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feminino
Cada vezmais asmulheres se
reinventam e têm se destacado em
diversos setores sociais quando o
assunto é empreendedorismo.
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SamiraMousse

Elas estão no co-
mando das em-
presas e têm des-
pertado a atenção

na forma de apresentar a
combinação empreendedo-
rismo e gestão feminina. É o
caso de Luciana Nogueira
Minev, diretora executiva da
Singulari Consultoria, que
divide com as sócias Sonia
Grasseschi e Rebeca No-
gueira, há oito anos, o posto
de referência em serviços
como consultoria em gestão
estratégica de pessoas,
Team Building, processo
que consiste em fortalecer
as relações nas empresas;
recrutamento e seleção es-
tratégica e diagnóstico or-
ganizacional.
“Desde que me formei em
Psicologia, descobri que
consultoria era o que eu
queria fazer. A dinâmica de
trabalhar com empresas de
diferentes características
memotiva”, conta a diretora
executiva. “Passei um pe-
ríodo na Holanda e, quando
voltei para Manaus, come-
cei a trabalhar com que é
aplicável na nossa realida-
de. Na mesma época, co-
nheci a Sônia, que tinha ex-
periência em outros Esta-
dos; e a Rebeca voltava de

intercâmbio na Disney, on-
de estudou, trabalhou e es-
tava cheia de ideias, essa
união deumuito certo”.
Com um time 100% femini-
no, o trio se reinventa a cada
desafio, como aconteceu no
período de isolamento so-
cial emque tiveramque tro-
car o escritório pelo home
office. Segundo Luciana,
alémde reprogramar as ati-
vidades para o formato on-
line, entre elas o carro-che-
fe da empresa, a “Escola de
Líderes”, elas se uniram

mais uma vez para um novo
projeto, o Portal Singulari.
“Nele encontramos uma
forma de compartilhar co-
nhecimento com profissio-
nais de todas as áreas, agora
de forma digital. Os últimos
meses de trabalho remoto
nos permitiram tirar do pa-
pel este projeto tão desafia-
dor e enriquecedor”, desta-
ca. “O resultado, em uma
semana no ar, mais uma vez

deu certo, é muita sintonia,
é o que nós amamos fazer.
Se conseguirmos, em cada
entrega de serviço, gerar
valor paraumaorganização,
estamos realizando um so-
nho, que éo legadoqueque-
remos deixar”.
Quem também comanda
uma equipe feminina é a Li-
lia Fernandes, que reforça a
administração comparti-
lhada com a equipe, auto-
nomia e conhecimento pro-
fundo do negócio como a
atribuição que faz diferença
nomercado de trabalho.
“Trabalhamos atentas a ne-
cessidadesdos clientes e in-

vestimos na qualificação da
equipe, esse é um diferen-
cial importante”, afirma a
empresária à frente da Ce-
teq Múltipla numa parceria
com a sócia Adriana Castro.

Jornada dupla
Samira Mousse, que conci-
lia as atividades de delegada
de Polícia com assessora de
eventos na Produtora Sami-
ra Mousse Eventos, aponta
que, além de espírito de

equipe, características co-
mo disciplina, estratégia e
organização são essenciais.
“Sou detalhista em tudo e
priorizo a minha presença
para prestar um serviço
personalizado, com muita
dedicação e responsabilida-
de, especialmente na área
de festas. Eu gosto de acom-
panhar tudo pessoalmente,
tratar direto com cada
cliente, porque, nas duas
áreas, quero fazer a diferen-
ça emedestacar com inova-
ções”, comenta. “As duas
profissões eu exerço com
muito prazer, com muito
amor, me sinto umamulher
privilegiada e quero ser ins-
piradora para que outras
mulheres se sintammotiva-
das a buscar e realizar seus
sonhos. Sejam empodera-
das, nunca se subestimem,
porque temos uma força in-
crível dentro de nós, que, se
usada a nosso favor, nin-
guém segura”.

LucianaNogueira

SoniaGrasseschi

RebecaNogueira

Lilia Fernandes


