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Introdução

Se você está pronto para ler verdades, prossiga! 
Do contrário, desista. 

Neste material compartilho minha história de vida 
profissional, com um só objetivo: inspirar 
empreendedores. 

Me chamo Rafael Antônio Casanova. Sou natural 
de Chapecó, Santa Catarina e o fundador da 
Casanova Barbearia.

O que compartilho neste e-book são as minhas 
experiências pessoais e profissionais, somados as 
inúmeras oportunidades que a vida me 
proporcionou de convívio com vários empresários 
e empreendedores que passaram pela minha vida 
e alguns que que frequentam a minha empresa.

Não seja apenas empresário.
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A grande diferença

Muitas pessoas têm o sonho de se tornar um 
empresário ou empreendedor, muitos confundem e 
poucos veem as diferenças.

Empresário é o proprietário de uma empresa. 

Aquele que herdou, comprou, ou criou e montou um 
negócio com base naquilo que já existe no mercado, 
seja na cidade onde vive ou na região próxima, ou seja, 
plágio. 

Geralmente se frustram, pois não estudaram, ou ao 
menos sabem o processo geral de uma empresa. 
Muitos só conseguem seguir em frente por receber 
herança, dinheiro indevido, ou por não pagar impostos 
com funcionários e outas obrigações legais. 

Geralmente praticam formas desleais de competição, 
oferecem baixo padrão de serviço ou produto e 
prostituem o mercado do segmento que atua.

Os corretos…

Os corretos têm dificuldades na gestão de negócios. 
Não sabem administrar as compras, as contratações, 
as contas a receber e pagar, mal gerenciam a equipe e 
não mantém o negócio atrativo. Insistem, se apegam 
aos investimentos realizados e não sabem a hora de 
parar antes de falir. 

Os falidos…

Os que não falir em até três anos, chegam nos cinco. 
Geralmente desgastados, empatando as entradas e 
saídas das contas da empresa. Os que passam dos 
cinco anos aparamente saudáveis, ou aprenderam 
com o tempo ou recebem auxílio de sócios, maridos 
ou esposas, ou os próprios pais ajudam o bancar.

Não seja apenas empresário.
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Empreendedor é quem tem visão, que 

identifica uma oportunidade de negócio e de gerar 
riquezas, a partir do que está acontecendo  na sua 
região, ou em outra mais distante. 

Aquele que, através de muito estudo, conhecimento e 
imersão sobre o devido segmento que vai implantar, 
consegue trazer para sua cidade e região algo novo 
que surpreende e encanta, gerando assim interesse 
nas pessoas em ser tornar clientes e daí surgem 
muitos “empresários”.

Destaco aqui alguns pontos que vejo como essencial 
para o sucesso no empreendedorismo:

• Coragem para ir buscar algo novo, bem longe de 
onde ele mora;

• Inteligência para criar algo novo;

• Investir em treinamento, preparação da equipe 
para desempenhar seus serviços com extrema 
dedicação e cordialidade;

• Investir pesado na criação dos seus produtos, para 
entregar algo de qualidade;

• Conhecer a fundo todas as regulamentações do seu 
segmento;

• Saber, administrar, gerir pessoas, entender de 
marketing, comunicação, financeiro, contabilidade, 
contas a pagar, receber, comprar, executar, devo ter 
esquecido de mais coisas;

• Buscar estar sempre informado e buscando 
referências do seu segmento;

• Não parar nunca de reinvestir seu dinheiro na 
empresa até que ela pague suas contas.

Não seja apenas empresário.
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Agora, vou diferenciar sonhadores e emocionados:

Sonhadores imaginam ter ou possuir algo. 

Seja um bem material, uma formação ou exercer 
alguma atividade.  Alguns sonham e determinam 
planos em suas vidas e correm para alcançá-los, ou 
seja, são movidos a um propósito. Alguns culpam o 
sistema por nada dar certo em suas vidas. Geralmente 
poucos dos sonhadores, realizam o que se propõe por 
não tentarem, ou por falta de sorte. Sorte essa 
condicionada a ter feito tudo certo, estudado, 
trabalhando, mas que de alguma forma não 
administrou bem e gastou mais do que economizou.

