CASE

Savassi de Propósito
Como começou esta história?
Negócios com Propósito possuem muita clareza do porquê existem. A razão de ser deles ultrapassa
a ideia do lucro pelo lucro. Esses empreendimentos buscam um crescimento sustentável e querem
dar sua contribuição ao mundo. Para a Flourish [Negócios com Propósito] são empresas que se
destacam de três formas: (1) produto honesto; (2) como é feito o produto importa; (3) como o
ganho é compartilhado também importa.
O case Savassi de Propósito surgiu do olhar apurado de duas pessoas que observavam, cada uma
a seu modo, os modelos de negócios com as características destacadas acima. Empreendimentos
que têm surgido no mundo e neste case, presentes na Savassi, bairro da cidade de Belo Horizonte.
Gustavo Mamão é fundador da Flourish, uma iniciativa que busca ampliar o impacto de Negócios
com Propósito. Possui em sua trajetória vivências empreendedoras com dedicação aos estudos e
entendimento de organizações com esse perfil.
Débora Rabelo é empreendedora da Meia-Risca, iniciativa que tem por propósito cuidar das
histórias e compartilhá-las para gerar impacto e inspiração na sociedade. Sua jornada de consultora
empresarial e facilitadora de processos de desenvolvimento é repleta de exemplos inspiradores.
O olhar desses dois empreendedores sobre os negócios que emergem em Belo Horizonte foi
o tema da primeira conversa. Eles já percebiam que algo no cenário empreendedor da cidade
mudava e a região da Savassi acolhia alguns desses Negócios com Propósito. No final de dezembro
de 2015 uma troca de e-mails tornou evidente a sincronicidade da observação de ambos sobre os
mesmos empreendimentos na Savassi e as dinâmicas de cada um deles.
Outra questão relevante era identificar e publicar um case de Negócios com Propósito presentes
na cidade em que moram. A Savassi é uma região com vocação comercial e cultural que reúne
negócios dos mais variados setores. Uma área da cidade de Belo Horizonte que tem sofrido com a
crise politico-econômica pela qual o país atravessa. Porém, é uma região corajosa que se revê e os
Negócios com Propósito podem contribuir nessa releitura para o fortalecimento de sua identidade.
Com a convergência de ideias, os dois iniciaram as visitas aos empreendimentos, contar sobre o
projeto e fazer o convite aos empreendedores para participarem do case a ser escrito.
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Como trabalhamos
Afim de aprofundar o conhecimento sobre os cinco empreendimentos foram realizadas entrevistas
com os fundadores desses negócios. Em conversas bastante descontraídas foram exploradas suas
histórias, motivações para empreender e a consciência do propósito desses empreendedores.
A história de cada empreendimento foi contata seguindo um roteiro de questões abertas que
buscou entender os mesmos aspectos de cada negócio. Ao final, uma reflexão sobre a escolha da
Savassi como local para abrir estes empreendimentos foi provocada.
Os cinco Negócios com Propósito que têm aqui suas jornadas compartilhadas e propósitos
revelados são:
• A Pão de Queijaria.
• Casa Amora.
• De-Lá I Aquilo que é de todo lugar.
• Deli Fresh Food
• Quitand’arte.
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Os Empreendedores

Origem e Inspirações
Indivíduos focados em suas ideias e que materializaram o “sonho do trabalho dos sonhos” nos
negócios que empreendem, são características que tecem o perfil das pessoas que estão à frente
destas empresas.
Há semelhanças nas histórias de todos, que vão além do lugar que escolheram para viver – A
Savassi. Empreendedores bem formados, conectados com o que acontece no mundo e com suas
biografias individuais. Muitos deles viveram em cidades do interior de Minas, viajaram pelo país e
também tiveram experiências fora do Brasil. Encontramos neles a fusão do antigo com o novo, da
tradição com o moderno e do urbano com o rural.
Dessas combinações, nasceram empresas cuja inspiração vem de casa, de suas famílias e de suas
memórias afetivas. Os empreendedores se apropriaram do ambiente inovador em que vivem para
criar negócios onde interagem sonhos e necessidades do mundo. Negócios onde o dinheiro é a
consequência de muito trabalho e dedicação.
Nesse ritmo três moças, amigas desde os tempos de colégio e nutricionistas inquietas com a
experiência da universidade criaram o espaço de nutrição que desejavam para trabalhar. Laura,
Marcela e Patrícia reuniram a curiosidade pelo alimento, a força agregadora que ele tem e as
diversas possibilidades de servi-lo para fundar a Casa Amora (CA).
Em A Pão de Queijaria (APdQ) Lucas e Mário, engenheiros de produção por formação e
empreendedores por paixão, com experiências anteriores em negócios diferentes mas sem muito
sucesso, resgataram a história familiar de um no segmento de alimentação, o gosto por receber
pessoas para tomar um cafezinho do outro e o conhecimento científico de ambos para criar
uma casa descolada que resgata as receitas tradicionais do pão de queijo, além de valorizar os
produtores artesanais do ingrediente principal que dá nome a este famoso quitute de Minas.
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Uma moça do interior, nascida em ambiente empreendedor e “mão na massa”, onde o dever vinha
antes do lazer, aproveitou suas habilidades de empreendedora nata e designer formada para criar
um negócio que abre espaço aos produtores rurais na cidade. A Laura, fundadora da De-Lá (DL),
criou uma empresa onde você encontra mais que produtos de “todo lugar”, de lá você leva para
casa as histórias de empreendedores de vários lugares e ainda contribui para a sustentabilidade
desses pequenos negócios em seus locais de origem.
Inspirados pelo pai empreendedor e pela mãe quitandeira que não gosta de ficar parada e sim
batendo um bolo, os irmãos Iara e Rafael decidiram que era hora de vender as quitandas da mãe.
Nessa história a Iara se encontrou quitandeira e o Rafael o administrador desse negócio que
resgata quitutes mineiros. Nasceu em Belo Horizonte o Quitand’arte (QA).
Antenada com as tendências mundiais no segmento de alimentação e conectada com a paixão
pela culinária desde a infância, a Juliana, advogada de formação e Mãe empreendedora desde
sempre se inspirou nas Delicatessens de Nova York para fundar a Deli Fresh Food (DFF), um
empreendimento moderno que oferece comida saudável sem radicalismo. Acrescido a isso está o
seu talento em cuidar da cozinha e das pessoas.

