




O projeto “Gestões empresariais inspiradoras: a trajetória de grandes empreendedores baianos e seus papéis 
transformadores na atividade empresarial” narra a trajetória de trinta importantes empreendedoras e em-
preendedores que atuaram na Bahia no agronegócio, comércio, serviços e indústrias. Seus resultados estão 
apresentados sob a forma de livro físico e em versão digital.

Representa uma construção coletiva, que une Administração e História, produzida por equipe da Universi-
dade Federal da Bahia (Escola de Administração e Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) e apoiada por 
importantes representações coletivas, como SEBRAE Bahia, FECOMÉRCIO Bahia, FAEB e FIEB.

Os registros do projeto saúdam a Bahia e o seu povo. Além de uma história singular, uma geografia deslum-
brante e um povo encantador, aqui tem gente que sonha, sua, e que faz, do verbo, carne. No solo fértil da 
Bahia, sementes empreendedoras geraram frutos inspiradores.

O projeto viajou por diferentes eras, diferentes tempos e diferentes espaços. Nos bolsos, os autores trouxeram 
trinta diferentes conjuntos de sonhos e inspirações. Que possamos construir com seus acertos e seus erros. 
Que tenhamos a capacidade de aprender e ensinar a partir de suas histórias. E que possamos iluminar novas 
estradas e guiar novos caminhos.
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(Nanuque, Minas Gerais)

por Justina Tellechea1

“Uma palavra que eu escolho para 
lincar o sucesso é a coragem! Para um 

empreendedor, coragem é uma das 
palavras mais importantes”.

Mônica Burgos é uma empresária e advogada de grande destaque na área 
do Marketing Olfativo e dos aromatizantes, sócia fundadora da Avatim.

INFÂNCIA E JUVENTUDE, TRANSIÇÕES QUE MARCARAM 
. Na infância em Itabuna, município brasileiro do sul do estado da Bahia 
onde cresceu, Mônica já demonstrava ser uma pessoa que não se conten-
tava em fazer pouco e buscava ocupar seu tempo envolvendo-se cons-
tantemente em diversas atividades. Na escola, jogava handebol, fazia balé 
e participava da bandinha. Fora dela, matriculava-se em uma série de 
atividades extraescolares como porcelana, cerâmica, pintura, tricô, cro-
chê e datilografia. Para completar, ainda era judoca, definindo-se como 
“praticante fervorosa” desse esporte, ao qual atribui enorme importân-
cia para a disciplina, incorporada à sua vida.
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Nota 1. Com colaboração 
de Ana Josefina Tellechea.

Mônica se descrevia na fase da infância como uma “moleca” cheia de ati-
tude que corria atrás do que acreditava. A transição da “moleca” para a 
“menina” é marcada pelo surgimento de um primeiro possível relacio-
namento amoroso, quando ela, aos 15 anos, tomou a iniciativa de pedir 
em namoro um rapaz que já frequentava a sua casa desde que ela tinha 
11 anos, o qual aceitou.

Dois anos depois, aos 17 anos decidiu seguir os passos do pai, ingressan-
do na faculdade de Direito. A partir daí, iniciou-se uma série de novas 
descobertas e desafios que forjam a mulher decidida a encontrar e a des-
bravar novos caminhos.

A MATERNIDADE, OS ESTUDOS E SEUS DESAFIOS . Pouco 
depois, aos 22 anos, quando estava no último ano de curso, recebeu a 
notícia de que, antes do planejado, seria mãe do seu primeiro filho, Naji.  
A ocasião, a qual ela mesmo descreve como “sublime” e marcante na sua 
vida, acabou levando-a a desacelerar os planos traçados naquele mo-
mento específico. Não porque fosse incapaz de dar conta da faculdade e 
das demais atividades, mas pela necessidade de compreender com maior 
clareza os desdobramentos e os desafios que se representavam com a 
chegada de um filho portador da Síndrome de Down, condição genética 
caracterizada pela Trissomia do cromossomo 21 que requer alguns cui-
dados específicos, na maior parte dos casos. 