Os poucos sonhadores que alcançaram seus objetivos 
fizeram tudo certo e tiveram um lance de sorte. 
Muitos não acreditam, falam que sorte não existe. 

Vai por mim, ela existe sim. Eu sou prova disso e em 
seguida vocês entenderão do que estou falando.

Emocionados, são pessoas que ganharam 

um dinheiro fácil. Herança, ações judiciais, acertos e 
etc... E “do nada” ou olhando a grama verde do 
vizinho, sem preparo algum, abrem um negócio sem 
ao menos saber como fazer. 

Com o pensamento de que o dinheiro está a seu favor, 
ou que basta apenas pagar para que outras pessoas 
trabalhem em seu lugar, o emocionado mal sabe que 
pagará um preço bem alto de perder todo o seu 
dinheiro e ainda dar graças se não tiver que entregar 
um bem ou ficar com dívida eterna.

Não seja apenas empresário.
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Porque eu vou contar a minha 

história e expor a minha vida? 

Porque eu tenho pavor de gente que escreve coisas 
que nunca viveram, são experts em coisas que nunca 
conquistaram, e porque não teria sentido eu escrever 
algo sobre qual não vivenciei.

Dediquei parte do meu tempo escrevendo esse e-
book, para ajudar quem realmente quer começar e 
não sabe o necessário sobre o que fazer com seu 
dinheiro.

É minha primeira obra, clara e direta, pois não sou de 
enrolar. Odeio quem fica buscando palavras bonitas, 
que ninguém entende para deixar sua biografia mais 
grossa.

O mundo e a internet estão cheios de falsos profetas, 
de pessoas copiando a grama do vizinho, que caem no 
que eu disse no início desse texto.
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Prepare-se ou morra!

Não seja mais um empresário, seja um 
empreendedor! 

Busque trazer algo novo para a vida das pessoas. 

Seja diferente, criativo, inovador entenda do seu 
negócio para não desgastá-lo e tenha certeza que ele 
é adequado para cidade que você escolheu.

Sei que vai ter vários curiosos lendo aqui a minha 
trajetória profissional, mas essa obra é realmente para 
fazer os futuros empreendedores pensarem e se 
prepararem para tomada de atitudes.

O grande lance de sorte meu foi ter visão para investir 
meu dinheiro. 

Se eu não estivesse me preparado, eu provavelmente 
teria comprado uma casa ou apartamento (que até 
hoje ainda não tenho), teria trocado de carro... Enfim, 
gasto meu dinheiro.

“Estou cansado de ver pessoas 

que herdaram dinheiro, ou 

conseguiram de forma ilícitas 

se gabarem por aí, fico 

pensando Deus está vendo”.
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Hoje estamos saturados, de barbearias, 
hamburguerias, açaís, cervejarias... 

A grande maioria entrou no efeito manada, olhando a 
grama do vizinho, sem saber o que o vizinho colocou 
lá para ser sucesso. 

Mas por que existe esse efeito? 
Porque é mais fácil copiar algo perto de nós  do que ir 
buscar fora e investir dinheiro em conhecimento para 
trazer algo novo para a cidade e para a comunidade.

Não seja apenas empresário.

Aqui é um espaço

reservado para 

alguma imagem ou

ultimídia :D



As escolhas moldam o 
comportamento

Capítulo 2
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De semear a colher

Vou relatar minha vida, e tudo aqui descrito faço 
questão que quem tiver dúvidas, possa pesquisar e 
confirmar as informações. Nesses quase 40 anos 
passei por muitas empresas, conheci vários 
empresários e poucos empreendedores. Por isso sei 
distingui-los em uma boa conversa.

Sou natural de Chapecó, Santa Catarina. Fui criado na 
colônia pela minha mãe Teresinha Perin Casanova.
Meu pai, Ildo Maximino Casanova, morreu antes de eu 
nascer. Sem dramas, tenho pavor de gente dramática 
e só estou relatando isso para constar neste material.  

Conforme o relato da minha mãe, devido ao contexto 
familiar da época ela poderia ter me doado. Mas pelo 
contrário, a mãe teve muita coragem e amor para criar 
eu e a minha irmã que na época tinha quatro anos de 
idade. Assim cresci, vivi e trabalhei na roça até os 14 
anos. 