O Significado de Empreender
Empreender, antes de ser uma ação relacionada à abertura de um negócio ou uma iniciativa intraempreendedora numa organização, é a capacidade realizadora do indivíduo de tomar a vida pelas
próprias mãos e ser o protagonista de sua vida, de seu sustento. Desse potencial realizador surgem os
empreendimentos, ambientes no qual essas pessoas tornam realidade o que almejam como trabalho.
Para A Casa Amora, A Pão de Queijaria, a De-Lá, o Quitand’arte e a Deli Fresh Food o significado
de empreender possui significados distintos e complementares. Individualmente eles citaram os
elementos que compõem o porquê de terem optado por abrir um negócio próprio e com propósito.
Laura, Marcela e Patrícia (CA) contam que é aos poucos que se sente o que é ser empreendedora.
À medida que caminhavam juntas no processo de planejamento do negócio, suas convicções de
que a Casa Amora daria certo aumentavam. Empreender para as três é “acreditar que a sua ideia
é transformadora e batalhar para concretizá-la, que ela vai impactar positivamente desde os seus
funcionários até o cliente. É investir em um projeto e fazê-lo funcionar do jeitinho que se acredita, com
confiança e assumindo os riscos”, contam elas.
Para o Lucas e Mário (APdQ), empreender vem da motivação pessoal, do orgulho pelo que se faz, da
vontade de realizar algo que transborde a existência do negócio físico. “É ter um trabalho com significado
que permita correr atrás dos sonhos, abrir mão do ‘plano certo’ para realizar estes sonhos”, diz Mário.
Iara e Rafael (QA) acreditam que empreender é ter coragem e assumir os riscos de se abrir uma
empresa. É sonhar um sonho junto com outras pessoas. “É sonhando junto que concretizamos
nossas ideias”, diz a Iara.
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A Juliana (DFF) reúne suas ideias e imprime o conceito de negócio no qual acredita. Ela concebe
e implementa seus projetos com criatividade e vê aí o significado para empreender.
A Laura (DL) já empreendeu de várias formas e por isso o significado de empreender para ela pode
variar conforme a necessidade de quem o faz. Empreende-se por necessidade, por oportunidade e por
sonho. Ela já experimentou as três formas e hoje o significado de empreender para ela é “por sonho”,
realizando o sonho dela e sendo a ponte para a realização dos sonhos de outros empreendedores.
“Nascer em um lugar de pessoas empreendedoras não determina que você será
empreendedor, estimula.” (Laura, DL)
Para abrir o próprio negócio os nove empreendedores confiaram em suas ideias e tiveram
paciência para construir passo a passo os empreendimentos, com os riscos inerentes à abertura de
uma empresa. Foram necessários planejamento por parte de cada indivíduo e o desenvolvimento
minucioso das ideias até alcançarem a imagem ideal do queriam fundar. Fizeram escolhas não
muito seguras. Confiar e compartilhar o sonho com outras pessoas foi uma prática essencial,
com esta atitude uniram as capacidades criativas e habilidades natas singulares dos sócios para
materializarem os empreendimentos.
Empreender a partir das observações compartilhadas ganha nuances diversas, conforme o
propósito de cada indivíduo; o significado não muda ele se enriquece. Fica claro que cada um
possui em seus negócios um objetivo de atuação transparente. Uma vontade de realizar algo que
gostem e que traga valor para o mundo.
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Os Empreendimentos – Negócios com Propósito

Os negócios que são descritos aqui passaram por planejamentos intensos e foram criados sob os olhares
cautelosos de seus fundadores que têm nesses empreendimentos a encarnação de seus sonhos. A
razão de ser de cada um traz como premissa implementar algo de positivo no mundo e que esteja
relacionado ao resgate de tradições, ao cuidado com a saúde das pessoas ou ao compartilhamento de
valor do negócio.
Esses Negócios com Propósito possuem entre 2 e 4 anos de operação e surgiram numa época de
prosperidade do país o que propiciou a realização do sonho de empreender. Seguem firmes em
seus projetos e operam os negócios com a consciência de que os resultados da empresa dependem
unicamente da atitude de cada um deles.

Figura 01 - Linha do tempo
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Casa Amora
A Casa Amora abriu suas portas em novembro de 2013. Antes disso a Laura, a Marcela e a Patrícia
passaram aproximadamente um ano e meio planejando o que hoje é o restaurante. Construíram um
plano de negócios e incrementaram suas formações técnicas para liderar a empresa. Fizeram cursos de
gastronomia, de cozinheiro e de gestão de negócios além de se manterem antenadas com as novidades
do mercado no qual iriam empreender. Viajaram e se inspiraram em lugares que frequentaram no Brasil
e no exterior.
A ideia de empreender surgiu quando elas ainda estavam na universidade. Insatisfeitas com as
possibilidades de trabalho na área de nutrição, decidiram no final do curso que a solução seria abrir um
negócio próprio. Inicialmente o modelo era ter algo que oferecesse coffee breaks saudáveis. Fizeram
um plano minucioso, superaram o medo e assumiram a complexidade que é empreender qualquer
empresa. Isto posto, resolveram focar os esforços na vontade comum das três, ter um restaurante, um
lugar que integrasse nutrição e gastronomia.
Para a Laura, Marcela e Patrícia, a Casa Amora está aliada aos hobbies de cada uma, é mais que um
negócio. É um lugar onde elas gostam de estar, de trabalhar e são felizes nessa Casa.
“O objetivo mais distante era o restaurante e nós nos propusemos a não deixá-lo tão
distante assim.” (Patrícia, CA)
Os pilares que sustentam a empresa são: (1) oferecer um ambiente agradável e acolhedor; (2) uma
alimentação saudável e equilibrada e (3) bom atendimento. O propósito da Casa Amora é oferecer
uma alimentação com qualidade e equilibrada em um ambiente também nutritivo.
Estar na Casa Amora é experimentar um novo estilo de vida. É uma experiência que transborda o ato
de alimentar-se pela comida, lá você se nutre do ambiente.
O restaurante serve aproximadamente 200 refeições por dia e já foi citado pelo jornal inglês The
Guardian como um dos 10 principais restaurantes para se comer em Belo Horizonte com preço justo.
“Nunca diga não antes de ouvir as propostas de negócio
ou de parceria que lhe fazem”. (Laura, CA)
Lá no futuro Laura, Marcela e Patrícia se veem proprietárias dessa Casa Amora. O restaurante é
um filho e elas desejam vida longa para ele. Pretendem se envolver em outros negócios na área da
gastronomia que sejam extensão do atual empreendimento.
Querem fortalecer a marca já existente e sua identidade, aumentar a quantidade de produtos orgânicos
utilizados no preparo das refeições e estão sempre abertas para conversar sobre as oportunidades.
8

Savassi de Propósito

flourishnegocios.com.br

CASA AMORA
A Casa Amora é um ser humano chegando aos 30 anos. É sensível,
alegre, easy going, forte, antenado, adora viajar e sempre está de braços
abertos para receber outras pessoas.

