
CASES DE SUCESSO
TURMA LONDRINA

ABRIL/2019





´

Novo em folha .............................................................. 6

Doce brasileiro com um toque europeu ........... 11

Comida para todos os gostos ............................... 15

O negócio é comer bem ......................................... 18

Um sonho de dar água na boca ...............................9

nas nossas histórias
-DA UM CONFERE



4

”É bom 
você pegar 
uma coisa 
que está 
estragada 
e deixá-la 

funcionando 
de novo. ”
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”É bom 
você pegar 
uma coisa 
que está 
estragada 
e deixá-la 

funcionando 
de novo. ”

Idade: 35 anos

Local: Londrina/PR

Bairro: Vila Nova

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Negócio: Cacel

Segmento: Manutenção de celulares

Tempo de atuação: Em breve

Investimento inicial: Zero

Expectativas: Crescer financeiramente

Calebe 
Pereira dos 

Santos
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Não é de hoje que as crianças já nascem mexendo em eletrônicos. Pelo menos 

para Calebe dos Santos, 35 anos, de Londrina (PR), essa também era a sua 

realidade. O aluno da primeira turma do Programa Brasil + Empreendedor 

sempre teve gosto por montar e desmontar aparelhos e agora faz disso seu 

negócio: Cacel.

O interesse vem de longa data… “Quando era criança, gostava muito de mexer 

nas coisas que eu achava. Com o tempo, fui aprendendo a consertar”, revela. Se 

ele gosta de fazer isso? Muito! “É bom você pegar uma coisa que está estragada 

e deixá-la funcionando de novo. É gratificante!”, destaca.

Calebe conta que decidiu fazer o curso para entender melhor como funciona 

ser empreendedor e estar à frente de um empreendimento, além de obter 

conhecimento sobre como investir e gastar. Atualmente, ele trabalha apenas 

com conserto de aparelhos celulares. No futuro, quer aumentar as opções.

Em relação à capacitação pela metodologia By Necessity®, Calebe se mostra 

muito satisfeito com o aprendizado. “Eu gostei de todos os conteúdos. Foi 

muito bom! Ajuda a ter uma visão diferente daquela que a gente tem”, diz.

A intenção é transformar o hobby, que cultiva desde os 23 anos, em uma ótima 

fonte de renda. “Eu vou no lixo eletrônico comprar aparelhos celulares, arrumo 

e vendo por um preço abaixo do valor de mercado”, explica. No currículo, ele 

tem um curso de manutenção desse tipo de eletrônico.

O próximo passo, segundo Calebe, é seguir trabalhando para arrumar recursos 

para investir no negócio. Hoje, ele faz bicos para ganhar o pão de cada dia. 

As dificuldades fizeram com que precisasse recorrer a um abrigo, local onde 

reside atualmente. Para ele, logo, o empreendedorismo é uma maneira de 

melhorar de vida. 

Com o negócio, o besouro espera crescer financeiramente e realizar seu 

sonho: conhecer o mar. Para isso, ele está dando duro! “Depois das outras 

necessidades que eu ainda tenho, seria isso. Minha vida está complicada, mas 

eu estou vivendo um dia de cada vez”, finaliza.

Novo em folha

Redação: Priscilla Panizzon/Agência Besouro

”Eu amo 
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Preciso de 
dinheiro, 
sim, mas 
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 que faço é 
com muito 
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Idade: 25 anos

Local: Londrina/PR

Bairro: Jardim Campos Verdes

Escolaridade: Ensino Fundamental

Negócio: Kamila Godoi Ateliê de Bolos

Segmento: Confeitaria

Tempo de atuação: 1 ano

Investimento inicial: Ingredientes, fôrmas e utensílios

RH: Gerencia com a ajuda do marido

Expectativas: Crescimento do negócio e abertura de loja 
própria

Kamila Godoi 
Gabriel Faria

kagodoiateliedebolo

kamilagodoi_ateliedebolos
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Tem quem possa discordar, mas aniversário tem que ter bolo. Para encomendar o seu, 

é só falar com a Kamila Godoi Faria, 25 anos, de Londrina (PR). Ela foi uma das alunas 

da primeira turma do Programa Brasil + Empreendedor e comanda o seu negócio: 

Kamila Godoi Ateliê de Bolos.

Assim que soube do curso de empreendedorismo, teve certeza que iria ajudar no seu 

crescimento profissional. Mãe de duas crianças pequenas, ela não consegue trabalhar fora. 