Primeiro emprego

Em 1995 comecei minha vida profissional como 
empacotador no Brasão Supermercado onde trabalhei 
por quase sete anos. Nesse tempo estudava à noite e 
trabalhava durante o dia. 

Exército

Aos 18 anos servi ao Exército do Brasil, na 14º RCMEC 
em São Miguel do Oeste, durante nove meses e pedi 
para sair. No período fui condecorado CB e recebi 
honra ao mérito.

Voltei, retomei as minhas atividades no Brasão, pois 
eles não podem demitir, e são obrigados a nos receber 
de volta quando saímos do Exército. 

Não seja apenas empresário.
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Pois bem, recebi uma oportunidade de trabalhar na 
gigante multinacional Unilever Best Food do Brasil. Foi 
muito bom, e até que o Brasão me convidou para 
voltar. 

Eu sei você deve ter pensado 

“ele não aceitou, né”? Pois 
sim, aceitei! 

Pode me julgar. Logo entenderá o motivo de eu estar 

contando isso.

Voltei para o Brasão em cargo de chefia, onde deixei 
minha alma por três gerações no quesito de tanto 
trabalhar, e não me arrependo, pois pelo menos 
aprendi a trabalhar e reforcei ainda mais meu caráter. 

Ah! E já ia esquecendo... No mesmo período comecei 
a faculdade na antiga Celer Faculdades, em Xaxim. 
Sou bacharel e licenciado em Administração com 
habilitação em Recursos Humanos da 2ª turma de 
2005.

Foi aí que o Brasão não me deu mais espaço para eu 
levar o meu conhecimento teórico e a minha força de 
vencer na vida para a empresa. Por isso, pedi 
demissão. Sim, eu precisava fazer aquilo.

Fiquei quatro meses desempregado, até conseguir 
estágio no INSS. 

Foi nesse tempo que eu conheci a Fluoxetina. Ela me 
ajudou usei durante o tempo que fiquei sete meses 
tomando, e então parei. Foi a única vez que usei 
remédio para depressão. 

Trabalhar no INSS me fez ter contatos com todas as 
pessoas que não tiveram muita sorte na vida, 
trabalharam muito e não guardaram notas fiscais ou 
trabalharam sem carteira assinada não tendo direito 
de se aposentar

Não seja apenas empresário.
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Então acabou meu estágio, e de novo estava eu 
desempregado. Eu queria algo na minha área, e como 
bom taurino teimoso eu procurei e esperei.

Até que em março de 2005, minha professora 
orientadora me chamou e disse que um tal de Banco 
BGN abriria e precisavam de auxiliares. 

Me qualifiquei para a vaga.

Mal sabia eu que era um banco de crédito consignado, 
e eu tinha expertise na área, por ter feito estágio no 
INSS. Fui contratado e então as coisas começaram a 
melhorar financeiramente já que eu estava devendo a 
faculdade. Pois é,  sou da época que pagávamos pelos 
nossos sonhos, não esperávamos nada do governo.

Logo, minha mãe pensionista, fez um empréstimo 
consignado.  Adivinha aonde? Sim no Banco BGN. Ela 
fez isso para me ajudar a quitar a faculdade, e eu 
pagava para ela as parcelas. 

Pois bem, minha mãe me 

ensinou a única coisa mais 
valiosa desse mundo, por isso 

sou eternamente grato a ela: 

me ensinou a ter caráter, coisa 

que muitos, mas muitos 

mesmo nem sabem o que é.

Não seja apenas empresário.
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Em um ano de BGN eu denunciei um esquema de 
corrupção. Isso mesmo. Duas pessoas estavam 
desviando empréstimos para ganhar comissão por 
fora. 

Tive coragem para denunciar o esquema, juntei as 
provas, as testemunhas e foi fácil para o banco tomar 
a decisão. 

Abriu vaga então para gerente comercial e fui 
promovido, a felicidade era cada vez maior. 

Tornei a filial de Chapecó a queridinha do Brasil, pois 
era uma das mais rentáveis. 