Transcorridos os meses mais difíceis, Mônica não demorou a reacelerar, 
retomando as atividades da faculdade que havia suspendido temporaria-
mente. Na formatura, o pequeno Naji estava em seu colo, representando 
a viabilização conjunta da maternidade e da formação profissional. Tal-
vez, por isso, até hoje, Mônica considere aquele momento como um dos 
marcos importantes da sua vida. Materializava-se, naquele instante, a 
conciliação dos desafios da gestação, nascimento de um filho e materni-
dade, com as atividades estudantis e a capacidade de se dedicar a ambos.

FORMAÇÃO DA FAMÍLIA . Logo após a formatura, Mônica come-
çou a exercer sua profissão e, em seguida, juntamente com o seu então 
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companheiro, tiveram mais dois filhos. Primeiro veio Bianca e, em se-
guida, Igor. Assim, durante essa fase da vida, Mônica Burgos era uma 
mulher que se sentia realizada com sua família, com sua casa e com o 
exercício da advocacia. Não satisfeita, às vezes, fazia tortas para a lancho-
nete do marido. As mudanças se sucediam na vida de Mônica, mas jamais 
escondendo a sua ecleticidade, o seu gosto por fazer de tudo um pouco 
e de jamais se contentar em focar seus esforços em uma única atividade. 
Essa característica, carregada desde a infância, dá indícios de que Môni-
ca e sua “inquietude” frutificariam em uma bela colheita mais à frente.

MUDANÇA DE CICLO . Apesar de seu sentimento de realização 
como mulher e mãe de família, Mônica sentia que ainda havia lacunas 
a preencher no seu universo profissional e esse sentimento a movia na 
direção contrária à sua atual profissão e ao seu casamento. Quando se 
habituava com alguma rotina, sempre surgiam questionamentos em 
torno das possibilidades futuras e do propósito de “algo a mais” pelo 
que ela pudesse ir ao encalço. É nessa busca, que se muda para o Rio 
de Janeiro com os filhos e o marido. Ainda assim, a simples mudança de 
lugar mostrou-se insuficiente para preencher anseios que ela sabia que 
existiam, mas que precisavam ser melhor compreendidos. Ainda sem 
um rumo preciso, resolveu retornar à Bahia com seus filhos, pondo fim 
ao seu casamento.

O retorno à sua cidade natal, deixou claro para Mônica que Itabuna fi-
cara pequena para si, após a sua carreira de oito anos como advogada. A 
inquietude lhe bate à porta mais uma vez e ela toma uma decisão radical, 
deixando pra trás absolutamente tudo: sua cidade, profissão, amigos e 
familiares, partindo mais uma vez para o Rio de Janeiro. Dessa vez, so-
mente com os seus filhos.

De volta à cidade maravilhosa, iniciou o curso de Produção e Figurino de 
Moda do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ). Na-
quele momento, enfrentou algumas dificuldades, necessitando ausentar-
-se de casa por mais de 12 horas quase todos os dias, e realizando ativida-
des informais durante os finais de semana para complementar a renda.
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É nesse cenário turbulento que surgiu, ainda que de forma tímida e des-
pretensiosa, uma oportunidade, a partir de um convite de seu professor 
de história de moda, para compor uma equipe que falaria a respeito dos 
cinco sentidos – tato, olfato, visão, paladar e audição – em uma asses-
soria que ele oferecia aos lojistas. É a necessidade de se aproximar dos 
sentidos que faz, pela primeira vez, que ela mergulhe no universo dos 
aromas. De imediato, percebeu que havia poucas opções de produtos de 
cheiro nessa época no mercado. Mesmo com informações escassas, ela 
passou a se interessar pelo tema, vislumbrando na lacuna mercadológica 
de aromas a possibilidade de representar uma marca e fidelizar clientes. 
Para tal, contou com a ajuda dos amigos, que lhe indicaram fragrâncias, 
aromas e pessoas envolvidas no processo de produção desses produtos 
ainda tão pouco explorados pelo mercado.