Assim, ser empreendedora foi a maneira que encontrou de cuidar dos filhos e ter uma renda.

Mas há outro motivo… Sua paixão é a confeitaria! E é justamente aí que está o  

diferencial do seu negócio. “Doces tem um monte de gente que faz, mas a maioria é 

por dinheiro de momento. Eu amo confeitaria! Preciso de dinheiro, sim, mas tudo o 

que faço é com muito amor! Até poderia trabalhar registrada [com carteira assinada], 

mas tudo tira o foco porque eu estou lá, mas pensando em coisas de confeitaria”, 

revela, rindo.

Há cerca de um ano, comprou ingredientes, fôrmas e alguns utensílios para começar a se 

aventurar pelo mundo do açúcar. “Eu faço bolos decorados para aniversário, docinhos, 

bolo no pote, bolachinhas amanteigadas e pão de mel no dia a dia”, explica.

Kamila e o esposo estão com um projeto de abrir um local para os dois poderem 

empreender: ela durante o dia com a parte de bolos e doces e ele de noite com a venda 

de espetinhos de carne. Se pensou que seu sonho é abrir sua própria confeitaria, acertou!

Conforme a jovem empreendedora, a capacitação pela metodologia By Necessity® 

vai ajudá-la a se organizar e, claro, para que seu sonho torne-se realidade. Em relação 

aos conteúdos aprendidos, ela destaca a área financeira. “A parte de aprender a fazer 

os cálculos. porque sou péssima nisso”, diz, aos risos.

As expectativas para esse nova fase do negócio, segundo Kamila, é aumentar as 

vendas e o número de clientes para abrir as portas da sua loja e também oferecer 

emprego para as pessoas que precisam trabalhar.

A divulgação é realizada, além do boca a boca, pelas redes sociais: WhatsApp, 

Facebook e Instagram. Com o tempo e o crescimento do ateliê, Kamila quer alcançar 

outro de seus objetivos: formalizar o seu negócio, tornando-se microempreendedora 

individual (MEI). Voa, besoura!

Um soNho de dar 
ágUa Na boca

Redação: Priscilla Panizzon/Agência Besouro

9



“É um 
produto 

diferenciado, 
uma novidade, 
e procuramos 
atender com 
qualidade e 
bom preço.” 
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Idade: 36 anos

Local: Londrina/PR

Bairro: Jardim São Paulo II

Escolaridade: Ensino Superior em andamento

Negócio: Mr. Kurtus

Segmento: Churros do Leste Europeu

Tempo de atuação: 5 meses

Investimento inicial: R$ 10 mil

RH: 3 familiares (1 remunerado)

Expectativas: Ter um ponto fixo com bons custo e movimento

Luciane Vilas 
Boas

mrkurtuslondrina

mrkurtuslondrina
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Churros temos certeza que você conhece. Mas churros do Leste Europeu 

apostamos que não! Pois é este o negócio de Luciane Vilas Boas, 36 anos, de 

Londrina (PR), aluna da primeira turma do Programa Brasil + Empreendedor. 

Ela é a empreendedora por trás do Mr. Kurtus, ao lado da irmã e sócia, Adriana 

Vilas Boas, seu braço direito.

A empreendedora decidiu fazer o curso para ajudar a alavancar o seu negócio, 

principalmente com a ajuda da consultoria que será dada aos participantes 

pelo período de um ano após o final das aulas. 

Hoje, ela e a família têm um food truck. “Trabalhamos com o kurtos kalacs 

ou bolo de chaminé ou churros do Leste Europeu. Tem vários nomes. É uma 

sobremesa húngara assada com açúcar e canela e recheada com chocolates, 

creme de avelã, doce de leite e outros ingredientes”, explica. De-lí-ci-a, hein!

A ideia de abrir o empreendimento surgiu quando Luciane viu uma postagem 

na internet sobre o produto. “Achei interessante e apostei nele”, conta. Para 

ganhar o(a) cliente, tem suas estratégias. “É um produto diferenciado, uma 

novidade, e procuramos atender com qualidade e bom preço”, destaca.

A respeito da capacitação pela metodologia By Necessity®, a mais nova 

besoura considera uma ótima experiência. Surgiram até algumas ideias para 

incrementar o Mr. Kurtus. “Foram me dadas algumas sugestões que ainda não 

coloquei em prática por falta de recursos, mas irei fazer”, pontua. São elas: 

adicionar o produto salgado (em fase de testes), aumentar o marketing e tentar 

fornecer o produto para buffets.