Fui promovido de Gerente JR para Gerente Pleno. 

Troquei de carro. Eu tinha um Fiat/Pálio, na época que 
troquei com um finado tio por uma parte de um 
pedaço de terra que o pai me deixou de herança. 
Comprei um Fiat/Punto. Feliz da vida as coisas 
acontecendo. 

Até que fui convidado para gerenciar a filial de 
Presidente Prudente interior de São Paulo. Fui lá 
conhecer, mas recusei, era muito longe e eu não 
gostei da cidade. A superintendente na época ficou 
triste comigo, mas aceitou minha decisão.

Estava eu felizão com a equipe maravilhosa de vendas 
que eu montei. O administrativo/financeiro muito 
bons me davam todo o suporte para que pudéssemos 
entregar as metas que aumentavam mensalmente. 
Até que... Advinha? Recebi outra proposta de 
promoção, agora para gerenciar a filial de Joinville que 
estava falida, devido esquema de corrupção também. 

Não seja apenas empresário.
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Posso ser louco, mas não burro. Pensei um pouco e 
falei a mim mesmo, que se não fosse agora nunca 
mais me teria outra chance. Então aceitei. Tinha feito 
no período, MBA em Gestão de Negócios.

Avisei família e amigos que iria me mudar. Amigos 
daqui me indicaram amigos de lá, coloquei as coisas 
no carro, me despedi e parti. 

Olha coragem, devia ter dito não. 

Quando cheguei lá e me deparei realmente com uma 
filial falida, ainda por cima fui escalado para fechar a 
de Blumenau que estava dando prejuízo... E, detalhe, 
a gerente de lá era minha amiga. 

Fechei Blumenau, mas pedi para incorporarem os 
vendedores de lá na minha filial de Joinville. Foi a 
forma mais justa que encontrei para preservar 
empregos, e com a força de vendas deles, reestruturei 
Joinville. Assim, consegui em seis meses sair de R$ 136 
mil de produção para R$ 1.200.000,00. E adivinhem... 
Fui promovido de novo a Gerente Sênior. 

Não seja apenas empresário.
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Estava tudo indo bem, familiarizado com a região 
norte inteira que era minha área de atuação. 
Aproveitei e fiz licenciatura pela Univille, quando 
recebo uma ligação de Chapecó. As coisas iriam 
mudar, mas eu não sabia o que estava me esperando 
dessa vez.

Minha mãe passou por um problema pessoal, pedi férias 

e retornei às pressas. 

No período de férias entreguei meu currículo em 
bancos grandes, pois eu tinha me preparado feito até 
Anbid CP10. 

Logo o poderoso na época HSBC me chamou, 
oferecendo uma vaga de gerente pessoa física, o que 
para mim era perfeito. 

Pedi demissão e retornei para Chapecó. Quando 
cheguei as surpresas começaram. O HSBC tinha 
outros planos para mim, me mandar gerenciar a 
comercial de Maringá. Não aceitei, pois, só voltei pela 
minha mãe. Mas como não mantiveram a palavra em 
Chapecó, fiquei desempregado por sete meses.

Até que um amigo meu, que trabalhava no Sicoob me 
ligou dizendo para tirar o nome da referência, pois ela 

me detonava por guardar mágoas.

Uns seis meses antes de sair do BGN, eu briguei com ela. 

Mas eu havia superado e esquecido. 

A briga foi porque ela queria que eu mandasse embora 

uma pessoa da minha equipe, por não bater meta em 

um período de dois meses. Mas ela esquecera que a 

pessoa em questão era o nosso melhor vendedor. Lutei 

por ele e foi um bate boca... Todo quarteirão foi ver o que 

estava acontecendo na minha agência. 

Guarde esse fato, pois ele vai se servir mais a diante.

Sim, tentei todos os outros bancos. Todos me 
amavam, mas quando ligavam para minha antiga 
regional que eu havia deixado de referência, 
simplesmente desistiam de mim. 

Estava quase falido, pois o dinheiro da rescisão estava 
acabando. Quitei o carro, então já viu sobrou pouco. 

Não seja apenas empresário.
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Atitude

Resolvi então mudar de segmento. 

