
cios para outros estados do Brasil, além dos 
10 que já atua, e até em outros países, levando 
a marca LemosPassos, que é sinônimo de qua-
lidade e atendimento, com certificação ISO 
9001/2015. Pelo lado social, o grupo partici-
pa apoiando instituições filantrópicas como 
Obras Assistenciais Irmã Dulce, CRIA, NAC-
CI, APAE.
Competitivo e prestativo, essas são as duas 
marcas da personalidade de Ademar Lemos, 
que diz que seu maior desafio é administrar 
uma empresa no Brasil, e lembra com grati-
dão, do seu primeiro grande contrato com o 
governo do Estado da Bahia, e da sua primeira 
viagem de negócios para São Paulo, onde já 
tinha a visão e pretensão em abrir um de seus 
escritórios para gerar emprego e renda para a 
população daquela cidade, como faz na Bahia 
e nos demais estados que já atua, mas diz que 
sua maior motivação para continuar trabalhan-
do é continuar abrindo filias até estar presente 
nos 27 estados do país. O empresário já pre-
para seus herdeiros Adhemar Lemos Neto (20 
anos) e Rodrigo P. Cerqueira Lemos (19 anos), 
ambos graduandos em administração, para su-
cedê-lo. 
ADEMAR LEMOS É HOMEM QUE INSPIRA.

PING PONG
SEU HOBBY: Futebol. 
SEU LIVRO DE CABECEIRA: Barão de Mauá 
O MELHOR LUGAR DO MUNDO PARA ESTAR: Fazenda. 
FILME PREFERIDO: Retratos da Vida. 
SUA MAIOR REALIZAÇÃO: Ter a LemosPassos em 10 estados do Brasil.
SUA MAIOR MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR TRABALHANDO: Abrir meus negócios em todos os 
estados do Brasil, para gerar emprego e renda.  
PARA VOCÊ O QUE É TRANSFORMAR O MUNDO: Fazer algo que mude as pessoas.
UMA CITAÇÃO QUE FALA MUITO SOBRE VOCÊ:  “Nada resiste ao Trabalho”. 
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JURANILDES ARAÚJO
SÓCIA DA THISOH BEAUTY
@THISOHBEAUTY
Pedagoga, especialista em Psicopedagogia Clínica e em 
Direito de Contratos, nascida de família humilde, Jura-
nildes começou a empreender aos 9 anos quando saia 
para vender para lojas no comercio de Mata de São João, 
bonecas de pano que sua avó materna produzia. Funcio-
nária do Polo por muitos anos, viu a necessidade de as 
empresas terem fardamento apropriado para os funcio-
nários e então abre sua primeira empresa, uma fábrica 
de confecções para fardamentos em geral. Comerciante 
e negociadora nata, conhecendo muita gente, crescendo 
sua rede de relacionamento. Sempre participativa, criou 
eventos para o desenvolvimento do Comércio, tornan-
do-se em 1987 a primeira mulher a presidir a Associa-
ção Comercial de Camaçari. Isso foi só o começa para 
ela contribuir ainda mais com o crescimento da cidade. 
Fundou a CDL, implantou a Junta Comercial da Bahia, 
contribuiu com a abertura do SEBRAE e SENAC, foi 
conselheira da COFIC, foi Delegada da Sindilojas Bahia, 
foi diretora secretária e hoje é a 3ª vice presidente da FE-
COMERCIO/BA, fundou o Sicomércio Camaçari. Em-
preendedora incansável, tem o Centro Empresarial Mont 
Blanc, a Clínica Ser Mais, em Camaçari, além da linha 
capilar Thisoh Beauty e de produtos corporais CORPO 
& AR. Mulher que dá oportunidades de emprego para 
dezenas de pessoas, militante do empreendedorismo na 
Bahia, seu Lema é “Empreender é o caminho para gerar 
Emprego e renda”.
Juranildes araúJo é Mulher que faz a diferença.

Mulheres, mães, empreendedoras e empresárias, elas são dos ramos do 
Turismo, Beleza, Noivas, Imagem, Fotografia, Coach, Arte, Contabilida-
de, Cosméticos, Alimentos, Psicologia,  Direito e muito mais. Novatas ou 
Veteranas, conquistaram seus espaços em seus mercados, com muita serie-
dade, determinação, força e resiliência. Fazem parte da Câmara da Mulher 
Empresária da FECOMÉRCIO/BA e lutam  por um país melhor e igual. 

MULHERES 
EMPREEDEDORAS DA BAHIA 

ANGELA CARVALHO
SÓCIA DIRETORA DA HAPPY TOUR - AGENCIA DE TURISMO
@HAPPYTOURVIAGENS
Baiana, formada em Secretariado Executivo pela UFBA 
e em Língua Inglesa pela UERJ, Angela Carvalho, desde 
adolescente tinha o sonho de viajar e conhecer o mundo. 
O primeiro destino foi seu intercâmbio para os Estados 
Unidos. Foi professora de inglês no Rio de Janeiro, onde 
morou por 15 anos, quando se casou. Em 1994, já de 
volta a Salvador e com seus 3 filhos adolescentes, resol-
veu então empreender no turismo, porque queria que as 
pessoas tivessem as mesmas oportunidades que ela teve, 
abrindo em 1995, a Happy Tour. A agência é referência 
no mercado baiano, sempre com inovação, atendimento 
diferenciado e personalizado, que desde a sua fundação, 
encanta cada cliente que passa por lá. São especialistas 
nos segmentos Disney, viagens em grupos e roteiros per-
sonalizados, com uma filial em Feira de Santana. Desde 
que começou no turismo é associada à ABAV (Associa-
ção Brasileira de Agências de Viagens) ocupando vários 
cargos na diretoria da entidade, da qual desde de 2017 é 
presidente. Angela sonhou e realizou viagens nos quatro 
cantos do mundo e quer que outras pessoas possam rea-
lizar esse sonho também.
angela Carvalho é Mulher que faz a diferença.