Data de Fundação: Novembro de 2013.
Sócios: Laura, Marcela e Patrícia.
Propósito: Oferecer uma alimentação com qualidade, equilibrada em
um ambiente também nutritivo. A Casa Amora é mais que um
restaurante é um estilo de vida.
Métricas do negócio:

200
refeições
por dia

The Guardian
Citação no jornal dentre os
10 principais restaurantes
de BH com preço justo

Figura 02 - Casa Amora como indivíduo

A Pão de Queijaria
A Pão de Queijaria nasceu da cabeça de dois caras focados em Inovação. Eles procuravam fazer
algo que gostassem, que tivesse um significado e com um produto do qual se orgulhassem. O
plano era criar um negócio fora da mesmice e com DNA jovem. “Fomos juntando as afinidades e
começamos a desenvolver a ideia juntos”, conta Mário.
O primeiro insight veio a partir do modelo de negócio da lanchonete Subway – um “Subway de
pão de queijo”. Na sequência, o projeto evoluiu para agregar uma alma a esta visão.
“No processo de maturação da ideia embarcamos com o barco subway de pães de queijo,
evoluímos durante a navegação e atracamos como A Pão de Queijaria”. (Mário, APdQ)
Até a abertura da Casa em janeiro de 2014 foram mais de 12 meses de planejamento e algumas
capacitações. Além de engenheiros de produção Lucas e Mário estudaram gastronomia e o
mercado para conhecer o mar onde estavam embarcando. Decidiram abrir um negócio cujo
propósito é resgatar a receita verdadeira de um produto muito bom, o pão de queijo mineiro. Eles
possuem três premissas fortes: (1) qualidade; (2) bom Atendimento e (3) Inovação no produto.
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Os rapazes são tão focados em inovação e qualidade que dedicaram um ano ao desenvolvimento
do pão de queijo ideal, conseguiram. Aliaram as habilidades empreendedoras com o conhecimento
adquirido na universidade para transformar a cozinha numa máquina de fazer pães de queijo.
Com essa expertise já deram palestras no Festival Gastronômico de Tiradentes; ganharam um
prêmio da revista veja de melhor pão de queijo de BH (2014/2015) e estão em 5º lugar no ranking
do Trip Advisor de restaurantes de BH. Em 2015 tiveram um faturamento de aproximadamente 1
milhão de reais.
Sobre o futuro Lucas e Mário querem se dedicar a outros projetos, mas mantendo o sonho
concretizado que é A Pão de Queijaria. Eles pretendem expandir o negócio através de novas lojas
mas sem perder a essência.

A PÃO DE QUEIJARIA
Um Casal com idade entre 25 a 30 anos. Pessoas sensíveis,
trabalhadoras, exigentes com elas mesmas, inquietos e atendos ao que
acontece no mundo.

Data de Fundação: Janeiro de 2014.
Sócios: Mário e Lucas.
Propósito: Resgatar a receita verdadeira de um produto muito bom, o
pão de queijo mineiro.
Métricas do negócio:

200/250 R$ 1 milhão 5º em BH
pessoas por dia

faturamento
em 2015

ranking Trip Advisor

Figura 03 - A Pão de Queijaria como indivíduo
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Deli Fresh Food
Numa viagem a Nova Yorque em 2012 o olhar atento da Juliana captou a transformação pela qual
passavam as delis (delicatessens) americanas. Havia naqueles lugares uma nova forma de servir e
a oferta de um produto diferente. As delis estavam abastecidas de alimentos coloridos, frescos,
saudáveis e com a presença de um público descolado.
Ao retornar da viagem a Juliana já tinha em mente o formato de seu novo empreendimento, a Deli
Fresh Food. Antes do atual restaurante ela já havia empreendido a Singular Gastronomia e Arte
que produzia festas infantis “feitas a mão” com o conceito de nutrição saudável.
No Brasil reuniu os seus ingredientes pessoais – Talento na cozinha, anos estudando culinária
mais a experiência empreendedora para abrir a Deli. Foram aproximadamente 12 meses de
planejamento até a abertura em fevereiro de 2014.
A proposta do restaurante é preparar refeições saudáveis. Lá você não encontrará frituras e nem
conservantes, a máxima é: quanto mais fresco melhor. “A ideia é que as pessoas comam o que
devem comer sem neura”, conta Juliana.
O propósito da Deli Fresh Food é oferecer uma nutrição saudável aliada à paixão pelo ato de
cozinhar e ao cuidado com as pessoas. Esse negócio se fortalece a partir de três princípios: (1)
Alimento saudável – fresco e com qualidade; (2) evitar o desperdício e (3) cuidado no preparo.
Outro destaque na empresa é o uso de alimentos sazonais no preparo das refeições o que é uma
forma de desvendar a versatilidade de cada um deles. A Juliana preza pelo total aproveitamento
dos alimentos para evitar o desperdício.
Lá também funciona uma escola de culinária e nas aulas são ensinadas receitas que contemplam
refeições saudáveis com o jeito de ser da Deli.
Atenta à alimentação dos filhos e ao que oferece no restaurante a Juliana criou o projeto Inhame
Inhame. Um programa de TV que tem por objetivo ensinar às crianças que alimentação saudável
se aprende na infância, sem bicho de sete cabeças.
A Deli já nasceu com características de um empreendimento ajustável que pode se transformar
em uma franquia ou na Petit Deli. A Petit Deli é uma geladeira que pode ser colocada em vários
estabelecimentos com produtos saudáveis e frescos, preparados pela DFF. O faturamento mensal
da empresa está na casa dos R$ 40 mil, aproximadamente.
“Criei a deli para ser um modelo de franquia.” (Juliana, DFF)
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Sobre os planos de futuro, a Juliana pensa em integrar a experiência adquirida e construída nos projetos
anteriores relacionados à alimentação saudável para fundar a Casa de Francisco, um projeto social que
funcionará em uma cidade do interior e acolherá 50 crianças em um ambiente de nutrição.