Sua principal meta é ter um ponto fixo com bom custo e também bom 

movimento. Para alcançá-la, conta com o apoio da Agência Besouro. “Nos 

auxiliará a verificarmos onde estamos errando ou acertando nos negócios 

e também vão sugerir o que podemos fazer para melhorar”, acrescenta. 

Vamos juntos fazer acontecer!

doce brasileiro com
 Um toqUe eUropeU

Redação: Priscilla Panizzon/Agência Besouro
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“É ver a 
possibilidade 
de negócio e 

suprir a 
necessidade de 
uma pessoa.”
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Idade: 42 anos

Local: Londrina/PR

Bairro: Conjunto Habitacional Violim

Escolaridade: Curso Técnico

Negócio: Eu que fiz

Segmento: Alimentação

Tempo de atuação: 6 meses

Investimento inicial: R$ 150,00

Expectativas: Ampliar a fabricação de bolos, cookies e barras 
de cereais funcionais em 2019

Luciana Sabino 
Monteiro

luciana.sabino.794

euquefizdocesdalu
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Hoje em dia, o mercado da alimentação está em transformação. Tem comida de 

tudo quanto é tipo! Quem está super ligada nas tendências é Luciana Monteiro, 

42 anos, de Londrina (PR). Após participar da primeira turma do Programa Brasil 

+ Empreendedor, quer ver seu negócio, o Eu que fiz, bombar!

A decisão de ser uma das participantes do curso de empreendedorismo veio da 

vontade de abrir a sua empresa de maneira sólida e profissional. “Me ajudará a 

focar no mercado para meus produtos. Como faço diversos tipos de produtos, 

consegui definir uma linha e seguir em frente com a divulgação e venda”, conta.

Luciane é só elogios para a capacitação pela metodologia By Necessity®!  “Fiquei 

encantada com tudo. Foi um mundo novo que se abriu para mim”, destaca. 

Conforme ela, ajudou-a a ter foco e organização, uma vez que ela trabalha com 

artesanato em tricô e crochê, corte e costura e alimentação. “Entendi que não 

vou dar conta de tudo isso”, diz.

Hoje, a cozinheira faz doces e salgados normais e também faz versões mais 

saudáveis. Na linha fitness, os produtos disponíveis são: bolos de granola e 

frutas, cookies de coco e cacau, barrinhas de cereais, pão integral, bolos de aveia 

e maçã e empadas sem glúten. Além disso, Luciane tem feito aulas de alimentação 

vegana, para oferecer ainda mais opções à clientela.

A partir do curso, Luciane conseguiu ver o potencial das redes sociais na busca 

por clientes. “Tenho muita dificuldade em mídias sociais. Confesso que tenho um 

pouco de preguiça, mas vi a importância e pude usar o que aprendi na Páscoa. Com 

um pouquinho de divulgação que fiz, tive um aumento nas vendas”, comemora. 

Foi a primeira vez que fabricou ovos de Páscoa. Ótimo começo, hein!

Além disso, ela conseguiu resolver um contratempo inesperado. “Tive um 

problema com a fornecedora das embalagens infantis de Páscoa, que em 

outros tempos me faria ‘congelar’ e não saberia resolver. Resolvi, entreguei 

todos os meus pedidos e ainda consegui ajudar outra pessoa com as 

encomendas dela”, relata.

comida para todos 
os gostos
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A empreendedora acredita que o diferencial dos seus produtos passa pela 

qualidade e o visual. Hoje, a maioria dos pedidos são recebidos pela internet, 

WhatsApp e Facebook, sempre com a ajuda das indicações de amigos e o tão 

importante boca a boca. 

Com o tempo, a empreendedora pensa em formalizar o seu negócio e virar 

microempreendedora individual (MEI). “Dá uma segurança a mais. Até mesmo 

em negociações com fornecedores e, caso pegue vendas para empresas, não terei 

restrição. Também para ter a seguridade do INSS”, finaliza.

Hoje, Luciane sabe muito bem o que é ser uma besoura! “É ver a possibilidade 

de negócio e suprir a necessidade de uma pessoa. Os bolos e outros produtos 

integrais, por exemplo, vieram da necessidade de algumas amigas de consumirem 

produtos sem farinha branca e açúcar. Eu nem sabia que era empreendedora até 

fazer o curso. O curso foi o divisor de águas para mim”, finaliza.

