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Empreendedoras de comunidades de SP são tema de coleção de livros 

- Projeto Biografias Colaborativas, apoiado pela Sanofi, enaltece a importância da diversidade e 

inclusão por meio de histórias de mulheres da periferia de São Paulo -  

 

São Paulo, 22 de novembro de 2018 – Originárias de diferentes pontos do Brasil, mas com a vontade 

comum de escrever uma nova história para si mesmas, cinco empreendedoras da periferia de São Paulo 

contam suas trajetórias no projeto Biografias Colaborativas, idealizado pela NBS SoMa e patrocinado, via 

Lei Rouanet, pela farmacêutica Sanofi. A iniciativa reúne o acarajé de Teomila Veloso Santos, baiana 

que consolidou seu negócio em Paraisópolis, a alimentação orgânica da conterrânea Elizandra 

Cerqueira, dona do Café e Bistrô Mãos de Maria, o estilo de Vanessa Vieira, que comanda um brechó no 

Capão Redondo, e as comunicadoras Renata Santos, idealizadora da Quebrada Produções, e Rúbia 

Mara, que comanda a agência de comunicação Evidência Paralella, em Cidade Tiradentes. 

 

O projeto tem o objetivo de dar voz às mulheres que são consideradas modelos por suas trajetórias e 

inspirar outros membros das comunidades. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), cerca 12,3 milhões de pessoas moram em comunidades no Brasil, sendo 51,2% mulheres. Na 

cidade de São Paulo, o número de moradores de comunidades é de 2,7 milhões de pessoas. Outro 

dado, do Data Favela, revela que ser dono do próprio negócio é o desejo de 40% dos moradores de 

comunidades. 

Cada empreendedora do projeto Biografias Colaborativas teve sua história registrada em um livro que 

será vendido em livrarias de todo o País. “Quando buscamos histórias de pessoas bem-sucedidas não é 

comum encontrar exemplos de mulheres negras e de áreas desprivilegiadas. Esse projeto mostra 

justamente que tais histórias existem, são exemplos de coragem de mulheres que promovem o respeito 

a diversidade e inclusão”, afirma a diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa da Sanofi, 

Márcia Goraieb. 

Além da produção dos livros, o projeto promove o desenvolvimento dessas empreendedoras que 

enfrentam os desafios de qualquer negócio e ainda lutam contra o preconceito e o machismo. A iniciativa 

proporciona para elas uma série de treinamentos e workshops, realizados entre julho e dezembro de 

2018 em parceria com o Sebrae, para ajudá-las a construir um plano de crescimento empresarial. 

O apoio da Sanofi ao projeto está alinhando à estratégia de Responsabilidade Corporativa da empresa, 

que é baseada em três grandes frentes de atuação, sendo uma delas a Diversidade & Inclusão, com foco 

empoderamento feminino. Além de patrocinar o projeto, a empresa angariou voluntários entre os 

colaboradores para oferecer mentoria para as biografadas, trocando com elas experiências sobre gestão 

de pessoas, atendimento de qualidade e gestão de marcas. 
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As biografadas receberão ainda os valores referentes aos direitos autorais da venda das biografias que 

terão o último capítulo em branco. Esses serão escritos após a finalização do projeto e serão lançados 

online.  

Conheça as biografadas: 

 

Elizandra Cerqueira – Bistrô e Café Mãos de Maria 

Nascida em Poções, no sertão baiano, Elizandra Cerqueira foi levada para Paraisópolis pela mãe 

quando tinha apenas um ano de idade. Desde cedo tornou-se uma ativista. Foi líder do Grêmio Estudantil 

de sua escola, superou preconceitos no ambiente de trabalho, estudou publicidade em uma grande 

universidade com bolsa integral, mobilizou o agenciamento de mais de três mil empregos para 

moradores de Paraisópolis e foi uma das fundadoras e tornou-se presidente da Associação de Mulheres 

de Paraisópolis. Há um ano, coordena o projeto Horta na Laje e o Bistrô e Café Mãos de Maria, espaço 

que funciona na laje da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis servindo comida caseira 

preparada com alimentos plantados no local. Pela iniciativa, que combina sustentabilidade, capacitação, 

geração de emprego e renda, engajamento social e feminismo, Elizandra recebeu, em 2018, o prêmio 

Women Stop Hunger em Paris, promovido pelo instituto Stop Hunger, organização que luta contra a fome 

e pelo empoderamento das mulheres. 

