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Newsletter | 8 de Abril, 2019

ESCOLHA DO EDITOR
Márcio Kroehn, editor-chefe do IQ 

  

Quais histórias você busca
como inspiração?
Cada um de nós temos de encontrar algum tipo de motivação para levantar da cama
todos os dias. Essa força interna precisa ser renovada com frequência para espantar
qualquer sentimento ruim. Para isso, nada melhor do que boas histórias de empenho,
superação, dedicação, persistência e conquista.

 

Hoje, eu vou dividir cinco histórias de empreendedores para você ler ao longo desta
semana. As cinco palavras ali de cima estão presentes em todos os textos, de forma
direta ou indireta. Por isso, a dica que eu tenho é que você separe uma para cada um
dos dias da semana.

 

Nesta segunda, mergulhe na história da dentista Milena Louzas, que morava na zona
Leste de São Paulo e nunca imaginou que poderia montar o próprio consultório, ainda
mais um especializado em odontologia pediátrica. Perceba como Milena teve empenho
para se transformar em uma microempreendedora no Empreendedora “por acaso”
conta como aprendeu a gerir seu consultório.

 
 

Na quarta-feira, entenda como aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso dia
a dia. A empresária Sabrina Kim, dona da loja de roupas Solenzara, desenvolveu um
problema ortopédico. Enquanto cuidava da saúde, Sabrina percebeu que poderia criar
uma marca de sapatos customizados. Foi assim que nasceu a Sapatos da Sá. Mas o
que mais encanta no texto O problema de saúde que inspirou a criação de um novo
negócio é a maneira como Sabrina superou seu bloqueio para seguir o que o seu
coração dizia.

 
 

No dia seguinte, quinta-feira, escolha a história do engenheiro Erik Bonagamba,
executivo de uma multinacional do setor automotivo que sonhava montar o próprio
negócio. Mesmo com a estabilidade do emprego com carteira assinada, Bonagamba foi
em busca do seu objetivo. O texto Por que um executivo se desdobra entre o próprio
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negócio e a carreira numa multinacional é um exemplo de como a dedicação e o
esforço, que exigem jornada dupla e, muitas vezes, noites em claro, trazem resultados.

 
 

Para fechar a semana com chave de ouro, na sexta-feira fique em companhia de Lucas
Baganha, um ex-funcionário público que trocou a estabilidade pelo risco do próprio
negócio. Hoje, a Empadinha Mineira é um sucesso em Florianópolis. Mas, até essa
conquista, Baganha teve de se empenhar para superar alguns fracassos. A história do
mineiro que trocou a estabilidade de servidor público pela rotina de
empreendedormostra que é preciso mais que uma boa ideia para um negócio parar em
pé.

 
 

Você sentiu falta da terça-feira, não é mesmo? Pois o texto que você vai ler amanhã é
inédito. Você e eu teremos de entrar no site do IQ para ver o que a repórter Fernanda
Santos, responsável pela série especial Vida de Dono, está preparando neste momento.
Nem eu sei direito por que um cachorro é o personagem principal da história desta
semana. Eu não vejo a hora de saber; e você? Para não esquecer, coloca
o www.iq.com.br entre os favoritos do seu navegador.
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