EMPRENDEDORISMO FEMININO
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Av. Paulo VI -1794 / Pituba / Salvador – BA
Fone (71)3019-8828 / WhatsApp (71) 99925-0575

JULIANA GUIMARÃES
SÓCIA DA CYMBELINE PARIS – SALVADOR
@UNREVE_CYMBELINE
Bailarina profissional, seu pai orientava que ela 
buscasse outra profissão que lhe desse seguran-
ça financeira e por gostar de exatas, escolheu a 
profissão de Engenharia Civil, a qual cursou em 
UFMG há 21 anos. Trabalhou por 15 anos, na 
Andrade Gutierrez, empresa mineira do ramo 
da construção pesada, considerada a 3ª maior 
do país. Ainda como empregada estudou moda 
em paralelo, porque já pensava em mudar de 
carreira e empreender. Seu sonho de empresária 
aconteceu quando ela começou a preparar seu 
casamento, indo à Belo Horizonte, sua cidade 
natal, para buscar os fornecedores de vestido 
de noiva, porque não tinha encontrado nada do 
que sonhava em Salvador, até conhecer por lá 
a loja Cymbeline que a encantou, assim encon-
trando o que tanta buscava, vestidos com leve-
za e estilo europeu. A marca é de 3 estilistas 
francesas, que ela e seu esposo procuraram logo 
após a realização do casamento, porque  esta-
vam decididos em abrir o negócio de franquia 
e escolheram Salvador para criar raízes. Pro-
curaram o SEBRAE para orientá-los em tudo 
que era necessário. Ela foi se especializar por 6 
meses em Londres na Escola de Moda San Mar-
tin – Fashion Business, referência no mundo da 
moda,  e já completaram 7 anos que a Cymbe-
line Paris Salvador foi inaugurada e é referência  
de vestidos de noivas no mercado baiano. Julia-
na teve coragem de se reinventar, começar do 
zero numa nova carreira, que te faz mais feliz.
Juliana guiMarães é Mulher que faz a diferença.

LICA ARGOLO
CONSULTORA DE IMAGEM E COMPORTAMENTO 
@LICAARGOLO
Economista por formação, Lica acreditava que 
sempre atuaria na área financeira, trabalhou por 
muitos anos em grandes bancos e empresas pri-
vadas e lá percebeu a importância em desenvol-
ver uma imagem pessoal positiva e adequada para 
conquista de espaço e respeito no mercado de tra-
balho. Seus quase 30 anos no mundo corporativo 
chegaram ao fim quando se encantou com a con-
sultoria de imagem, área que logo se aprofundou e 
se profissionalizou com muita dedicação. Nasceu 
assim, uma nova Empreendedora especializada 
em imagem e comportamento, que auxilia pessoas 
e empresas no fortalecimento da imagem transmi-
tida. Ao longo de sua vida, sempre teve cuidado 
com a apresentação pessoal, o exercício da cor-
dialidade e a forma de se comunicar, isso fez e 
faz toda a diferença. Suas Marcas principais são 
confiabilidade e empatia. Quando resolveu mudar 
de profissão, teve total apoio de seu esposo, Firmo 
e de sua filha Catarina. Por tudo que construiu e 
vem construindo, se considera uma pessoa feliz e 
realizada que tem como meta ajudar a transformar 
a vida das pessoas.
liCa argolo é Mulher que faz a diferença.
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JANE BITENCOURT
SÓCIA DA UPGRADE COACH
@UPGRADECOACH
Baiana, nascida em Mirandela, hoje, reserva indíge-
na do município de Ribeira do Pombal, ainda ado-
lescente foi para Salvador estudar e trabalhar. For-
mada em Secretariado Executivo Bilíngue pela FIB, 
iniciou carreira em instituições bancárias, como 
recepcionista, chegando ao cargo de gerente geral. 
Foram 30 anos em Instituições Financeiras, encer-
rando este ciclo em 2012. Passou um ano sabáti-
co, encontrou seu propósito, que é trabalhar com 
comunicação como missão de vida e inspirar as 
pessoas a buscarem o autoconhecimento para de-
senvolverem seus potenciais. Em 2013, participou 
do Workshop da KLA, em São Paulo, na busca de 
novos conhecimentos e conheceu o Filósofo e Mas-
ter Coach Erick Barcelos, que se tornou seu sócio. 
Realizando um sonho de empreender no segmento 
de Comunicação com ênfase na Oratória, Jane e 
Erick Barcelos, o fundador da Upgrade Coach há 
20 no estado de Minas Gerais, resolveram contem-
plar o mercado baiano trazendo capacitação com o 
Treinamento “Coaching de Oratória” curso funda-
mentado em Filosofia, com técnicas diferenciadas. 
“Qualquer pessoa pode desenvolver a Oratória”, esse 
é o pensamento de ambos. É pura técnica e prática. 
Mesmo quem tem uma boa comunicação precisa tam-
bém conhecer e aplicar as técnicas para ter Alta Per-
formance. Jane é um exemplo de que a transição de 
carreira é um desafio que vale a pena enfrentar e que o 
caminho é ter coragem para se reinventar e ter novas 
atitudes. Hoje, coordena os treinamentos de Oratória, 
a metodologia “The Inner Game”, dedica-se a Filo-
sofa a maneira clássica e atua, também, como Life & 
Professional Coaching Profiler.
Jane BitenCourt é Mulher que faz a diferença.