DELI FRESH FOOD
Um ser humano com 35 anos de idade. Atento à alimentação saudável,
delicado, sincero, acolhedor e maternal.

Data de Fundação: Fevereiro de 2014.
Sócios: Juliana.
Propósito: Nutrição saudável, sem Neura. Paixão pelo cozinhar e cuidar.
Métricas do negócio:

R$ 40 mil/mês
Médias de faturamento

Figura 04 - A Deli Fresh Food como indivíduo

Quitand’arte
Há sete anos atrás, num desses almoços intermináveis de família, o Rafael sugeriu à Iara que eles
abrissem um negócio para vender as quitandas da mãe. No calor do momento a Iara pegou papel
e caneta e começou a escrever o que ela faria até os 30 anos, o armazém para vender quitandas
estava entre as realizações. No mesmo dia o Rafael deu nome ao empreendimento: “vai se chamar
Quitand’arte”.
Anotações guardadas, os dois seguiram suas vidas. A Iara foi cursar um semestre da faculdade em
Portugal. O Rafael terminou o curso de Administração em Belo Horizonte e voltou à sua cidade
natal, Bom Despacho, para trabalhar com o pai.
Ainda em Bom Despacho, o Rafael fez o Empretec (seminário de empreendedorismo do Sebrae)
e aprendeu a construir um plano de negócios. Mesmo distantes, Iara e Rafael conversavam sobre
a possibilidade de abrir o armazém quando ela voltasse ao Brasil. Inicialmente queriam abrir o
negócio em Bom Despacho mas na construção do plano descobriram que naquela cidade as
pessoas faziam as quitandas em casa e, portanto, não havia uma oportunidade de mercado.
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Em 2012 a Iara já de volta a Belo Horizonte teve um insight no salão de beleza que frequentava. O
salão tinha uma varanda que poderia tranquilamente ancorar o primeiro Quitand’arte. Conversou
com o dono do salão e em abril de 2013 abriram a primeira loja, na varanda do salão de beleza.
Com três meses de funcionamento já tinham aparecido na mídia e as pessoas começaram a
procurar o Quitand’arte.
Numa dessas aparições, outro salão de beleza se interessou pela ideia e após cinco meses de
conversas a segunda loja foi aberta, em novembro de 2013. Nesse local o Quitand’arte tinha uma
cozinha inteira para criar e preparar as quitandas, ponto relevante para aceitarem a proposta e
expandir a produção.
No ano seguinte o contrato com o primeiro salão acabou e não houve renovação. Os irmãos e
sócios decidiram que era a hora de abrir uma loja “com a porta para rua”, conta Iara.
“Vamos procurar nossa lojinha despretensiosamente.
E um dia vamos abrir o nosso café na Savassi.” (Iara, QA)
No dia em que começaram a procurar o local para a nova sede, a Iara se encantou com a loja onde
é o Quitand’arte hoje. Naquela época era uma loja de roupas e nem ponto hidráulico tinha. A Iara
disse ao irmão: o Quitand’arte será ali. Iniciou-se naquele dia a saga para alugar a loja. A Iara conta
esta jornada com brilho nos olhos e dá uma lição de persistência e confiança.
Fizeram uma busca desde o cartório de registro de imóveis até as lojas vizinhas para descobrir
quem era o dono do imóvel. Com a dona de uma das lojas vizinhas eles conseguiram o telefone do
proprietário. A Iara ligou e descobriu com a secretária que o atual contrato de locação não seria
renovado. Durante três meses, todas às segundas-feiras, a Iara telefonou para a secretária para
se atualizar sobre a disponibilidade do imóvel. Faltando um mês para entregarem o ponto onde a
primeira loja foi aberta eles receberam o telefonema que tanto aguardavam. Enfim o imóvel da
Rua Antônio de Albuquerque seria desocupado. Para Iara foi um misto de alívio e tensão pelo
novo que estava surgindo.
Inquieta com o passo que iriam dar a Iara decidiu conversar com uma amiga, marcaram na Savassi
e seguiram caminhando até a loja que receberia o Quitand’arte. Assim que pararam em frente ao
imóvel a amiga sorriu e disse: “Uai, Iara, o dono deste imóvel é amigo do meu pai; imediatamente a
amiga telefonou para o Pai e contou sobre a situação do Quitand’arte. Por obra divina do destino
ele estava almoçando com proprietário da lojinha que a Iara desejava.
Aí não teve jeito, certa da sua intuição a Iara e o irmão inauguraram a terceira e atual loja do
armazém Quitand’arte em maio de 2014, do jeitinho deles, na rua Antônio de Albuquerque.
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“Fazemos as coisas no nosso ritmo, do nosso jeito e ﬂui”. (Iara, QA)
O Quitand’arte optou por ter uma loja. Em 2015 eles deixaram de ter o ponto de venda no segundo
salão de beleza para se concentrarem no atual estabelecimento, onde funciona a produção e
comercialização das quitandas. Também possuem uma foodbike, um ponto de venda móvel que
pode estar presente em showroom e eventos empresariais, por exemplo.
Para os fundadores o desafio principal é preparar comida para outras pessoas o que para eles é
uma atividade de muita responsabilidade. A Iara e o Rafael acreditam que o Quitand’arte tem
um papel social no seu propósito: resgatar a quitanda mineira de forma inovadora e mostrar às
pessoas que dá para fazer o antigo de forma contemporânea.
A empresa hoje produz de 10 a 12 kg de biscoito e 30 bolos por dia. De 2014 para 2015 tiveram
um crescimento de 50% devido à abertura da loja “de portas para rua” na Savassi.
No futuro querem ser um presente para Belo Horizonte, um armazém que resgata e reinventa a
quitanda mineira e que comercializará produtos com alma – qualidade, afeto e sabor. Esse alimento
cheio de histórias poderá ser levado para casa e ser dividido com quem se gosta.