Refiz meu currículo, e agora sem a referência anterior, 
fui contratado no meu primeiro envio. Bingo! 

Na verdade, quase não fui contratado, porque meu 
currículo era mais completo do que a vaga exigia. 
Passaria a ser executivo de contas da RBS TV de 
Chapecó. Eu implorei a nossa de RH que me desse 
essa oportunidade de recomeçar como vendedor, e 
comecei.

Trabalhei três meses em Chapecó reativei contas de 
clientes que a anos não investiam. Aproximei pessoas, 
me reinventei, até que surgiu uma oportunidade do 
qual pelas regras da empresa eu não poderia 
participar, pois eu só tinha três meses de casa. 

A vaga de coordenador da sucursal de Concórdia 
estava aberta, eu humildemente fui até o diretor da 
nossa emissora de Chapecó, na época Mauro Vanin, e 
pedi se tinha alguma forma de abrirem uma exceção. 
Ele me disse, tente, se inscreva pelo menos no 
processo, mais que você ganhar um não, não irá 
acontecer.

Adivinhou? Sim eu desbanquei os outros dois 
candidatos, um com três e outro com cinco anos de 
RBS TV. Sim!  A vaga era minha.

O jogo estava mudando rápido, meu salário aumentou 
bem, já estava próximo ao que ganhava no banco, 
sem as comissões de banco rsrs... Mas já estava bom. 

Não seja apenas empresário.
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Seguindo em busca

Cheguei chegando em Concórdia. 

Me apresentei a entidades, empresários e clientes, fiz 
amigos, reativei contas, criei projetos e mais uma vez 
fiz amigos. 

Vender TV numa região onde o sinal na época mal 
chegava, foi difícil. Mas contei com a ajuda das 
entidades empresariais e lojistas. A ACIC através da Lu 
Dal Piaz, CDL de Concórdia através do Leocergio
Sarturi, do extinto Jornal Diário do Oeste através de 
minha amiga Lourdes Copetti, e empresas que 
acreditaram em mim conseguia bater as metas com 
meus projetos de vendas. 

Posso citar uma verdadeira empreendedora a Daniele 
Bonatto, da Criativa Móveis e Finger Móveis 
Planejados, pessoas cujo as quais sou grato até hoje. 
Outras pessoas também me ajudaram, mas não 
lembro do nome completo de todas. Se você é uma 
delas e estiver lendo, meu muito obrigado! 

Nesse tempo eu aprendi a 

diferenciar empresários de 

empreendedores, empresários 

charlatões e empresários de 
boa índole, empreendedores 

foram poucos. 

Não seja apenas empresário.
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Ah! O ramo financeiro

Então, a RBS TV abriu muitas portas. Eu ter me 
aproximado das entidades fez com que eu conhecesse 
muitas pessoas. Entre elas estava o Jean, gerente do 
Sicredi Concórdia. Mas foi através da Morgana Simon, 
que morava comigo e é minha amiga até hoje, que eu 
soube de uma vaga para gerente de investimentos. 

Me inscrevi e fui selecionado. Eu estava realizado, pois 
tinha voltado para o ramo financeiro.

Dei a minha vida em empenho no Sicredi, pois queria 
retribuir a oportunidade que me fora dada. 

Usei meu no hall da RBS, as pessoas que conheci e 
trouxe todas elas para o Sicredi. Logo, fui promovido a 
gerente pessoa física. Arrumei a carteira, e me 
obrigaram a aceitar a vaga de gerente jurídico. E a 
verdade é que eu gostei, hahah. 



A hora da virada
Capítulo 3
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O princípio

Foi aí que quando meu amigo cabelereiro Evan 
Trindade, mais conhecido como Ivan, me plantou uma 
semente de curiosidade. Ele disse: 

- “Rafa você vai ser a vida inteira empregado? 
Trabalhando para os outros? 

Eu respondi: 

- ”Você tá louco? Vou fazer o que? Só sei fazer isso! 

Então, ele seguiu: 

- ”Porque você não abre um negócio”. 

Inquietação

Agora tudo começa a ficar mais motivado.

