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NATAL INUSITADO

Além da decoração especial, Recreio Shopping 
faz promoção para o cliente, a cada R$ 350 em 

compras, concorrer a uma lancha. P. 2

IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

SEM MEDO DE 

CARA FEIA
Priscila Santos, dona da maior empresa de reboque e leilão de veículos 

do Sudeste, situada em Vargem Grande, encara o machismo e brilha  
em um mercado predominantemente masculino. P. 2
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Empresária encara machismo no 
mundo do empreendedorismo
Dona da maior empresa de 
reboque e leilão de veículos do 
Sudeste, situada em Vargem 
Grande, fala como brilhar em 
um mercado masculino

DIVULGAÇÃO

A
lcançar o sucesso 
sendo empreen-
dedor não é fácil. 
Quando se é mulher, 

esse desafio se torna ainda 
mais complicado. Um rela-
tório especial feito pelo SE-
BRAE, em 2019, mostra que 
as mulheres representam 
34% dos 27,4 milhões de do-
nos de negócio no Brasil.

Não foi simples, mas Pris-
cila Santos, fundadora da 
Rebocar, empresa que cui-
da de reboques de veículos 
na cidade do Rio, conseguiu 
vencer e contrariar as esta-
tísticas do setor de empreen-
dedorismo. Um estudo feito 
em parceria entre LinkedIn 
e a consultoria Bain & Com-
pany, aponta que apenas 3% 
das mulheres no Brasil ocu-
pam cargos de liderança em 
seus respectivos trabalhos.

Criada em 2008, hoje a 
empresa de Priscila tem 
uma matriz situada na Var-
gem Grande, além de filiais 
em outros municípios do Rio 
e no Espírito Santo, estado 
de origem da empresária. No 
total, a Rebocar já conta com 
120 funcionários. Ela soube 
que seu trabalho estava dan-
do certo quando percebeu 
que a companhia começava 
a ser reconhecida no merca-
do em que atuava.

“Quando tive a oportuni-
dade de mostrar o trabalho 
da Rebocar aqui no Rio de 
Janeiro, os órgãos estaduais 
ficaram surpresos com o nos-
so empenho, mesmo passan-
do por um momento de crise 
muito grande. E, por conse-
quência, outros estados qui-
seram conhecer melhor o 
que a gente fazia”, conta.

A imagem de Priscila está 
muito vinculada à imagem 
da Rebocar. Parte desse pro-

cesso se deve ao fato de Pris-
cila também ser influencia-
dora digital. No Instagram, 
ela fala sobre assuntos pro-
fissionais, como leilão de car-
ros, e pessoais, como autoes-
tima e amor próprio, para 
mais de 100 mil seguidores. 
Mas nem sempre foi assim.

Por conta do mercado da 
Rebocar ser predominante-
mente ocupado por homens, 
no começo da trajetória, as 
pessoas não acreditavam 
que a empresa fosse coman-
dada unicamente por uma 
mulher.

“Me recordo de situações 
em que eu chegava para a 
reunião e as pessoas fica-

vam surpresas. ‘Você é dona 
da Rebocar?’ e eu respon-
dia ‘Sim, sou eu’. Aí, elas se 
questionavam se havia al-
guém por trás de mim, se 
era marido, se era sócio”, diz, 
acrescentando.

“Como era algo novo, elas 
queriam entender e pergun-
tavam ainda mais coisas: 
você trabalha com isso há 
muito tempo? De onde que 
isso surgiu na sua vida? Já 
chegaram até a achar que eu 
tinha herdado a empresa de 
alguém”, relembra Priscila, 
reforçando a diferença de 
tratamento que recebia por 
ser uma empresária do gê-
nero feminino.

Na sua visão, os precei-

Clientes do Recreio Shopping vão concorrer a lancha
Além da linda decoração de Natal, 
inspirada na Galinha Pintadinha, a cada 
R$ 350 em compras o cliente ganhará um 
número da sorte para cadastrar e 
concorrer a uma Ventura Marine de 18 pés

DIVULGAÇÃO

O Recreio Shopping prepa-
rou uma surpresa diferente 
para seu público neste Natal. 
Além da linda decoração da 
Galinha Pintadinha para as 
crianças, a cada R$ 350 em 
compras, o cliente ganhará 
um número da sorte para 
cadastrar e concorrer a uma 
lancha de 18 pés, da Ventura 
Marine. A promoção vai até 
o dia 24. O sorteio será rea-
lizado pela Loteria Federal 
no dia 30 e o resultado di-
vulgado no dia 31. Para mais 
informações, consulte o re-
gulamento no site. 

Além disso, os clientes po-
derão trocar suas notas fis-
cais nesse mesmo valor por 
um mini cooler com capaci-
dade para seis latas. A pro-

moção será válida enquanto 
durarem os estoques.

“Pensamos em uma pro-
moção especialmente para o 
público da região. O sorteio 
de uma lancha agrega ain-
da mais valor ao nosso sho-
pping, que preza pelo con-
forto e bem estar dos consu-
midores. Não temos dúvidas 
de que a campanha será um 
sucesso”, afirma Helayne 
Barbosa, Gerente de Marke-
ting do Recreio Shopping.

tos machistas ainda in-
fluenciam diversos setores 
da sociedade, entre eles o 
mercado de trabalho. Mas 
ela defende que isso vem 
mudando e que, atualmen-
te, as mulheres encontram 
um cenário mais favorável 
para empreender, com mais 
oportunidade e perspectiva 
de crescimento.

“Infelizmente, muitos 
homens ainda não sabem 
lidar com a independência 
da mulher. E muitas mulhe-
res também não conseguem 
lidar com sua própria inde-
pendência. Elas ficam pre-
sas à ideia de que precisam 
ter uma referência mascu-
lina ao lado delas”, reflete a 
empreendedora.

“É um absurdo, mas ainda 
acontece nos dias de hoje: o 
machista acredita que a mu-
lher não tem condições de 
viver e trabalhar sozinha, 
por não ter inteligência para 
isso”. Quanto a esse tipo de 
pensamento, Priscila res-
ponde com os frutos colhi-
dos de sua empresa. “Hoje, 
nós, mulheres, conseguimos 
mostrar cada dia mais a nos-
sa competência, força, garra 
- de forma que não exista, na 
prática, diferença entre ho-
mem e mulher.”

Priscila Santos é esperan-
çosa em relação ao futuro da 
mulher em posições de po-
der no mercado de trabalho. 
Para as que desejam começar 
2021 com o pé direito e tirar 
os projetos de empreendedo-
rismo da gaveta, aconselha: 
“Acredite nos seus sonhos, 
corra atrás, não dependa de 
nada nem da aprovação de 
ninguém para realizar os 
seus objetivos. Se cair, levan-
ta; o importante é começar 
de onde estiver, da forma que 
puder. Simplesmente come-
ce. Dificuldades virão, mas 
aprendizados vêm junto. O 
importante é não desistir”, 
acrescenta.

Priscila diz que no começo 
de sua trajetória, as pessoas 
não acreditavam que a 
empresa fosse comandada 
por uma mulher

Estudo aponta 
que apenas 3% 
das mulheres no 
Brasil ocupam 
cargos de 
liderança nos  
seus empregos

Direção do Recreio 
Shopping fez promoção 
com a lancha para tentar 
atender à demanda do 
público da região
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