NATHÁLIA BARAÚNA E ILÁRIA 
PRESTERÀ
SÓCIAS NA FIORI D’ARANCIO
@LBHANDMADE | @FIORIDARN
Nathália Baraúna é advogada, membro da Comis-
são de Proteção aos direitos da Mulher OAB/BA, 
mas gosta de circular no mundo das artes, moda 
e design, e foi numa dessas que em 2017 se des-
cobre empreendedora, quando um grupo de ami-
gas fez pedidos de adereços para cabelo, para que 
usassem no carnaval, que sua mãe, Lúcia Baraúna, a 
artesã, criava para uso próprio das duas e daí surge 
a sociedade de mãe e filha da LBhandmade. Pro-
curou o SEBRAE para entender mais de gestão e 
desenvolvimento de marca, assim a atuação empre-
sarial se expandiu para o mercado de casamentos, e, 
conforme os pedidos de adornos foram crescendo, 
surgiram novas demandas de seus clientes, que co-
meçaram a pedir ajuda na concepção da identidade 
visual de seus casamentos e a partir dessas necessi-
dades, Nathália convidou sua amiga, Ilária Presterà 
, natural da Itália, arquiteta e designer gráfica pela 
Politécnica de Milão,  mestre  em arquitetura pela 
UFBA, para ser sua sócia nesse novo segmento, 
nascendo a marca Fiori D’arancio, cujo significado 
é flor de laranjeira que simboliza amor eterno, pu-
reza e fidelidade. A empresa de identidade visual é 
focada no universo de Casamento, utilizando a téc-
nica da aquarela aliada a computação gráfica, que 
desenvolvem convites, menus, lembrancinhas, kits 
toaletes, entre outros itens para uma festa de casa-
mento. Ambas têm o propósito de embelezar, trazer 
harmonia e leveza num momento tão especial para 
um casal e de toda sua família.
nathália e ilária são Mulheres que fazeM a 
diferença.
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IZABELA GASPAR
CRIADORA DO BELATRANSITANDO
@BELATRANSITANDO
Psicóloga, formada pela Unifacs, especialista e peri-
ta em trânsito e professora de cursos de capacitação 
e pós-graduação em Salvador. Paraibana, a empre-
endedora, educadora é hiperativa e questionadora. 
Movida a paixão pelas pessoas, quer criar conexões 
entre elas, além de ajuda-las a descobrir suas difi-
culdades pessoais e desenvolver seus objetivos de 
vida. Além desses trabalhos, ela percebeu um nicho, 
ainda pouco explorado, que é Mercado de Trânsito, 
o qual atua com propriedade há 13 anos e usa o seu 
blog e redes sociais Belatransitando, a marca que 
criou para falar com pessoas, sobre a importância 
da responsabilidade no trânsito, demonstrando ao 
seu público como é o contexto do trânsito, além 
dos acidentes e mortes. Belatransitando é informa-
ção, cidadania e um empreendimento em educação. 
Como psicóloga tem desenvolvido um trabalho 
acolhedor, com seus pacientes, e para alcançar mais 
pessoas tem produzido conteúdos de relevância 
em seu blog, com objetivo de educar de maneira 
informal, apresentando como o trânsito é sim um 
tema que precisa ser discutido, para que as pessoas 
melhorem. “Precisamos urgentemente de educação 
no trânsito, respeitar a vida do outro e a nossa tam-
bém”. Izabela é uma mulher que tem feito a dife-
rença num mercado ainda dominado pelos homens, 
mas não teme os desafios e está disposta a contri-
buir com uma sociedade mais participativa.
izaBela gaspar é Mulher que faz a diferença.

RAQUEL SERÔDIA
SÓCIA DA MONOBLOCO

Raquel Serôdio, nasceu na cidade de Rondon no 
Paraná, casada com Claudionor Carvalho, seu só-
cio, com quem tem 3 filhos homens, Diógenes 
Matheus, Victor Filipe e Lucas Daniel, compra-
ram A Monobloco Alinhamento, em 1994, em-
presa fundada por seu pai, sr Rubens Serôdio, em 
1990. A vida de Raquel e de seu esposo mudaram 
a partir daí. A monobloco é uma empresa 100% 
brasileira, que gera centenas de empregos e se tor-
nou referência em alinhamento, balanceamento e 
todo tipo de manutenção, para qualquer tipo de 
veículos. Criaram um modelo de franquia, que 
chegou a 320 sedes espalhadas pelo Brasil, entre 
capitais e interiores. No Nordeste estão presentes 
nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, tendo lo-
jas em Salvador, Abrantes e Lauro de Freitas, onde 
reside. A intenção é estar presente em todo o país, 
levando eficiência, atendimento e preço. Raquel 
prepara seus filhos para sucederem os negócios 
da família, para continuar gerando emprego e ren-
da para mais pessoas, assim contribuindo com o 
desenvolvimento do país. O legado que ela quer 
deixar para eles é que se conquista grandes coisas, 
com trabalho digno e respeito ao próximo. Raquel 
se faz presente em todas as lojas filiais da família, 
motivando, orientando e fortalecendo as pessoas 
e os negócios.
raquel serôdio é Mulher que faz a diferença
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CLARA MARTINS
CEO DA CASA DO AGRIMENSOR
@CASADOAGRIMENSOR
Clara Martins, CEO da Casa do Agrimensor, palestran-
te, escritora e mãe de 2 meninos, trabalhou por 2 anos 
na parte comercial e administrativa numa empresa do 
segmento de agrimensura e topografia, o que inspirou 
a ter seu próprio negócio no mesmo ramo, nasce então 
em 2009, A Casa do Agrimensor, uma gestão colabo-
rativa no ramo de comercio, manutenção e aferição de 
equipamentos para a agrimensura e topografia, amplian-
do o negócio com capacitação de mão de obra, além de 
consultorias e serviços técnicos e que mesmo sofrendo 
muita discriminação por ser mulher, com delicadeza e 
firmeza em suas decisões é reconhecida e respeitada no 
meio de colegas, fornecedores e concorrentes. Sempre 
em busca de conhecimento para aprimorar o seu negó-
cio, tem feito grandes parcerias, e se tornando pionei-
ra em alguns serviços e cursos oferecidos. Dinâmica e 
solidária faz parte do Conselho da Mulher Empresária 
como diretora de tecnologia e qualidade, vinculada a 
Associação Comercial da Bahia, membro da Câmera da 
Mulher Empresária da FECOMERCIO/BA, voluntá-
ria nas Obras Sociais Irmã Dulce, fazendo parte do nú-
cleo gestor da rede Amigas de Dulce, projeto que ajuda 
centenas de famílias carentes ligadas a OSID. Tudo que 
se propõe fazer Clara faz com muito amor, seriedade e 
alegria e diz que sua maior realização de vida é a de ser 
mãe de John Victor e Gustavo, seus maiores tesouros.
Clara Martins é Mulher que faz a diferença.

