
“Possuir seu próprio negócio”. Foi esse desejo que levou uma jovem de apenas 

dezesseis anos pedir demissão do emprego e iniciar a realização desse sonho.  

Aos nove anos Bianca aprendeu a costurar com a mãe, que desde então sempre 

pediu sua ajuda. Os anos foram passando e surgiu à oportunidade do primeiro emprego, 

um amigo da família e dono de uma confecção a pedido dos pais, resolveu dar uma 

oportunidade para a filha do casal de amigos. Agora com treze anos ela recebeu o cargo 

de auxiliar de costureira, porém a mãe sempre disse que essa oportunidade era para ela 

aprender e depois ter sua própria confecção. Pouco tempo depois Bianca pediu para 

levar sua irmã mais nova para trabalhar com ela, o chefe resistiu, pois a menina era 

muito nova, mas resolveu dar uma chance, pois a ela disse que ele não se arrependeria. 

As irmãs deram o máximo de se, e a recompensa foi justa, três anos depois 

Bianca era supervisora de setor e Iolanda trabalhava no corte. Nessa época Bianca 

estava com 16 anos e já se sentindo preparada para iniciar sua empreitada, decidiu pedir 

demissão junto com sua irmã, com o dinheiro compraram maquinas e começaram a 

fabricar camisa para homens. Logo no inicio surgiu um problema grave, não tinha 

vendedores. O espírito empreendedor contagiou seus irmãos mais velhos que 

abandonaram a carreira militar para se juntarem em busca desse sonho. O mercado 

masculino não correspondeu as suas expectativas, então decidiram aceitar o concelho de 

um amigo e mudaram o segmento de fabricação para jeans, compram então os primeiros 

100 metros de jeans.  

Os esforços dos irmãos fizeram o negocio prosperar, apenas quatro anos depois 

possuíam instalações próprias, 200 funcionários, lojas em várias cidades e uma 

lavanderia industrial. Tudo parecia correr bem, mas no inicio dos anos 90 com a 

implantação do plano real a empresa não estava pronta para tal mudança, o volume de 

cheques devolvidos foi maior fator para fim trágico do negócio, pois as receitas não 



cobriam mais as despesas. Após o fechamento da fabrica apenas as lojas e a lavanderia 

continuaram funcionado. Bianca decidiu mudar-se para Manaus onde possuíam uma 

loja. Três anos depois ela decidiu vender a loja e voltar para Fortaleza e retornar a 

fabricar.  

Após uma reunião com agora doze irmãos, decidiram que as seis mulheres 

ficariam com a confecção e os seis homens com a lavanderia. Feita a divisão o trabalho 

reiniciou, decidiram que seria melhor trabalhar com pagamentos apenas em dinheiro 

para não terem o mesmo problema. Compraram novamente cem metros de jeans, só que 

agora com mais experiência e conhecimento dos caminhos que iriam percorrer. 

Iniciaram suas vendas na feira da cidade de Sobral que acontecia na madrugada de 

domingo para segunda-feira. Os negócios corriam bem, mas surgiu um problema a feira 

de Sobral mudou de dia passou a acontecer na madrugada de sexta-feira para sábado e 

por motivos religiosos não trabalham no dia de sábado. Como resolveriam o problema? 

Após uma longa discussão decidiram deixar as vendas na feira de Sobral e focaram na 

Associação Profissional do Comércio de Vendedores Ambulantes (Trabalhadores 

Autônomos) do Estado do Ceará (Aprovace), popularmente conhecido como “Beco da 

Poeira”, passaram a vender três vezes mais. 

Para que a realização desse sonho torna-se realidade, elas tiveram que trabalhar 

ainda mais forte, pois já não tinham o apoio dos irmãos para administrar a empresa. 

Entre muitas coisas que as decisões pessoais de cada uma teve que entrar de acordo com 

as necessidades a empresa a época que cada uma poderia ter filhos sem atrapalhar o 

andamento dos negócios talvez tenha sido a mais difícil porem elas conseguiram 

equilibrar bem a situação e todas são casadas apenas uma que ainda não é mãe, mas por 

opção própria. Os lucros são divididos em porcentagens iguais para as quatro mais 

velhas e porcentagem menor para as duas mais novas. Atualmente com oito anos no 



mercado possuem cerca de cento e oitenta funcionários, e recebem serviço de em média 

doze facções. O projeto de abrir uma nova loja no município de Itaitinga que fica na 

região metropolitana de Fortaleza é o que indica o constante crescimento da empresa e a 

certeza que o sonho de “possuir o próprio negócio” foi conquistado, agora só resta ir 

mais alem e procurar novas maneiras de continuar crescendo. 

  