Aquilo ficou na minha cabeça, martelando, e como eu 
vivia mais na casa dele do que na minha, ele deu o 
segundo passo: 

- “Rafa porque você não estuda para abrir um salão 
de beleza”?  

Daí eu disse: 

- “Vou te internar homem. Como eu que nunca 
pensei nisso? Vou fazer isso”! 

Não seja apenas empresário.
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Ação

Pensei por um tempo. Nem dormia mais, e tomei a 
grande decisão que iria mudar minha vida. 

Me inscrevi num curso de cabeleireiro e maquiador em 
Concórdia, isso era em 2014. Porém era muito fraco 
então. Passei a pesquisar cursos no Google mesmo e 
achei o Lady & Lord de Curitiba. 

Comprei todos os módulos para 15 dias das minhas 
férias de Verão. Isso mesmo, minhas férias inteiras do 
Sicredi, fazendo curso em Curitiba. Vocês conseguem 
valorar quanto eu gastei em cursos, hospedagem, 
alimentação, deslocamento? Pois bem, multipliquem 
por quatro, porque minhas outras férias de Inverno, 
Verão e Inverno foram assim. 

Muitos dizem que foi sorte (aqui ela não entrou). Era 
força de vontade mesmo, planejamento e executando 
a realização do sonho. 

Agora vem o fator principal. 

Eu sabia que eu tinha um dinheiro para receber do 
BGN, pois eles me contrataram pelo CNPJ da 
Financeira do Banco, para não pagar todos nossos 
direitos.

Então, lembram da vingativa que falou mal de mim 
nas referências? 

Hoje até mandaria flores para ela se soubesse onde ela 
mora. 

Recebi um telefonema de um escritório jurídico 
dizendo que eu tinha direitos trabalhistas. Daí pensei, 
aquela surtada me “ferrou”! Deixo entre aspas, pois se 
não fosse ela, hoje não estaria escrevendo essa obra 
para vocês. Acontece que, se ela não tivesse falado 
mal de mim, eu teria seguido outro caminho, e não 
estaria aqui, digitando meu primeiro livro. 

Não seja apenas empresário.
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A partir da ligação do escritório jurídico, falei para 
prosseguirem com a ação, isso em 2011 ainda. Eu 
sabia que eu ia receber um dia o valor, não sabia qual 
quantia seria, mas sabia também que essas causas 
demoram até cinco anos. Por isso fui me preparando, 
para que se um dia o dinheiro chegasse eu estaria 
pronto. 

Então, continuei no Sicredi, fazia os cursos nas férias e 
atendia as clientes em domicílio e no apartamento do 
meu amigo Darlan Ritter. Isso mesmo, comecei a 
cortar cabelo e fazer maquiagens em mulheres.

Até que um dia fui fazer um curso de maquiagem em 
Pato Branco, e aproveitei para conhecer a franquia do 
Lady&Lord de lá mesmo. 

Marquei para fazer cabelo e barba pois eles tinham um 
espaço masculino. 

Então, o barbeiro na época o Marcelo Tomazi me 
colocou outra semente na minha cabeça, ele disse: 

- “Mano, se você tem dinheiro para comprar uma 
franquia do Lady&Lord ou montar seu salão, porque 
não monta sua própria barbearia? 

Pois bem, senhores. Meus amigos de 

Concórdia já pediam para eu cortar seus cabelos. Eu 
cortava só dos mais chegados, pois eu não tinha curso 
de barbeiro, somente feminino. Mas confesso que 
nunca tinha pensado em fazer cursos para o masculino 
porque eu tinha investido muito no feminino. 

Não era pouco, já estava em R$ 35 mil entre cursos, 
hotel, e tudo mais. Não é fácil você abandonar R$ 35 
mil em CURSOS. 

Não seja apenas empresário.
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Tomada de decisão

O Marcelo entrou na minha mente em 2015. 

E foi durante a viagem de Pato Branco até 
Clevelândia, onde busquei a minha mãe e seguimos 
juntos até Chapecó que tomei a decisão. Com a 
benção dela, que me disse: 

- “Faça o que o teu coração mandar”.

