
Jovem de 22 anos é 
exemplo nos negócios

Jovialidade não foi descul-
pa para a empreendedora 
buscar por capacitação e 
contratar consultorias que 
possibilitaram deixar seu ne-
gócio mais agradável e, com 
isto, estimular ainda mais as 
compras de seus clientes.

http://www.sebrae.ro
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atendimento. “Eu sou cliente há mui-
to tempo e acho fantástica a atenção 
que a Bárbara dispõe para a gente. 
Ela está sempre nos informando das 
novidades, das coleções novas atra-
vés do WhatsApp. Qualquer peça 
que ela vê que é o estilo de um clien-
te ela manda uma foto. Agora mesmo 
eu estou aqui porque ela disse que 
chegou uma bermuda incrível e já 
estou levando ela (risos). É um aten-
dimento personalizado, isso é valori-
zar o cliente”, conclui Lucas.

Mas a empresária Bárbara não 
pretende parar por aqui, ela sempre 
participa dos cursos do Sebrae e 
sabe que tem potencial para ir mais 
longe com os conhecimentos adqui-
ridos. “O Sebrae me abre portas, me 
disponibiliza plataformas e por vários 

motivos eu indico sempre aos meus 
amigos micro e pequenos empresá-
rios. Eu pretendo ampliar ainda mais 
a loja e quem sabe ter filiais em todo o 
estado porque não tenho medo de de-
safios, aprendi que eles surgem para 
serem superados”, finaliza Bárbara.

Para mais informações sobre o 
Empretec e outros cursos do Sebrae 
ligue para 0800 570 0800 ou entre em 
contato pelo WhatsApp (69) 98130-5656.

Você também pode interagir pe-
los canais Twitter, Instagram, YouTube, 
Facebook e LinkedIn no perfil Sebrae RO.

A
os  16 anos de idade  
Bárbara começou a trabalhar 
vendendo capinhas de celu-
lar que adquiria na internet, 

mas conta que não tinha noção de 
valores para repassar aos potenciais 
clientes. Mesmo assim, viu que tinha 
jeito para os negócios e, com o di-
nheiro que conseguiu juntar, resolveu 
mudar para o ramo de vestuário. Com-
prou algumas camisas masculinas e 

femininas tamanho adulto e começou 
a vender na própria residência, mas os 
lucros não estavam sendo o espera-
do. Foi então que Bárbara conheceu o 
Sebrae e viu que poderia chegar bem 
mais além. 

“O Sebrae me deu mais ânimo 
para empreender. Estava um pouco 
desanimada e, depois dos conhecimen-
tos que adquiri através do Empretec do  
Sebrae, me sen-

ti segura para 
abrir uma pe-
quena loja, a 
B a r b a r e l l a 
Store. Minha 
primeira loja 
era bem pe-
quena, fica ao 
lado dessa que estou hoje, e aí co-
mecei realmente a minha vida em-
presarial no ramo da moda mascu-
lina e feminina para adulto”, afirma 
a empresária Bárbara Simão.

Mesmo em tempos de crise, 
há quatro meses a jovem empre-
sária foi ainda mais audaciosa. Ela 
resolveu mudar para um prédio bem 
maior, com mais espaço para expor 
os produtos e com uma decoração 
moderna e bem atrativa, contratou 
funcionários e hoje recebe com mais 
excelência os consumidores. “Nes-
se ponto da exposição das roupas e da 

decoração de vitrine, 
o consultor do Sebrae 
me auxilia sempre. Na 
verdade, o consultor 
me ajuda desde as 
questões de caixa, ad-
ministrativa até mesmo 
a exposição das pe-
ças”, disse Bárbara.

Para o cliente Lucas Parricchire 
a “Barbarella Store” é uma loja que tem 
todo um diferencial, 
desde a escolha 
dos produtos ao 

O Empretec é 
uma metodologia 

que estimula o 
fortalecimento do 
comportamento 
empreendedor
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Com o Sebraetec,  foi possível aces-

sar consultorias que possibilitaram 

melhorar o ambiente para os clientes

CONTRIBUIÇÕES

Personalizar o atendimento 
possibilitou um crescimento 
nas vendas, enquanto as 
consultorias ajudaram a me-
lhorar a gestão financeira 
e exposição das mercadorias.
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