MARILENE FONSECA
PSICÓLOGA E EMPREENDEDORA
Nascida em Nazaré, na Bahia, foi uma criança mui-
to feliz, que teve como exemplos seus pais, suas 
melhores inspirações de vida, que lhe ensinaram a 
amar a Deus e ao próximo. Na infância, aprendeu a 
tocar piano e acordeon, na adolescência, se formou 
professora de magistério, profissão que considera 
a mais digna de todas, porém a mais desvaloriza-
da. Sua formação acadêmica foi em Psicologia pela 
Unijorge, com especialização em Psicologia Sistê-
mica.  Pela Escola de Inteligência de Dr. Augusto 
Cury, mergulhou na Alma humana, no grande Ice-
berg que é o subconsciente.  Mulher sensível e forte, 
é mãe de 3 filhos, Milene, Igor e Victor, os quais 
é apaixonada, sua base e suas maiores riquezas. 
Empreendedora, foi lojista da Linha Previous, em 
parceria com Gisela Pitanguy e atualmente atende 
como psicóloga em sua clínica. Por ser militante e 
atuante no Empreendedorismo Feminino é a Vice-
-Presidente do Conselho da Mulher, Empresária da 
Associação do Comércio da Bahia e de Projetos, 
além de voluntária nas Obras Sociais de Irmã Dul-
ce. Lutadora, buscou e ganhou espaço no Mercado, 
antes dominado por homens. Acredita que é com 
exemplo que inspira pessoas e que só com a educa-
ção podemos transformar o mundo.
Marilene fonseCa é Mulher que faz a diferença. 

MANUELINA OLIVEIRA FERREIRA
SÓCIA FUNDADORA DA KONTMAN ASSESSORIA CONTÁVEL
Nascida em Feira de Santana, mãe de um casal de fi-
lhos e já avó, Manuelina Ferreira é sinônimo de otimis-
mo e perseverança. Graduada em Ciências Contábeis 
e pós-graduada em recrutamento e seleção, começou 
a empreender quando ficou desempregada. Come-
çou seu negócio atendendo empresas de pequeno 
porte em sua casa, a demanda de trabalhou cresceu 
e ao completar um ano de existência, teve que abrir 
um escritório para atender mais clientes. A fundação 
da Kontman Assessoria Contável aconteceu em 2002, 
empresa especializada em contabilidade em geral e 
atende pequenas e grandes empresas, que é referencia 
em Camaçari. Os valores da empresa são: ética, res-
ponsabilidade, honestidade, sustentabilidade, coerên-
cia e eficiencia. Apaixonada pelo empreendedorismo, 
pensa na expansão do seu negócio na Bahia e Brasil, 
tendo  como  missão ajudar seus clientes atingirem 
seus objetivo com planejamento e organização, e tem 
como visão do seu negócio, ser uma empresa referên-
cia em ética e eficiência em contabilidade em todo Bra-
sil. Para ela o céu é o limite.
Manuelina ferreira é Mulher que faz a diferença.
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ANA VALÉRIA E TÂMARA TÉSSYA 
SÓCIAS DA DELIT ARTE E BEM-ESTAR EMPRESARIAL
@DELITARTEEBEMESTAR | @FABRICADECARICATURA
Ana Valéria, economista, com especialização em 
Recursos humano e coach de Carreira é a diretora 
comercial executiva e Tâmara Tessya, ilustradora, 
caricaturista, cartunista, autora e design gráfica é a 
diretora de Arte. Ambas apaixonadas por suas áreas 
de atuação, resolveram montar uma sociedade onde 
levaria bem-estar e criatividade para as organizações 
com um estilo diferenciado de abordagem e exe-
cução junto aos clientes com objetivo de fomentar 
satisfação, encantamento e experiências únicas atra-
vés de soluções inovadoras. Por isso o nome Delit, 
significa prazer em catalão. O negócio iniciou em 
2017 e em apenas um ano, tem na bagagem clientes 
como: AMBEV, Lojas Guaibim, Coelba, Dealer-
net, M Dias Branco, YOK Distribuidora, Hospital 
Aliança, dentre outros. Essa é a forma de tornar 
o ambiente de trabalho mais prazeroso, com ser-
viços agregados a cada cultura corporativa através 
de ações específicas de Qualidade de vida, como 
massoterapia, Ginástica Laboral, treinamentos, di-
nâmicas, oficinas, e a da Arte que engloba a Fábrica 
de Caricatura, com criação de Mascote, identidade 
visual, produtos personalizados, etc. Para comple-
tar, tem a gráfica Delit para dar suporte aos seus 
clientes com toda linha de impressos com alta qua-
lidade - Sinalização, Plotagem de Ambiente, Brindes 
personalizados, troféus, Banner, Panfletos.
ana valéria e tâMara téssya são Mulheres que 
fazeM a diferença.