QUITAND’ARTE
Um Ser Humano com idade entre 25 e 30 anos. Interessante, que preza
pela diversidade, gosta do belo e valoriza a tradição com um olhar jovem.

Data de Fundação: Na Savassi desde maio de 2014.
Sócios: Iara e Rafael.
Propósito: Resgate da quitanda mineira para ser compartilhada. Vender
um alimento que possa ser levado para casa e dividido com quem se
gosta.
Métricas do negócio:

10/12 Kg

Biscoitos produzidos
por dia

50%

de crescimento
entre 2014 e 2015

Figura 05 - A Quitand’arte como indivíduo
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De-Lá - aquilo que é de todo lugar
O surgimento da De-Lá está ligado ao final da graduação da Laura no curso de Design. Naquela
época ela se encontrou com mulheres de pescadores interessadas em desenvolver uma embalagem
para o peixe defumado que produziam em Três Marias, Minas Gerais. Essas mulheres integravam
o grupo de um projeto social que acontecia naquela cidade. Elas não tinham recursos para criar a
embalagem.
Como a Laura tinha que fazer o projeto final da graduação e um dos temas era sobre embalagens
ela optou por trabalhar com as mulheres. “Eu tinha ficado muito tocada com a história, precisava
ajudar aquelas mulheres, era o projeto que fazia meus olhos brilharem”, conta a Laura.
Ela trabalhou durante um ano com as mulheres e concluiu que o desafio não era a embalagem e
sim, literalmente, vender o peixe. As questões sanitárias e logísticas, por exemplo, dificultavam a
comercialização do produto. Era necessário estruturar o grupo para depois pensar na embalagem.
A Laura começou a refletir naquilo que o design realmente poderia ajudar.
“Eu era estudante de faculdade pública. O Brasil inteiro estava pagando para
eu estudar, eu tinha que devolver alguma coisa”. (Laura, DL)
O projeto das mulheres não seguiu adiante, pois precisava de investimento alto. “Tudo que eu fiz
não adiantava porque existiam barreiras muito grandes para serem transpostas. Como na graduação
não resolvi o problema delas, eu fui para o mestrado”, conta Laura, que decidiu estudar mais sobre
tecnologias sociais que pudessem ajudar a resolver aquele tipo de problema vivido em Três Marias.
Ela se mudou para o Rio de Janeiro para continuar os estudos. A questão era responder como os
pequenos produtores poderiam viver bem e se remunerarem de forma justa em seus negócios.
A Laura percebeu que o que ocorria em Três Marias se repetia por todo o Brasil, pois o pequeno
produtor fazia coisas incríveis e não conseguia vender.
No Mestrado ela foi delineando as redes de comercialização desses produtos e descobriu que
independente da quantidade de agentes existentes entre o produtor e o consumidor a diferença
se faz na maneira como as relações são estabelecidas entre esses agentes.
Terminado o mestrado uma outra pergunta começou a perseguir a Laura: Como mudar
efetivamente a vida das pessoas com tudo o que ela havia aprendido? A resposta veio da seguinte
reflexão: “Eu posso ser uma ponte entre as pessoas (consumidor e produtor) para vender os produtos
deles, uma intermediária do bem”, disse Laura. Nasceu a ideia do que seria a De-Lá.
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“Quando você tem vontade você muda o mundo. O pressuposto para alguma coisa
acontecer é a vontade. Quem tem vontade e desejo de fazer alguma coisa mobiliza o que
for necessário para fazer acontecer.” (Laura, DL)
Em 2011 a Laura prototipou o negócio e começou informalmente. Tinha uma página na internet,
um e-mail e participava de algumas feiras expondo os produtos e contando as histórias dos
produtores. As pessoas que compravam os produtos nas feiras tornavam-se clientes.
Nesse mesmo ano a Laura conheceu o projeto Dignidade da Fundação Dom Cabral e se inscreveu.
Foi selecionada mais pelo seu espírito empreendedor do que pela ideia de negócio. No projeto ela
estruturou a De-Lá como um negócio social, fez o plano de negócio, definiu os primeiros produtores
parceiros e teve a clareza do propósito de seu negócio: ser um hub que conecta consumidores com
os produtores distantes - quem produz, como produz e a história de quem produz.
A primeira De-Lá foi aberta em 2012. Um ponto de encontro e de distribuição dos produtos
que chegavam de produtores de todo lugar. Até então os contatos com clientes eram feitos pela
internet além da participação em feiras.
Com um mês de funcionamento a revista veja BH descobriu a De-Lá e a loja e tornou-se
conhecida como um “Empório Gourmet”. Em seis meses de armazém ele estava entre os três
principais armazéns gourmets da cidade, indicação da Vejinha BH.
Dois anos depois, em 2014, as portas da sede atual foram abertas e estão fundadas em três
pilares: (1) renda para os produtores (2) preservação da tradição e (3) consumo consciente.
Desde que surgiu, a De-Lá é procurada por pessoas que se interessam em franqueá-la. Hoje
existem três unidades, duas em Belo Horizonte e uma em Nova Lima na Fundação Dom Cabral
- Lagoa dos ingleses, sendo ainda todas lojas próprias. Ela tem por meta expandir para outros
estados ainda este ano. A loja oferece aos clientes de 130 a 150 produtos que são produzidos por
90 famílias.
Para o futuro a Laura deseja que a De-Lá se transforme na Casa De-Lá, um espaço experenciável
onde as pessoas poderão vivenciar muito mais do que experimentam hoje levando os produtos e
as histórias para casa. A Laura quer também expandir a De-Lá como uma franquia do bem, em
que outros empreendedores se apropriem do propósito do negócio antes de abrirem as lojas e,
com isso, possa expandir a rede de fornecedores em até 50 famílias produtoras por estado.
“Nós somos atores, não somos espectadores.
A gente não está olhando o mundo, estamos fazendo ele acontecer.” (Laura, DL).
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DE-LÁ
Uma mulher mineira com 40 anos, quase mãe e que gosta de cultivar
as relações. É jovem e conciliadora. Possui novas ideias que modernizam
o antigo.