Deixei a mãe em Chapecó e voltei para Concórdia. 
Nem lembro como eu fiz as curvas, mas cheguei 
inteiro... A mente fervia.

Avisei todas as minhas clientes que não mais as 
atenderia. Pesquisei as barbearias que estavam dando 
curso na época, listei e investi mais R$ 40 mil de cursos 
(somadas todas as despesas).

Fazia cursos e aproveitava para conhecer barbearias 
referência na época. Me apresentava, dizia abriria a 
minha barbearia e para minha surpresa sempre fui 
bem recebido. Além disso, compartilhavam comigo 
informações que os cursos não passavam.

Continuei trabalhando no Sicredi. Montei uma 
bancada no apartamento do meu amigo Darlan, 
atendia o público masculino das 17h às 22h, ou até que 
tinha clientes. Já trabalhava com horário marcado e 
servia cerveja ao som Blues. Assim criava a atmosfera 
que eu queria para minha empresa. 

Agradeço imensamente todos os meus amigos e 
clientes que me indicavam: Vinícius Henrique da Silva, 
Bruno Girardi, Rodrigo Schonell, Alceu Júnior Zanella, 
Darlan Vitto, Igor Afonso Simioni, Luan Simioni e 
Leonardo Cisotto Busnello. Foram os primeiros a 
acreditar em mim! Muito obrigado. 

Com pouco tempo disponível, a agenda de 
atendimentos era lotada. Lembro-me que quando 
avisei que voltaria para Chapecó os atendimentos se 
estendiam até a meia-noite para que eu pudesse dar 
um último trato na estica dos cavalheiros que me 
escolheram para ser o barbeiro deles.

Foi em Concórdia que nasceu a 

Casanova Barbearia.
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Propósito

Estudei muito, montei meu plano de negócios e 
esperei o dinheiro chegar. Quando chegou, pedi 
demissão ao Sicredi, o qual sou grato até hoje, e voltei 
para Chapecó para abrir minha empresa, na minha 
terra Natal.

Eu sabia que eu estava trazendo algo nada visto na 
região Oeste, cidades vizinhas dos estados vizinhos. 
Investi pesado em estrutura física. 

Tudo o que tinha de melhor eu coloquei na minha 
empresa, contratei as pessoas, os parceiros, fui 
conhecer nas fábricas as cadeiras e móveis principais 
da barbearia. Investi pesado em comunicação, graças 
ao conhecimento que a RBS TV me deu. 

Me planejei bem graças ao conhecimento financeiro. 
Contratei bem, graças ao meu dom, e empresas por 
onde passei, que me formaram no quesito gestão.

Busquei referências 

internacionais para compor a 

estrutura física e nacionais, 

visitando barbearias 

referências. Mal sabia que nós 

nos tornaríamos referência, 

hoje a nível de Brasil.
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Quando abri todos perguntavam, TODOS MESMO, se 
era uma franquia. Eu respondia ainda não, mas logo 
será, pois está nos planos de negócios. 

A Casanova Barbearia teve o envio do registro da 
marca antes mesmo de eu abri-la. E hoje temos 
registro de serviços e produtos. 

Isso foi muito importante, pois se eu não tivesse feito 
hoje não seria mais dono da marca, apesar de ser meu 
sobrenome.  Isso só não nos garante a marca. Tive que 
processar empresas  em  Joinville e Jaraguá do Sul por 
terem aberto com meu nome, fora outras que por 
hora ainda não notifiquei.

Abrir a empresa foi só o primeiro 

passo. 
Eu me preparei muito, mas minha equipe era crua. 

Não seja apenas empresário.
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Então investi pesado na capacitação profissional 
deles, com cursos nacionais e internacionais, pois 
fomos até Roterdã (só nessa viagem foi R$ 55mil, 
fomos em 3), sim, isso mesmo, outro continente 
buscar conhecimento. E todo ano trazemos um 
barbeiro para lapidar nossas técnicas. 

Hoje somados todos os nossos cursos, com seus 
devidos custos, chega perto dos 130 mil, só em cursos.

Atualmente somos autossuficientes e autodidatas na 
criação de cortes e aperfeiçoamento deles.