FERNANDA MENEZES 
DESIGNER, FOTÓGRAFA E CONSULTORA DE PERSONAL BRANDING
@FERNANDAMENEZESCSILVA  | @GFSTUDIOFOTOGRAFIA
Fernanda é designer de formação e desde a infância 
sempre teve o lado artístico apurado. De tempera-
mento forte, sempre soube que  não iria ser apenas 
funcionária de uma empresa; queria ser dona do seu 
próprio negócio. Iniciou seus projetos empreende-
dores em 1997, realizando serviços de design para 
os clientes da papelaria de seu pai. Após a forma-
tura, associou-se a outras mulheres na criação de 
uma empresa atuante na area de formaturas, na qual 
esteve à frente das áreas de produção e financeiro,   
por 10 anos. Há 4 anos iniciou uma nova sociedade, 
desta feita com seu esposo, Gustavo Fróes, focando 
as atividades em fotografia pessoal e publicitária. 
Encontrou sua real vocação quando decidiu alinhar 
seus conhecimentos de fotografia com o coaching, 
dando início ao projeto de personal branding: “O 
que a sua imagem representa?”. O projeto consiste 
em assessorar profissionais e universitários na cons-
trução de uma marca pessoal forte que lhes repre-
sente de forma clara e assertiva. Fernanda entende 
que quando o profissional tem autoconfiança ele 
precisa também fazer a gestão correta da represen-
tação da sua imagem. Esta gestão fará com que o 
público perceba quais são os seus diferenciais e o 
que o torna único, e por isso valioso.
fernanda Menezes é Mulher que faz a diferença.
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LÉA CORREA
SÓCIA DA DOCERIA TRADIÇÃO
@DOCERIATRADICAO
Graduada em Relações internacionais na FIB e 
Marketing pela Unifacs, Léa iniciou sua carreira 
profissional no Consulado de El Salvador, logo 
depois que fez marketing, resolveu empreender, 
abrindo uma franquia Yes Cosmetics, junto com 
o seu marido e sócio Michel Adler, no Shopping 
Costa Azul em 2013, no ano seguinte fechou a 
empresa porque estava acumulando prejuízos. Foi 
depois disso que Léa percebeu que ser empresária 
não era apenas abrir um negócio do nada e sim que 
ela deveria conhecer o produto e gostar muito do 
que estava fazendo, assim ela se redescobre lem-
brando que em sua infância gostava de estar com 
suas avós Adelita, que completa 90 anos em setem-
bro e Edla (in memória), na cozinha, preparando 
diversos tipos de doces, então surge a ideia de fazer 
pesquisa de mercado,produzindo primeira fornada 
de BEM CASADO,  para seu esposo levar para que 
seus colegas de trabalho degustassem e no primei-
ro dia voltou para casa com 2 pedidos...Começa 
uma nova história, nasce a Doceria Tradição, nome 
que vêm justamente dos doces tradicionais que ela 
tantas vezes fez com suas vozinhas, que inspiram 
ela até hoje, em suas novas criações. Uma empresa 
que começou com Bem Casados, hoje possui mais 
de 70 opções de doces, entre brownie, pão de mel, 
queijadinhas, salgados de forno, fritos, congelados e 
pãozinho delícia, que completam a marca. Léa deu a 
volta por cima, não desistiu de sonhar e ajuda direta 
e indiretamente muitas mulheres.
léa Correa é Mulher que faz a diferença.

(71) 9 8835-7380
(71) 3011-3636 UNIDADE

mundo plaza

LÍVIA PEREIRA
GUIA DE TURISMO
@GUILIVIA
Na sua pós-adolescência resolveu buscar novas 
oportunidades de trabalho em São Paulo, para es-
tudar novos mercados, fazer network e crescer na 
sua profissão de produtora artística, levando ban-
das para diversos lugares do Brasil, chegando até 
para o Japão onde morou por um tempo, depois 
do convite de um grande empresário para ser sua 
sócia em produção de eventos. Em 1996, resolveu 
voltar para o Brasil, casar e ter seu filho Alexan-
dre que é estudante de direito e músico, sua melhor 
realização. Após diversas experiencias profissionais 
começa a perceber suas habilidades e competências 
de gerenciar e guiar pessoas pelo Brasil, Mercosul 
e Europa, com agencias parceira na Bahia e diver-
sos estados do Brasil. Profissional do Turismo há 
mais de 15 anos, se formou em Gestão de Eventos 
pela Unijorge e ao longo de sua carreiras construiu 
uma reputação impecável e até hoje é credenciada 
no Ministério de Turismo de Salvador, como a úni-
ca Guia de Turismo bilingue Português / Japonês. 
Apaixonada pela profissão, faz especializações em 
Negócios e Gestão de Pessoas pela Unipessoa, para 
poder entregar o seu o melhor trabalho, executando 
com paixão através da relação interpessoal.
lívia pereira é  Mulher que faz a diferença.