Data de Fundação: Novembro de 2012.
Sócios: Laura e o irmão.
Propósito: Ser um hub que conecta produtores distantes a seus
consumidores; quem produz, como produz e a história de quem produz.
Métricas do negócio:

130 a 150
Itens na loja

80 a 90

Famílias envolvidas

Figura 06 - A De-Lá como indivíduo

Parceiros, Fornecedores, Funcionários e Clientes
Além das histórias dos empreendimentos e do impulso de empreender de cada um dos sócios,
informações sobre a estrutura de cada negócio, suas dinâmicas de funcionamento no que tange
as relações com funcionários, parceiros, fornecedores e clientes foram exploradas.
Os cinco empreendimento empregam juntos 48 pessoas, são também pontos de comercialização
de produtos de outros empreendedores de Belo Horizonte e incentivam o desenvolvimento e
expansão dos negócios de seus fornecedores. Compartilham a filosofia do negócio com seus
clientes e os engajam em seus negócios com propósito.
Parceiros
A cada dia cresce o número de pequenos empreendedores que desenvolvem produtos a partir da
singularidade de seus talentos, cujos conceitos estão alinhados aos princípios dos Negócios com
Propósito. Esses pequenos empreendedores encontram nos estabelecimentos destacados aqui
seus parceiros para a comercialização do que produzem.
Para Laura, Marcela e Patrícia (CA) era importante agregar ao restaurante um espaço de
comercialização de produtos intrínsecos à identidade da Casa Amora. Criaram a “vendinha” do
restaurante, uma parceria com produtores locais que agrada clientes, valoriza os empreendedores
locais e resgata as raízes culturais da cidade. Não foi algo que elas planejaram muito, no início
vendiam utensílios de cozinha comprados em outro estado e como não tinha muita saída optaram
pelos parceiros locais que já se identificavam com a Casa e as procuravam para propor as parcerias.
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Destaque para o Café Amora, uma feliz coincidência de marcas que reflete a convergência de
valores que este parceiro tem com a Casa Amora.
“Fomos aprendendo a lidar com os parceiros e a operar a vendinha na medida que as
oportunidades de parceria foram surgindo.” (Marcela, CA)
Fornecedores
A origem, forma de produzir e história dos fornecedores tem papel importante no desenvolvimento
de um negócio. Nos empreendimentos citados nesse case, os fornecedores são também os
protagonistas dos resultados positivos das empresas do Savassi de Propósito. Há uma relação de
confiança e de valorização do saber e produto de cada um.
Os fornecedores são as peças fundamentais do negócio da Laura (DL). A relação deles ultrapassa
o ato comercial, é uma relação afetiva e efetiva. A De-Lá tem como grande ativo a capacidade
de construir uma rede de fornecedores não baseada na eficiência da “rede logística” mas nas
“relações pessoais”. O modelo de transporte para chegar a BH é pensando sem restrições, se
precisar vir de carona, transportadora ou de taxi vem e chega. O mais relevante e valorizado é a
origem do produto e a história de quem produz.
A De-Lá pratica um preço justo ao comprar do produtor e ao vender ao consumidor, “as pessoas
me perguntam o que eu estou ganhando em pagar justo. Imediatamente eu não ganho mas estou
ganhando no longo prazo por ajudar a construir uma outra sociedade, uma outra forma de rodar o
mundo”, diz Laura.
“Somos uma rede com três atores que devem estar em harmonia e com relações muito
próximas: produtores, De-Lá e consumidores. A gente tem que ser um telefone sem ﬁo que
faz a mensagem chegar.” (Laura, DL)
Funcionários
Os funcionários são co-responsáveis pelo andamento de um negócio. Se não estiverem engajados
à ideia do pioneiro e com o ambiente de trabalho é pouco provável que sigam na empresa. Nos
empreendimentos do Savassi de Propósito o elo de ligação entre funcionários e empreendimento
é a essência de existir dessas empresas.
“Para que um funcionário se engaje no seu negócio é necessário que ele sonhe o sonho da gente”,
diz a Iara sobre a forma como as pessoas que trabalham com ela foram se aproximando. No
Quitand’arte todos os funcionários tem uma ligação com o alimento e é por essa relação
afetiva com a comida que integram a equipe que lá hoje trabalha. Todos estão alinhados com o
propósito do empreendimento e seguem a máxima: não servir ao cliente algo que não comeriam.
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A dinâmica de trabalho preza pela simplicidade e o mínimo de burocracia nas relações. O ambiente
é leve e simples. No início foi difícil encontrar pessoas que se identificassem com o conceito e
desejassem trabalhar no negócio mas hoje todos os funcionários que lá estão continuam porquê
escolheram o lugar e não o contrário. “É a relação com a comida que nos une” (Iara).
“Quem sonha o sonho junto com a gente
não vai embora, não sai da empresa”. (Iara, QA)
Clientes
Um público consciente, atento à alimentação saudável e que valoriza o resgate da cultura
culinária compõem o perfil dos clientes que consomem os produtos e ambientes dos cinco
empreendimentos narrados.
A Juliana (DFF) conta que os clientes do restaurante são pessoas sensíveis ao cuidado com a
saúde, preocupados com a sustentabilidade e em comer com qualidade. A maioria dos clientes
são mulheres entre 25 e 35 anos.
“As pessoas estão mais atentas à alimentação
saudável e ao consumo consciente.” (Juliana, DFF)
Na A Pão de Queijaria o público é descolado, diverso e consomem o conceito do empreendimento
mais do que o produto em si. O cliente que chega às vezes não conhece o conceito do negócio,
mas sai com a sementinha plantada. Mário e Lucas se dedicam em explicar ao cliente a proposta
da casa e a engajar os consumidores no propósito do negócio, o resgate da tradição culinária e
valorização de seus pequenos fornecedores.
“O atendente da casa, a música que toca e a decoração
do lugar constroem o conceito que compartilhamos
com o consumidor.” (Mário, APdQ)
A Laura (DL) compartilha um bom resumo desse público frequentador e consumidor da Savassi.
Segundo ela são 5 grupos, sendo que um 6º grupo está em formação:
1. O Sustentável: sujeito que é sustentável e consciente;
2. O Gourmet: valoriza as histórias dos produtos;
3. A Nostálgica: indivíduos que possuem memórias afetivas de alguns dos produtos (por
exemplo, uma avó que quer compartilhar um produto que fazia);
4. O conectado: jovem de 18-21 anos que se apaixona pela proposta, se apropria da ideia e
a amplifica;
5. O divulgador: não consome muito, mas divulga;
6. Indivíduo que busca o produto com status, por exemplo, um queijo premiado.
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Processo de Crescimento
Analisando o que foi contado pelos empreendedores desses cinco negócios, é possível visualizar
como se dá o processo de crescimento dessas empresas.
Inicialmente, em um primeiro ciclo, “Ciclo de Validação”, as oportunidades para empreender um
Negócio com Propósito podem ser vistas como a oferta de “Propostas adequadas às necessidades
do mundo”. Para dar vida a essas propostas, é necessário equilibrar o fluxo financeiro dos projetos
ANTES (necessidade de investimento de cada negócio) e DURANTE sua execução (capital de
giro e busca rápida pelo ponto de equilíbrio, ou busca por um “Fluxo financeiro positivo”).
Para isso, a “Capacidade de prototipar” as ideias desses negócios foi fundamental. Como todos
essas cinco empresas têm um ponto de venda, os testes iniciais para validar as hipóteses ou ideias
do negócio tiveram que acontecer numa escala possível de testar seus produtos junto ao seu
público-alvo. Por exemplo, a De-Lá vendeu seus produtos em feiras e montou seu primeiro
Empório em uma sala de uma galeria antes de ter sua porta aberta em uma rua da Savassi.
O Quitand’arte passou pela etapa de ser um quiosque em 2 salões de beleza. Já a APdQ começou
sua loja com uma pequena portinha e sua expansão se deu no momento em que as filas na calçada
eram maiores do que seus clientes atendidos nas mesas. Casa Amora e Deli tiveram que materializar
seus projetos em “protótipos reais”, aumentando a necessidade de um bom planejamento antes
de seus lançamentos.
Todos eles parecem estar completando este primeiro ciclo, e alguns deles começam a viver as
tensões para passar a um segundo ciclo, o “Ciclo de Expansão”.
A porta de entrada deste novo ciclo é pela identificação dos “Desafios de Crescimento”. Cada
um terá desafios próprios de acordo com as características de seu negócio, mas o que é ou será
comum a todos eles é o COMO maximizar tanto o “Retorno financeiro” quanto a ampliação do
impacto e da “Magia” de seus negócios. Perder características que definem o Propósito desses
negócios para crescer não é uma possibilidade, pois, dessa forma, estariam matando o que fizeram
daqueles negócios serem bem sucedidos até este momento.
A conciliação de como atingir “Visões extraordinárias” que estes negócios representam com as
necessidades de dinheiro ou investimento, ou seja, “Cobrir gap financeiro / investimento” passa a
ser uma questão crítica. A resposta pode passar por adequar o ritmo de crescimento, crescer com
capital de terceiros (ex. modelo franquia), ou escolher um investidor com perfil adequado para
estes negócios. Trazer pessoas certas para o projeto, franqueados ou investidores, representa um
fator muito crítico para o sucesso com aumento do impacto desses negócios.
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A figura a seguir resume esse processo de crescimento:

