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❚ ASSESSORIA

Tatiana
Martelletto
Barros enxerga
um potencial
muito grande
para o segmento
e se prepara
para crescer

DIA A DIA

FACILITADO
Profissionais em ascensão no
país, organizadores residenciais
facilitam a vida de quem não
tem tempo ou jeito para manter
a casa sempre arrumada
AUGUSTO PIO
Tatiana Martelletto Barros era
bancária e há um ano resolveu
mudar de ramo. Foi aí que teve a
ideia de montar a Help, empresa
que oferece serviços de assessoria
residencial em mudanças e em
reformas. “Organizamos qualquer ambiente da casa, como
quartos e closets, cozinhas, louçarias e despensas, lavabos e banheiros, área de serviço e garagem, coleções e fotografias, livros,
CDs e DVDs, home office e documentos. Em mudanças, realizamos todas as etapas, como organização e descarte antes da mudança, embalagem dos itens e categorização das caixas, organização dos objetos na nova casa e sugestão de produtos e acessórios
úteis. Em reformas, garantimos
um acompanhamento adequado
às necessidades do cliente, pois
efetuamos orçamentos, a compra e o recebimento dos materiais necessários para a execução
dos serviços, coordenamos cada
profissional e fornecedores terceirizados, visando à agilidade e à
sincronia das equipes, indicamos
fornecedores, prestadores de serviço e acompanhamos a execução”, explica Tatiana.
A empresária diz que tem
atendido um mercado que vem
crescendo muito e que esse é
um nicho da população que
realmente precisa de ajuda. “São
os jovens recém-casados e as
mamães, principalmente aquelas de primeira viagem. Embora
seja recente, acho que é um
mercado que vem crescendo no
Brasil. Neste primeiro ano de
empresa, pude perceber um aumento muito significativo no
interesse das pessoas. Posso dizer que os números são muito
atrativos e que o mercado promete crescimento ainda maior.
O faturamento superou as minhas expectativas”.
Tatiana explica que o serviço
é cobrado por hora ou por demanda executada. “É possível
programar uma quantidade de
tempo para cada semana ou
mês e de acordo com o poder
aquisitivo do cliente. Ocupamos
apenas 5% do mercado no Brasil
e a demanda não para de crescer.
Em março, foi realizada a primeira edição do Personal Orga-

nizer Brasil, em São Paulo. Nesse
encontro internacional de profissionais de organização, além
de palestras e workshops, houve o lançamento oficial da Associação Nacional dos Profissionais de Organização e Produtividade, primeira entidade de
classe dos personal organizers
no país. Um passo muito importante para o processo de regulamentação da categoria.”

ECONOMIA Segundo ela, o traba-

lho possibilita realizar tarefas,
tanto na esfera pessoal quanto na
profissional, para as pessoas que
não têm tempo, não querem ou
não sabem fazer, propondo soluções abrangentes para simplificar
e facilitar o dia a dia delas, como,
por exemplo, organizar seus pertences de forma prática e funcional. “A organização, caso seja feita
da forma correta e de maneira
funcional para o dia a dia de cada
pessoa, pode gerar economia de
tempo e financeira. Não se trata
de uma despesa, e sim de um investimento em qualidade de vida, conforto, estética, economia
de espaço, de dinheiro e, principalmente, de tempo. É um trabalho lindo e muito gratificante. A
maior recompensa que ganho é
ver que pude contribuir para
que uma pessoa possa ter mais
qualidade de vida.”
Em vista do mercado, Tatiana
diz que pretende ampliar a equipe de atuação, além dos serviços
oferecidos. “Vale a pena investir
no ramo, com certeza. Com a nova lei que regulamenta a relação
trabalhista das domésticas, a demanda por esse tipo de serviço
começou a crescer. Vejo um potencial muito grande para o segmento.” O único problema, em
sua opinião, é que mercado mineiro ainda é muito conservador.
“As pessoas têm uma certa resistência em deixar mexer em seus
pertences. Mas acho que isso está mudando muito, com a mulher cada vez mais inserida no
mercado de trabalho e sem tempo para cuidar da casa. Temos
que dar conta de tudo. Trabalho,
casa, marido e filhos. Contar
com ajuda especializada é sempre muito bem-vindo.”
SERVIÇO
Help - (31) 7130-9823
www.empresahelp.me