34 35

Sócio fundador da Damis Es-
tética & Implante, é graduado 
pela Universidade Federal de 
Uberlândia, sua terra natal, es-
pecialista em Periodontia, Mes-
tre e Doutor pela Unicamp, 
passando parte do doutorado 
na University of  Manchester, 
Inglaterra. Desde pequeno so-
nhava em fazer Odontologia e 
empreender nessa área. Caçu-
la de 5 filhos, foi o único que 
seguiu a profissão de seu pai, 
Dr. Angelo Damis, sua grande 
inspiração. Veio para Salvador, 
após o termino de seu douto-
rado, porque se apaixonou por 
uma baiana. Casou e começou 
a trabalhar em parceria com 
alguns dentistas, até abrir uma 
clínica em sociedade com um 
colega de doutorado, sociedade 
por alguns anos, mas logo abriu 
a sua própria clínica que leva 
o seu sobrenome, a qual aten-
de diversas especializações e 
completa 5 anos de existência. 
Além de empresário e dentista, 
também é professor universi-
tário e coordenador do Curso 
de Especialização em Implan-
todontia na FTC/Salvador. A 
intenção é preparar e dar opor-
tunidades a recém-formados e 
veteranos, gerando emprego 
e renda, além do incentivo ao 
empreendedorismo, em nosso 
estado.
CO: Quando descobriu, 
que queria ser dentista? 
LD: Quando pequeno acompa-

nhava meu pai 
trabalhando tan-
to com pacien-
tes quando em 
seu laboratório 
de prótese, que é 
dentista especia-
lista em prótese 
dentária. Apesar 
disso, o meu 
encanto sempre 
foi a área cirúr-
gica, e por isso 
me especializei 
em Periodontia, 
que trata as do-
enças gengivais 
de origem sistêmica ou local, 
bem como as correções cirúr-
gicas gengivais, como enxer-
to gengivais e ósseos. E, além 
disso, cuidar da saúde bucal das 
pessoas que é a minha missão 
de vida.
CO: O que te motivou a 
abrir seu próprio negó-
cio? Porque em Salvador? 
LD: Sempre fui envolvido em 
negócios da família em Uber-
lândia-MG, além de meu pai 
ter sua própria clínica privada. 
Assim, sempre acreditei no 
empreendedorismo como uma 
forma de atingir os meus ob-
jetivos profissionais que eram 
um atendimento especializado 
e eficiente. Além disso, com a 
mudança para Salvador encon-
trei uma oportunidade de rea-
lizar meu sonho de abrir meu 
negócio próprio.

CO: Quais desafios enfrentou 
em sua vida empresarial?
Gerir o meu próprio negócio, 
porque na área de saúde, não 
se forma profissionais para 
empreender e muito menos ad-
ministrar uma empresa, que é o 
caso de uma clínica odontoló-
gica. Então, quando tive a pri-
meira sociedade, procurarmos 
o SEBRAE, que há 8 anos, ain-
da não tinha muito material de 
como gerir uma clínica odon-
tológica, coisa que nos dias de 
hoje já existe. O que é legal. 
Apesar disso, o SEBRAE me 
ajudou muito a entender o meu 
negócio e ter pessoas capacita-
das da área e assim comecei a 
organizar meu negócio. Hoje, 
nossa próxima sede da Damis, 
tem local, data e estratégia para 
sua abertura.  Criamos um mo-
delo de negócio! Ter todos os 
processos administrativos e fi-

DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS 

(PROJETISTA FINANCEIRO, CAPTAÇÃO DE CAPITAL 

DE GIRO, EQUIPAMENTOS E CRESCIMENTO);

CONTABILIDADE EM GERAL;

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO;

TREINAMENTO DE PESSOAL.

NÓS TEMOS A FÓRMULA 
CERTA PARA O CRESCIMENTO 

DA SUA EMPRESA

DR. LÚCIO DAMIS
ESPECIALISTA EM PERIODONTIA E EMPLANTES.
@DAMISESTETICAEIMPLANTES
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A instituição 

  ensino 
com a cara da 

Bahia!

de

Administração
Direito
Jornalismo
Propaganda 
& Marketing

Educação
Infantil
Ensino
Fundamental I e II
Tempo Integral

f2j.edu.brcolegio2dejulho.com.br
Av. Leovigildo Filgueiras, n° 81, Garcia. Salvador.
71 3114-3400

nanceiros faz toda a diferença 
no nosso negócio.
CO: Como superou as di-
ficuldades nessa crise? 
Quais estratégias utiliza?
LD: Trazemos sempre novi-
dades, que ainda não existe ou 
que seja ainda escasso no mer-
cado de Odontologia na Bahia 
e estamos nos programando 
para trabalhar mais com as re-
des socias, falando e saúde bu-
cal e novidades da clínica. 
CO: Quais são suas van-
tagens competitivas, no 
mercado odontológico?
Qualidade e inovação em nos-
sos serviços e atendimento. 
Somos uma das poucas clini-
cas com tecnologia de Cirurgia 
Guiada de implantes que colo-

ca o implante de uma maneira 
segura e previsível. Além de 
parcerias para o escaneamen-
to Intra Oral, onde dispensa a 
moldeira (moldagem), que cau-
sa angustia e pânico em muitos 
clientes. Sempre tenho buscado 
novidades.
CO: A Damis tem algum 
trabalho social?
 LD: A Damis ainda não, mas 
participo com minha esposa, 
num projeto chamado “Grupo 
de apoio ao outro”, que atende 
150 crianças carentes, ela faz o 
trabalho de evangelização e eu 
participo dando aula e orien-
tação de escovação, falo da 
importância do cuidado com a 
boca, usar o fio dental, fazendo 
um trabalho de conscientiza-