Ciclo Expansão

Ciclo Validação
Fluxo
financeiro
positivo

Cobrir gap
$ / investimento

Maximizar o retorno $
e a “Magia”

Testar ideia
Propostas adequadas
às necessidades
do mundo

Visões
extraordinárias

Capacidade
de prototipar

Desafios do
crescimento

Figura 07 - Ciclo da prosperidade
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Contexto: A Savassi

A Savassi é um bairro de Belo Horizonte com características interessantes e públicos diversos.
Tem vocação comercial e agregadora, pois recebe pessoas de todos os cantos da cidade para
compras, lazer e alimentação.
A região ganhou esse nome por conta de uma Padaria. Na década de 30, um senhor de nome
Amilcare Savassi, padeiro italiano, fundou o seu empreendimento na Praça Diogo de Vasconcelos,
a Padaria Savassi. Com o tempo as pessoas que por ali transitavam nomearam a Praça Diogo
Vasconcelos de Praça da Savassi, da padaria Savassi.
Considerando as características de uma padaria, a Savassi bairro encarnou o Ser Padaria. É um
lugar diverso, nutritivo e ponto de encontro. Um lugar tradicional que na década de 30 trouxe
a inovação através de um senhor italiano que fazia pães e assim o bairro começou a sua jornada
inovadora e que acolhe o diferente.
O lugar é movimentado e nutre as pessoas que o frequentam com comida, com bebida, com
cultura, com moda e arte, com tradição, modernidade e urbanismo. Uma região que por mais
tradicional que seja é o centro da diversidade e do moderno, que abriga negócios que inspiram e
inspiraram as histórias contadas nesse case.

Negócios e a Savassi
Para a Casa Amora a Savassi é um centro comercial importante. Reúne empresas de vários
portes e segmentos o que consequentemente gera um fluxo numeroso de pessoas. Foi lá que se
apaixonaram por uma casa que ajudou a dar nome ao próprio negócio e que, dentre as opções de
localização pesquisadas, mostrou-se mais aderente ao seu público-alvo.
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Para a Juliana (DFF) a Savassi está relacionada à sua memória de infância, de quando passeava
por lá com a família e se deliciava com as comidas da Doce Docê. “Na minha infância a Savassi
era um lugar de passear e fazer compras ao ar livre e de encontrar as pessoas”, conta ela. A decisão
de empreender na Savassi tem a ver com as suas memórias, mas principalmente reflete uma
estratégia de negócio. A Savassi é uma região que congrega pessoas que possuem estilos de vida
diversos e aderentes à alimentação saudável, ao consumo consciente, à sustentabilidade ambiental
e além disso é um ambiente que inspira criatividade.
Por possuir um público diverso e jovem esse bairro de Belo Horizonte é considerado por Lucas e
Mário o lugar ideal para empreender a APdQ. “Na Savassi você conserta seu sapato, compra roupa
numa loja, mora e senta em um café para relaxar”, fala Lucas. Os empreendedores citaram o Café
com Letras como um dos negócios presentes na Savassi que os inspiram.
A Savassi é o mix de tudo. Ela é moderna, é charmosa e arborizada. Possui comércio e residência sem
caos. Um ambiente de lazer, de cultura e que possui muitas lojinhas originais. O Quitand’arte escolheu
empreender na Savassi porque é um lugar de pessoas que gostam do novo. Pessoas que se encantam.
“Nós tínhamos a Savassi como local de lazer quando viemos morar em Belo Horizonte”, conta a Iara.
“A Savassi tem gente que olha no olho, que gosta de conversar,
gente que gosta de gente.” (Iara, QA)
Viver a cidade é experimentar o que a rua nos oferece e para Laura (DL) isso é a Savassi. O bairro
representa a vivência da rua, preserva o comércio a céu aberto e é um lugar de convergência da
cidade, onde as histórias das pessoas se encontram. É uma região que mantêm características
integradoras, você pode ver os idosos que moram por aqui passeando, o jovem que vem aproveitar
as atrações da região e as pessoas que fazem compras, nos conta a Laura. A região consegue
amparar as diferenças, é aberta e acolhe a diversidade, do mais velho ao mais novo.
“A Savassi é de todos. Gente de outros lugares vem para a Savassi.
A Savassi dá conta dessa diversidade toda.” (Laura, DL)