Em 2001, Mônica assim que terminou o curso no SENAC, resolveu retor-
nar para perto da sua família na Bahia. Antes da volta, porém, foi apre-
sentada a Almir (Turco), um produtor de aromatizantes de ambiente em 
Teresópolis. Naquele momento, compreendeu que poderia estar ali o que 
vinha buscando desde o início da sua vida profissional. Adquiriu 50 litros 
de aromatizante que lhe foram enviados à Bahia, iniciando, assim, sua 
longa jornada no universo dos aromas, apostando no marketing olfativo.

Já de volta à Itabuna, ela começou a revender o produto com grande fa-
cilidade para comerciantes conhecidos e amigas lojistas. Em seguida, em 
função da surpreendente aceitação dos aromatizantes, saiu em busca de 
mercados maiores e se mudou para Salvador, onde passou a dividir um 
apartamento com a irmã. Na fase inicial, em terras soteropolitanas, de-
cidiu pela contratação de uma equipe para realizar vendas e entregas de 
porta em porta. 

À medida que o negócio foi crescendo, sentiu a necessidade de alugar 
uma sala que serviria ao duplo papel de escritório e central de vendas 
e distribuição. O sucesso de Mônica Burgos não passou despercebido e 
não demorou para que chegasse o convite de um amigo bancário, César 
Fávero, para estabelecerem uma sociedade. Apenas oito meses após o 
seu retorno à Bahia, a parceria que passou a contar também com a irmã 
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de Mônica, bioquímica e farmacêutica, criou as condições para a ressig-
nificação e a otimização na forma de produzir e distribuir seus produtos.

O SURGIMENTO DA AVATIM . Um convite para um café entre 
amigos foi o momento chave para o início de uma nova versão do em-
preendimento que Mônica iniciara. Em uma longa conversa entre sócios, 
Mônica, sua irmã e César, mostravam-se em acordo em relação à neces-
sidade de que o negócio precisava ser ressignificado para ir além, pois 
a partir da ideia inicial havia um grande potencial a ser explorado, que 
seria, certamente, impulsionado pelo grande talento para vendas diretas 
que já vinha apresentando, ao longo da sua, ainda curta, jornada.

Em 2002, foi oficialmente fundada a Avatim, que significa “cheiro da Terra” 
em Tupi-guarani. De pronto, mudaram seu escritório para Ilhéus, cidade 
na qual até hoje está situada a sua sede, cuja área de produção está insta-
lada em uma reserva de mata atlântica. O processo produtivo da Avatim 
busca não degradar nem explorar recursos naturais, mantendo o equi-
líbrio natural do espaço, promovendo ações de reuso de água da chuva, 
coleta seletiva, dentre outras medidas de preservação ambiental. Fabri-
cante de cosméticos e artigos para o bem-estar pessoal, a empresa, desde 
a sua fundação, buscou ofertar produtos desenvolvidos a partir de essên-
cias originais de elementos presentes na biodiversidade brasileira, como 
alecrim, cupuaçu, flor de cerejeira, bambu e outras essências naturais.

César Fávero ficou encarregado de cuidar da produção e desenvolvimen-
to do produto, participando de cursos e contratando consultorias para 
emergir no universo da produção da indústria química. Já Mônica Burgos 
ficou responsável por toda área de vendas em Salvador, área que sempre 
atuou com muito talento e vocação, responsabilizando-se também pelo 
treinamento de novos vendedores para os produtos da Avatim.

A PRIMEIRA LOJA . Com o rápido crescimento do negócio, os 
produtos da Avatim passaram a ser distribuídos e comercializados em 
pontos de venda, porém, a empresa não estava suficientemente preparada 
para o rápido e crescente sucesso. Naquele período, observava-se 
desordem e desconforto na condução das vendas, causadas pela falta Foto 1. O início.
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de padronização. O processo era conduzido por meio de escritórios de 
revenda e as vendas eram realizadas apenas por meio de revendedores/
consultores e distribuidores. À medida que foi compreendida a 
necessidade de inovar no processo de vendas, foi amadurecendo-se a 
ideia de uma loja própria. Esse processo culminou com a inauguração, 
em 2009, da primeira loja Conceito em Salvador, situada no Shopping 
Boulevard, nº 161, no Itaigara. As vendas porta a porta permaneceram, 
já que durante um longo período foram as principais responsáveis pelo 
crescimento da Avatim. A parceria e a confiança dos vendedores haviam 
sido, até então, os grandes impulsionadores do negócio.