ção. É gratificante, fazer o bem, 
quero poder fazer mais. Esta-
mos pensamos, como podemos 
ajudar mais, como empresa.
CO: Que dica você deixa, 
para que quer empreen-
der?
 LD: Gostar do que faz é pri-
mordial, além de criar um pla-
nejamento estratégico.
CO: Qual frase ou palavra, 
que leva para sua vida?
LD: Desafio é a palavra. Gosto 
de fazer o novo, com responsa-
bilidade e sem murmurar pelos 
problemas que surgem. Acredi-
to que problemas existem para 
serem resolvidos. Os proble-
mas não podem ser maiores 
que meus sonhos e objetivos.

EQUIPE DE DENTISTAS DAMIS
DR. CARLOS ADRIANO CHAVES (IMPLANTODONTIA E PRÓTESE DENTÁRIA) | DRª GEOVANNA DA SILVA BRITO (ENDODONTIA) | 
DR. LÚCIO DAMIS (IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA) | DRª ENEIDA BARROS SANTOS (ENDONDONTIA) | DRA ANDREA NERY (ORTODONTIA)
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O que falta nas pessoas não é sabedoria nem co-
nhecimento, falta a disposição em concentrar-se 
em determinada tarefa ou objetivo e busca-los 
com a verdadeira vontade de fazer a diferença.
Quer descobrir o nível de Atitude de alguém? 
Delegue ou peça algo e observe o retorno. 
Se pedir a alguém valoroso, terás o resultado po-
sitivo.   Do contrário é provável que tenha que 
responder questões como:
- Por onde começo?
- Como faço?
- Onde vou?
- Para que quer isso?
- É urgente?
- Com quem preciso falar?
- Pode repetir?
- Fui contratado para fazer isso?
- Será que fulano não pode fazer no meu lugar? 
Você pode responder e até explicar tudo nova-
mente com ainda mais detalhes, nada estará ga-
rantido.  Provavelmente terá que cobrar, acom-
panhar, questionar, monitorar e... escutar muitas 
desculpas/justificativas sobre o resultado não 
atingido.
Ainda ha uma chance (Grande) de por falta de 
paciência, pegar de volta para si a tarefa delegada. 
A regra geral é: necessidade de assistência re-
gular, falta de atenção, indiferença, ignorância e 
consequente trabalho malfeito.
Ninguém será verdadeiramente 
bem sucedido sem usar todos re-
cursos disponíveis e buscar de-

senvolver aqueles que não tem.  
Esta falta de vontade, de disposição, de se por 
em pé e agir da melhor forma, de buscar a exce-
lência é o maior freio da evolução.   Como con-
fiar em pessoas que não tomam a iniciativa de 
agir em seu próprio proveito?  O que podemos 
esperar delas? 
O pior é que normalmente pessoas assim sen-
tem-se vítimas, oprimidas, incompreendidas e 
sempre tem alguém ou algo para culpar por seu 
infortúnio.
Vamos esquecer estas pessoas por um momento 
e falar de uma mais especial: Você!
- O que você tem feito para ser uma pessoa 
melhor?
- Você deixa o ambiente por onde passa mais 
agradável?
- Busca sempre aprender algo novo?
- Você compartilha mais o mérito das vitó-
rias ou das derrotas? 
- Leva mais soluções ou problemas para as 
pessoas com quem interage?
Ha 14 anos acompanhando pessoas nos Treina-
mentos da Dale Carnegie confirmo que os Resul-
tados, em sua grande maioria, não são frutos do 
que elas sabem ou pensam, mas do que FAZEM.
Quando você perde para si mesmo, dificilmente 
estará apto a disputar algo com alguém.
Pense sobre isso!  
Melhor: Faça algo sobre isso!

COMPORTAMENTO

ATITUDE QUE FAZ 
A DIFERENÇA

O Shopping da Moda.

Bahia Outlet Center Bahia_Outlet Center

Beauty   Bahia
Salão de Beleza

(71) 3312-5454

Temos Podologia

 IVAN ZANCHI
DALE CARNEGIE TRAINING
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seu coração pulsa mais de mil 
vezes por minuto? São as úni-
cas aves capazes de voar em 
marcha ré e de permanecer 
imóveis no ar. O esforço dele 
é tanto, que queima energia 
mais rapidamente e precisa se 
alimentar o tempo inteiro.
Nunca havia pensado que 
poderíamos aprender tantas 
lições com um beija-flor, a 
sua sobrevivência depende da 
incessante ação de bater asas, 
aproveitando da melhor for-
ma a sua energia e sempre fo-
cado no que precisa ser feito.
Você está preparado para o 
movimento? Como está o 
beija-flor dentro de você? Ele 
está batendo as asas 80 vezes 
por segundo ou está descan-
sado em sono profundo? 
Neste momento da sua vida, 
você precisa bater as asas ra-
pidamente ou está negligen-
ciando algum movimento im-
portante? 
Por fim, desejo imensamente 
que o seu beija-flor esteja ba-
tendo forte as asas da criati-
vidade, coletando o pólen do 
conhecimento, compartilhan-
do o néctar do saber, voando 
alto nos desafios e principal-
mente colhendo o fruto das 
suas ações. Deixe as suas asas 
livres e pode voar!