Savassi em Movimento
Perceber uma região como a da Savassi, como um ecossistema de negócios, permite visualizar as
transformações que este sistema passa e identificar alavancas para sua evolução.
A Savassi, como muitas outras regiões ou ecossistemas de negócios no Brasil, sente o efeito de
duas grandes forças, uma que puxa para baixo e outra que empurra para cima. A figura, a seguir,
“Sistema Dinâmico Savassi” sintetiza esses processos.
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Neste ano de 2016, em que o Brasil passa por uma de suas piores crises econômicas de sua
história, é nítido o seu efeito por todo lado. Tal crise provoca desemprego e, mesmo daqueles que
ainda não tenham tido sua renda afetada, mexe na confiança das pessoas – existe a percepção de
insegurança e que a renda deste indivíduo ou de sua família poderá ser afetada amanhã. Resultado:
gasta-se menos dinheiro, neste caso, nas lojas da Savassi. Com isso, os negócios da Savassi são
afetados negativamente, sendo que alguns decidem por fechar suas portas.
Sistema Dinâmico Savassi
Alternativa
Econômica

Crise
Econômica

Novo
posicionamento
Savassi

Movimento
“Savassi Criativa”

Desemprego

Queda do
Fluxo de
Pessoas

Inspiração para outros
empreendedores /
negócios

Pessoas
com menos
dinheiro
para gastar

Sangue novo / Energia

Impacto Negativo nos
negócios da Savassi

Novos negócios
com propósito

Segurança
Mobilidade
Comodidade

Figura 08 - Ciclo da prosperidade

Por outro lado, seguindo um outro fluxo, novos Negócios com Propósitos foram criados nos últimos
anos nessa região – este caso cita apenas cinco deles. Estes negócios trazem empreendedores
com uma visão nova, um sangue novo, com nova energia. Seus negócios servem de inspiração
para outros negócios – neste próprio estudo o resgate do queijo artesanal mineiro feito pela DeLá inspirou a adequação do negócio de A Pão De Queijaria para ser também um promotor da
mesma causa. Tantos outros empreendedores podem estar sendo influenciados quando almoçam
na Casa Amora, ou na Deli, ou provam também as releituras de quitandas do Quitand’arte.
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Tudo isso, aliado a outras frentes que orquestram as ações transformadoras da região, como o
movimento Savassi Criativa, convergem para arquitetar o resgate do contexto de negócios da
Savassi, podendo viabilizar um novo posicionamento da região. Isto percebido por mais pessoas,
inclusive por mais pessoas que passem a frequentar novamente a região, pode materializar uma
Alternativa Econômica para a Savassi.
SAVASSI CRIATIVA
Com o objetivo de aproximar os negócios da região e unir os criativos que empreendem na Savassi
foi criado o movimento Savassi Criativa. O movimento deseja nutrir os negócios de resiliência
para superar a crise e congregar as empresas para que juntas fortaleçam a identidade da região.
Por último, a Savassi será sempre comparada aos atuais Shoppings Centers da cidade de Belo
Horizonte na hora de uma decisão de compra. Três fatores precisam andar em sintonia para que
o fluxo positivo de ascensão da Savassi tenha força: (1) mais segurança; (2) melhor mobilidade
(que vai além de ter mais estacionamentos, mas pode, por exemplo, redefinir os trajetos e
estacionamentos para bicicletas na região); e (3) maior comodidade para os vários públicos
frequentadores da região, atendendo necessidades específicas de jovens, idosos, crianças e
portadores de necessidades especiais. O cuidado como estes aspectos teria como consequência
a atração de mais pessoas para a Savassi.
Questões Negócios com Propósito e a Savassi
• Como resgatar a identidade da Savassi a partir da sua história e da história de seus
empreendedores e assim revelar a razão de ser dessa região?
• Quais são os outros Negócios com Propósito existentes na Savassi e que podem ser objetos
de estudo e exemplos para empreendedores que seguem suas jornadas empresariais com
negócios com essa filosofia?
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Reflexões Finais dos Autores
Escrever essa história superou nossa expectativa em vários aspectos. Encontramos empreendedores
mais bem preparados e conscientes do que imaginávamos. A coincidência da janela de tempo em
que estes negócios foram concebidos – além da própria coincidência espacial que já sabíamos no
momento da escolha. Uma teia de relações comuns entre estes empreendedores com potencial
de tornar-se uma forte rede de negócios.
Além de tudo isso, vivenciar as oportunidades e desafios da Savassi enquanto caminhávamos de
um local para o outro e poder sonhar novamente por um novo destino para essa região foram
recompensas imediatas da realização deste projeto.
Por fim, quando nos deparamos como este trabalho quase acabado, outras questões borbulharam em
nossas cabeças e deixamos aqui registrado para que esta história então continue entre seus leitores:
• Quais os desafios devem ser superados para que mais Negócios com Propósito possam
surgir e prosperar no Brasil? Qual o perfil dos empreendedores para esse tipo de negócio?
• Como lidar com o crescimento e replicação do modelo de Negócios com Propósito sem
o mesmo perder a sua essência?
• Como, através do propósito do negócio, realizar ações que beneficiem a rede que faz
com que o negócio prospere – parceiros, fornecedores, funcionários e clientes?
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