Renata Santos – Quebrada Produções 

Nascida em Paraisópolis, Renata Santos estudou em uma escola no Brooklin, bairro da Zona Sul de São 

Paulo, onde se sentia inferiorizada. Ainda jovem, ajudou a fundar a Associação de Mulheres de 

Paraisópolis e participava de trabalhos assistenciais na União dos Moradores e no Comércio de 

Paraisópolis. Aos 19 anos, teve um filho. Seis anos depois, teve um novo relacionamento e seu novo 

companheiro passou a cumprir pena. Renata foi detida em uma das visitas por levar drogas para dentro 

da cadeia. Após uma profunda reflexão sobre o futuro dela e do filho, percebeu que deveria trilhar um 

novo caminho para o próprio bem e da criança. Na cadeia, se dedicou a ajudar nos trabalhos da 
enfermaria. Foi liberada dois anos e quatro meses depois, quando voltou a atuar na União dos 

Moradores e passou a coordenar o projeto Judô Paraisópolis, do Instituto Tiago Camilo. Há cinco anos, 

Renata oficializou seus trabalhos como produtora cultural responsável por festas, shows e filmagens 

dentro da comunidade e no último ano abriu a Quebrada Produções. Já teve como clientes grandes 
empresas nacionais e multinacionais de setores como bebidas, beleza e entretenimento. 

Rúbia Mara – Evidência Paralella 

Rúbia Mara mora em Cidade Tiradentes onde é dona da Evidência Paralella, uma agência de 

assessoria, produção e consultoria empresarial dedicada, principalmente, ao trabalho com o universo da 

música funk. Durante a faculdade de jornalismo, reforçou sua noção das dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas da periferia. Com gosto pela leitura e interesses culturais, fez estágio na Subprefeitura local e ali 

se identificou com a área de assessoria de imprensa, quando decidiu abrir sua própria empresa na 

comunidade. Uma de suas maiores experiências foi prestar assessoria para o Rei da Nigéria, o que lhe 

proporcionou um novo olhar sobre a ancestralidade. Foi essa experiência com o Rei que a levou a se 

tornar Diretora Estadual da REAFRO - Rede Brasil Afroempreendedor, iniciativa que estimula a atividade 

empresarial de afro-brasileiros.  

Teomila Veloso Santos – Point do Acarajé da Mila 
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Nascida em Muritiba, na Bahia, Teomila Veloso Santos é dona do Point do Acarajé da Mila, em 

Paraisópolis. Das muitas experiências em supermercados e padarias, a baiana tirou o aprendizado sobre 

diferentes funções dentro de um negócio. Em busca de melhores oportunidades, Teomila mudou-se com 

o marido e a filha para São Bernardo do Campo e posteriormente para Paraisópolis, onde se dedicava a 

construir a casa onde mora atualmente pela manhã, e à tarde preparava e vendia acarajé para custear a 

obra. Encontrou no seu dom de cozinhar e no típico paladar baiano uma oportunidade de empreender, 

criando o point, que já foi reconhecido em 2016 e 2017 como o melhor acarajé de São Paulo. 

Vanessa Vieira – Mon Petit Bazar 

De família mineira, Vanessa Vieira nasceu em São Paulo. Com o tempo e as dificuldades, mudou-se 

com a família do bairro Jabaquara para o Capão Redondo. Foi a primeira da casa a fazer faculdade, de 

psicologia. Trabalhou em agências de modelo e como demonstradora de produtos. Com suas 

habilidades para planejamento e gestão de contas, notou que tinha uma possibilidade de tornar-se 

empreendedora. Vanessa casou-se com um francês e se mudou para um bairro nobre da capital paulista 

com o marido e as duas filhas onde vivia uma vida de luxo, até a morte do companheiro e a dificuldade 

em arrumar emprego. Ela então voltou com as filhas para o Capão Redondo, onde se tornou catadora de 

latinhas e material reciclável. Um acidente, porém, a deixou com uma sequela vertebral e a obrigou a 

parar de trabalhar. Ao se deparar com as sacolas com antigos pertences de quando era casada, roupas 

de grife e outros produtos caros, ela criou o Mon Petit Bazar, uma loja de roupas, calçados e acessórios 

com o objetivo de estimular o consumo consciente. É o primeiro bazar de moda a baixo custo da 

comunidade.  

Sobre a Sanofi 

A Sanofi se dedica a apoiar as pessoas ao longo de seus desafios de saúde. Somos uma companhia 

biofarmacêutica global com foco em saúde humana. Prevenimos doenças por meio de nossas vacinas e 

proporcionamos tratamentos inovadores para combater dor e aliviar sofrimento. Nós estamos ao lado dos 

poucos que convivem com doenças raras e dos milhões que lidam com doenças crônicas. 

 

Com mais de 100 mil pessoas em 100 países, a Sanofi está transformando inovação científica em 

soluções de cuidados com a saúde em todo o mundo. 

 

Sanofi, Empowering Life, uma aliada na jornada de saúde das pessoas. 
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