CONTOS DE UM COACH

No dia 17 de abril do ano 
de 2018, na cidade de Salvador, 
tive o privilégio de assistir ao 
show do músico uruguaio Jor-
ge Drexler. O show faz parte 
da turnê Salvavidas de Hielo, 
em bom português Salva-vidas 
de gelo. Este espetáculo traz 
consigo temas importantes e 
caros para a humanidade, prin-
cipalmente sobre a nossa con-
dição de ser uma espécie que 
consegue se adaptar às mudan-
ças de forma rápida, criativa e 
em constante movimento, o 
que nos diferencia por comple-
to das outras espécies habitan-
tes do nosso planeta. 
Segundo o músico, na letra 
da canção Movimento. Segue 
sua tradução para o português 
apresenta-se da seguinte forma:

“Somos uma espécie em viagem
Nós não temos pertences, 

mas a bagagem
Nós nunca estamos quietos, estamos 

atrás da humanidade
Somos pais, netos e 

bisnetos de imigrantes
É mais meu o que sonho 

do que o que toco
Não sou daqui, mas tampouco você
Não sou daqui, mas tampouco você

Do nada, de tudo e, de todos
Lados um pouco”

O movimento é natural, tec-
nológico, contínuo e às vezes, 
invisível aos olhos, como a 
rotação dos planetas, a gravi-
dade, a luz, as migrações hu-
manas (refugiados) e outros 
elementos que nem sempre 
nos damos conta por estar-
mos hipnotizados ou no au-
tomático dos afazeres do co-
tidiano. No entanto, devemos 
reservar um tempo para pen-
sar sobre o nosso movimen-
to, as ações e repercussões do 
que fazemos e principalmente 
pelo que deixamos de fazer. 
A inércia não é uma condição 
humana, estamos vivos por-
que estamos em movimento.
Na natureza o beija-flor está 
em constante movimento. 
Você sabia que para se man-
ter no ar um beija-flor bate as 
asas 80 vezes por segundo e 

O MOVIMENTO DO BEIJA-FLOR!
POR RICARDO SILVA GARCIA
COACH, COORDENADOR DE CURSO, 
PROFESSOR E MESTRE EM GESTÃO APLICADA A EDUCAÇÃO

Apaixonada por gente e conhecimento. Gestora de Turismo e Guia de 
Turismo de sucesso, é formada em Gestão de Eventos (Unijorge), 
Pós Graduanda em Gestão de Negócios  com Ênfase em Desenvolvimento 
Gerencial (Unipessoa), com cursos de extensão Gestão por competências 
e Gestão da Qualidade (Unipessoa).  Atua no segmento de Turismo como 
Guia de Turismo credenciada ao Ministério do Turismo em Salvador, 
atendendo grupos japoneses no receptivo e acompanhando  grupos pelo 
Brasil, Mercosul e Europa.

Lívia
Pereira

Bilingue

Português 
Japonês

+55 71 99267-9309
liviarheventos@hotmail.com
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Fui convidado pelo meu professor Ricardo Garcia 

para assistir a 13ª Temporada do Talk Show do 

Carreiras & Oportunidades com Fátima Reis em 

Salvador, a experiência foi maravilhosa, pois este 

evento tem a intenção de estimular profissionais de diversas 

áreas a utilizem as ferramentas para descobrirem os seus talentos e 

usá-los a seu favor na busca da realização de seus sonhos. Descobri 

que o projeto tem como objetivo orientar pessoas e suas equipes, a bus-

carem conhecimento e capacitação e atingir a excelência organizacio-

nal através de uma sábia liderança.

Confesso que pensei que seria um Talk Show como tantas outras que já 

assisti, mas para a minha grande surpresa a experiência de vida que 

tive com Fátima Reis, através do seu painel de bate papo, foi tão espe-

tacular me motivou e me enriqueceu de conhecimentos, que hoje posso 

considerar como um dos melhores eventos que já assisti e vivenciei.

O Carreiras & Oportunidades abriu as portas do entendimento para 

minha vida pessoal e profissional, onde colaborou para eu enxergar 

que precisava buscar pelo meu autoconhecimento, o que me ajudou a 

despertar o empreendedor que tinha dentro de mim e foi algo tão im-

portante na minha vida, que lancei minha primeira página motivacio-

nal do Instagram, a @ideias.mkt .

Uma profissional altamente qualificada, Fátima orienta com clareza 

todos os temas abordados juntos aos seus convidados. Por fim, através 

desses bons exemplos, procuro poder ajudar as pessoas a identificarem 

o seu potencial para atingirem sucesso profissional e pessoal, porque 

fazer o que amamos é a melhor coisa que existe, e isso eu descobri com 

a Fátima Reis. 

Gratidão! Rumo ao Sucesso!

. 

Nasce um empreendedor
POR LUIS CLÁUDIO SANTANA
COACH MOTIVACIONAL, ESTUDANTE DE MARKETING DA 
UNIJORGE E FUNDADOR DO IDEIAS MKT

MINHA VEZ
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Cidadela (71) 3359-4465
filial2@copiadorauniversitaria.com.br
 
Federação (71) 3245-5266
matriz@copiadorauniversitaria.com.br

Salvador Trade (71) 3113-1133
digital@copiadorauniversitaria.com.br

Tancredo Neves (71) 3341-9333
filial1@copiadorauniversitaria.com.br
 
Paralela Wall Street (71) 3037-7443
paralela@copiadorauniversitaria.com.br

Cópias, Banners, Adesivos, 
encadernação, plotagem, 
comunicação visual, , 
impressão a laser, impressão em 
camisas, scaneamento, folder, 
crachá em PVC