Redação: Priscilla Panizzon/Agência Besouro
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“Um dia, 
resolvi fazer 

um bolo. 
Gostei, achei 
que ficou 
saboroso
 e comecei
 a fazer 
sempre.”
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Idade: 44 anos

Local: Londrina/PR

Bairro: Jardim Nova Olinda

Escolaridade: Ensino Superior

Negócio: Paty Dias Gastronomia

Segmento: Alimentação

Tempo de atuação: 1 ano

Investimento inicial: Utensílios básicos

RH: Gerencia com a ajuda da fi lha mais velha

Expectativas: Crescer fi nanceiramente e ajudar os outros a 
crescerem também

Patrícia Valéria 
Dias Gonçalves

patricia.valeriadiasgoncalves

paty_valery
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Que atire a primeira coxinha quem não gosta de comer bem! Ainda mais 

quando está à frente de uma mesa de salgadinhos recém saídos do forno… 

É essa a sensação que Patrícia Dias Gonçalves, 44 anos, de Londrina (PR), 

provoca nos seus clientes. A aluna da primeira turma do Programa Brasil + 

Empreendedor comanda o seu negócio: Paty Dias Gastronomia.

Toda a história começou quando Patrícia teve sua segunda filha, há seis 

anos. “Eu não tive coragem de colocá-la na escolinha, então decidi por ficar 

em casa. Foi quando eu comecei a fazer cursos de doces. Um dia, resolvi 

fazer um bolo. Gostei, achei que ficou saboroso e comecei a fazer sempre”, 

lembra. Não deu outra: virou a confeitaria oficial de toda a família! Foi aí 

que começaram a aparecer encomendas.

Quando viu, estava apaixonada pelos doces. Mas aí os pedidos foram 

diminuindo… Até que uma amiga perguntou: “Por que você não faz 

salgados? Vou te ensinar como se faz!” Mesmo relutante, a empreendedora 

decidiu aceitar a ajuda. Foi aí que aprendeu a fazer risoles, coxinhas, 

croquetes… Acabou se encantando por esse lado também. Foi só fazer para 

o aniversário da filha que o povo todo adorou! 

Hoje, quem diria, o carro-chefe são os salgados. Só que faltava algo… A 

teoria, porque a prática já estava ótima! “Eu nunca fiz planejamento, nunca 

sentei para fazer conta, me baseava pelo preço do concorrente, não tinha 

orientação de como fazer corretamente. Quando vi o curso, fiquei louca 

para fazer”, conta. Mais velha do que a idade do público-alvo, Patrícia pediu 

uma chance para fazer parte da turma.

Conforme a besoura, a capacitação pela metodologia By Necessity® vai 

ajudá-la na parte de matemática financeira. “Eu tenho dificuldades em 

fazer planilhas de custo, precificação, lucros e tal”, diz. Mas agora deu para 

perceber que não é um bicho de sete cabeças, né? 

o Negócio é 
comer bem!
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Redação: Priscilla Panizzon/Agência Besouro

Daqui para frente, Patrícia diz que o curso vai ser muito importante 

para fazer o planejamento das vendas. Além disso, ela quer seguir o que 

aprendeu em sala de aula. “Vou continuar fazendo pesquisa de mercado 

como foi ensinado e vocês [a Besouro] vão me ajudar também me orientando 

quando surgir dúvidas e dificuldades. Esse período de incubação eu achei 

sensacional”, salienta.

A maior dificuldade em ser empreendedora, para Patrícia, no momento, 

é a falta de recursos financeiros. “Por exemplo, eu teria que comprar um 

freezer para aumentar minha produção, só que não tenho recursos”, diz. 

Porém, não é isso que vai fazê-la desanimar. “Quem sabe futuramente ter 

minha cozinha industrial com minhas ferramentas de trabalho apropriadas 

ou ter meu próprio espaço como uma loja de tortas e salgados”, planeja.

Então, daqui em diante, é mão na massa (literalmente)! “Minha expectativa é 

conseguir vencer os obstáculos e crescer financeiramente para que eu possa 

ter uma vida estruturada. Espero poder ajudar as pessoas também, passar 

meus conhecimentos para os mais necessitados que não têm renda”, finaliza.
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