ACUPUNTURA

SINUCA

Esporte conquista mulheres
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Andréa Pazzini, que
ajuda a administrar
o Brunswick, diz
que a casa
oferece ambiente
agradável e boa
dose de diversão

U

ma das modalidades
esportivas que vêm
crescendo muito no
mercado é a sinuca, que, de uns
anos paras cá, ganhou a preferência das mulheres também.
Um dos locais mais antigos e
preferidos da cidade é o Bilhares Brunswick, no alto da Avenida Afonso Pena, Bairro Mangabeiras. Empregando cinco
pessoas, em um salão com oito
mesas de sinuca, além de produtos como tacos e bolas, o
Brunswick existe há 75 anos e
foi fundado por Francisco de
Souza Couto, que apostou no
sucesso da ideia. Administrada
hoje pelos irmãos Rafael e Andréa Pazzini, a casa continua
oferecendo um ambiente saudável, com bons tira-gostos e
atraindo pessoas de todas as
idades. “A sinuca é praticada
hoje por jovens, adultos, casais
e mulheres, que buscam uma
atividade saudável, num ambiente agradável, com boa dose de diversão e bom humor”,
garantem os irmãos, que hoje
fazem parte da 3ª geração.
Além do prazer de praticar o
esporte, a sinuca exercita o praticante, pois, segundo laudos
médicos, caminha-se aproximadamente 1,5 quilômetro em

uma hora e alongamentos são
exercícios constantemente praticados enquanto se joga, chegando à queima de 250 calorias
por hora de jogo. A modalidade
mais praticada no Brunswick é
par ou ímpar ou mata-mata, na
qual se tenta matar todo o conjunto de bolas, pares ou ímpares, antes do adversário, de
acordo com a escolha e a sinuca, que, segundo uma das definições do dicionário Aurélio,
quer dizer situação embaraçosa, ou seja, no jogo deve-se sempre colocar o adversário em situação difícil em relação à bola
branca, para que ele não consiga matar as outras bolas. “A sinuca é um jogo de raciocínio,
estratégia e precisão. É mais técnico, e para aprimorar requer
treino e disciplina, como qualquer esporte. Já o mata-mata é
um jogo mais de diversão mesmo”, explica Rafael.

SANDUÍCHE Ele conta que resolveu entrar no ramo por gostar de praticar sinuca e por seguir os passos do pai, que faleceu em 2000. “Gosto também
de atender as pessoas. Além
disso, o Brunswick é um lugar
onde ficamos conhecendo
muita gente”, ressalta Rafael.

“E, como fomos criados sempre próximo a uma mesa de sinuca, resolvemos dar continuidade à tradição desse esporte,
que é prazeroso e saudável.”
Ele conta que antes fazia engenharia, mas resolveu deixar os
estudos de lado para se dedicar
integralmente ao Brunswick.
Andréa é formada em educação física e sempre trabalhou
na área e agora também ajuda
na administração da casa.
O Brunswick oferece também cervejas variadas, drinques
e porções. “Nosso carro-chefe é
o sanduíche, que vem com filé
mignon, queijo, ovo, tomate e
cebola. É feito na chapa e servido no pão francês. Vem gente
de todo lado da cidade para comê-lo”, orgulha-se Andréa.
Para começar um negócio
no ramo, Rafael acredita que o
empreendedor não gastará
menos que R$ 300 mil. “Além
da grana, é preciso pesquisar
bastante antes de montar o negócio, entender, encontrar um
bom ponto, manter a qualidade das mesas, dos tacos, da comida, oferecer bons preços e
um ótimo atendimento”, avisa.
SERVIÇO
Bilhares Brunswick - (31) 3223-6933
www.brunswickbh.com.br