Apenas cinco meses depois da primeira loja física, surgiram interessa-
dos em montar franquias em todo o país. Os sócios entenderam que isso 
favorecia o crescimento da Avatim e decidiram iniciar o processo. No co-
meço, Mônica, preocupada em manter um padrão de qualidade na ope-
ração das lojas, acompanhou pessoalmente a montagem nas 37 primeiras 
lojas, viajando incansavelmente por todo o país. A Avatim desenvolveu 
um processo de análise de viabilidade para cada franquia que compreen-
de um processo de aprovação e acompanhamento. Para tal, são reali-
zadas pesquisas, levantamento e análise de dados socioeconômicos e 
demográficos da cidade candidata a instalar cada loja, como o Produto 
Interno Bruto (PIB), o PIB de serviços, a população e a densidade demo-
gráfica, insumos para cálculos de capacidade de vendas que são usados 
para o estabelecimento de metas. 

Em 2018, a Avatim já era constituída por 120 lojas, com mais de 1200 re-
presentantes e havia o planejamento de estender suas atividades a ou-
tros países europeus e americanos. Antes de cada decisão, cada mercado 
seria previamente avaliado.

O SEGREDO DO SUCESSO . O portfólio atual da Avatim, em 2021, 
é formado, fundamentalmente, por artigos para ambientes – incensos, 
velas e difusores –, além de produtos de uso pessoal como sabonetes, 
hidratantes e óleos corporais. O sucesso da rede é representado pelas 
atuais 180 lojas e mais de 3 mil revendedores no país. A rede de franquias 
da Avatim cobre todos os estados brasileiros, com exceção do Amapá.



Foto 2. Mônica em uma das Lojas da Avatim.
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Para Mônica Burgos, a Avatim sempre procurou e soube estabelecer re-
lações baseadas na união, no respeito e na confiança com seus parceiros 
de negócios. Além disso, credita à multidisciplinaridade de formação e 
de potencialidades dos sócios, uma boa parte da responsabilidade pelo 
sucesso obtido, já que pessoas e profissionais com potencialidades dife-
rentes atuam de forma complementar na contribuição para o negócio. 
No entanto, reconhece que uma empresa não se faz somente pelos seus 
proprietários e que a formação de uma boa equipe também foi funda-
mental para o sucesso atingido.

RETORNO SOCIAL E AMBIENTAL . Preocupada com o impacto 
social e ambiental do negócio, a Avatim desenvolve programas reconhe-
cidos, merecedores, inclusive, de prêmios, como o Prêmio SESI de Qua-
lidade no Trabalho. 

Buscando contemplar a comunidade local, os trabalhadores da produção 
são exclusivamente moradores da Vila Cachoeira, situada em frente à fá-
brica em Ilhéus (BA). Mônica sempre procurou usar a sua empresa como 
instrumento de capacitação e inclusão das pessoas que residem na região. 

A preocupação com os conterrâneos se traduz, ainda, em diversos programas 
sociais como o “Amigos da Escola”, “Casa dos Sonhos”, “Seja Universitário”, 
o programa de inclusão social “Ser Down” e o projeto “Crianças da Terra”.

Dentre as ações mais recentes, cabe destacar que, em 2020, ano do iní-
cio da pandemia mundial causada pela covid-19, a Avatim desenvolveu o 
projeto “Cuidar Solidário” que nasceu do sentimento de responsabilida-
de e cuidado com o outro, atendendo às pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade. Com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, a empresa criou 
uma ação de levar água e sabonete líquido da Avatim em pontos estraté-
gicos para a comunidade do município, instalando 20 pias – e com previ-
são de instalação de mais 80 – com reservatório de 200 litros que foram 
distribuídas em Ilhéus e Itabuna, possibilitando uma média de 4 mil la-
vagens por dia. O objetivo foi proporcionar à população mais vulnerável 
condições de higienização das mãos, considerada uma das medidas mais 
eficientes no combate ao vírus.

Foto 3 e 4. Projeto 
Cuidar Solidário.
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