A Casanova Barbearia tem aplicativo próprio, site 
oficial, produtos próprios, identidade visual e 
linguística própria (muito copiada inclusive) , e o mais 
importante uma equipe comprometida, respeitosa, 
fiel, que sem ela, com certeza teria sido mais difícil 
chegar até aqui. 

Não seja apenas empresário.

Eles dão valor a tudo o que eu 

fiz por eles, e vice-versa, 

somos uma família!
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Cruze os pontos

Então para você que está dizendo: “ele teve sorte 
ganhou um dinheiro legal”. Cruze todos os pontos da 
minha vida.

Todas as empresas que eu passei, todos os “SIM” e 
“NÃO” que eu disse, me colocaram no caminho para 
chegar até aqui. 

Eu ter perdido meu emprego, me demitido para fazer 
estágio, aceitar recomeçar como vendedor... Tudo isso 
me levou até onde estou hoje, se eu tivesse tomado 
qualquer decisão diferente, hoje eu não estaria aqui.

Gratidão

Por isso, sou grato a todas as empresas que me 
disseram sim, e as que disseram não. Foi isso que 
moldou o meu caminho. Meus amigos, eu acredito 
que guiados por anjos ou as leis do universo, 
conspiraram ao meu favor plantando as ideias na 
minha cabeça, que eu pude captar e as coloquei em 
prática.

Por isso preste atenção quando alguém diz que você 
tem jeito para a coisa, ou para aquilo... Preste atenção 
nisso! 

Provavelmente são pessoas escolhidas para te levar a 
resposta das suas perguntas.

Não seja apenas empresário.
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O que você precisa saber quando 

decidir abrir a sua própria empresa. 

Compartilho um passo a passo resumido:

• Pesquise antes o mercado onde você vai abrir, veja 
se é essencial para o ser humano, se não for, reveja, 
investigue a concorrência, não abra por abrir;

• Busque referencias fora longe de você;

• Estude muito todos os pontos do empreendedor;

• Consulte os manuais e órgãos regulamentador;

• Tire todos os alvarás;

• Pague todos seus funcionários CLT na folha;

• Pague todos os impostos em dia;

• Não atrase contas, não interessa qual for

• Emita cupons fiscais;

• Valorize sua equipe;

• Treine ela, pague bem;

• Registre sua marca, antes de abrir o negócio 
encaminhe o registro.

Diariamente observo lojas com segmentos não 
essências abrirem e fecharem em três meses ou mais. 
Muitos não chegam no seu primeiro ano.  Isso 
acontece aqui em Chapecó e eu aposto que você 
também já viu isso em outros locais. 

A não ser que você vai abrir para lavar dinheiro, o que 
me faz querer acreditar que é isso, porque seriamente, 
alguém que abre uma empresa sem consultar o 
mercado onde está se instalando, não é digno do seu 
negócio ir para frente.

Não seja apenas empresário.
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Se você realmente quer ser um empreendedor, por 
favor releia caso seja necessário o livro que fiz com 
amor, carinho e verdades.

Uma dica também para quem vai receber algum 
dinheiro, e não sabe o que fazer com ele: deixe 
aplicado, em poupança, ou fundos de investimentos. 

Pesquise, abra sua mente para 

algo novo.

Contei a minha história para que você veja que é 
preciso esforço, dedicação, doação, recomeços, visão, 
traçar um plano, e doar-se ao máximo pelo seu 
propósito, do contrário, irá falir mesmo ganhando na 
Mega-Sena.

Quero ser convidado para ir na inauguração da sua 
empresa, me tornar cliente. Sempre que precisar, 
estou disponível para conversar antes de abrir o seu 
negócio, ou até mesmo se já está aberto e precisa de 
alguns conselhos verdadeiros, conte comigo! 

Não seja apenas empresário, seja EMPREENDEDOR!

Não seja apenas empresário.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.casanovabarbearia.app&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/casanova-barbearia/id1218471386
tel:04933047666
https://www.facebook.com/casanovabarbearia/
https://www.instagram.com/casanovabarbearia/
https://bit.ly/casanovabarbearia
mailto:cavalheiros@casanovabarbearia.com.br
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https://www.instagram.com/onfileconteudo
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