
Mazé
A ex-faxineira que se tornou
referência nacional no
empreendedorismo.

Maria José Lima



Uma trajetória de empreendedorismo 
construída a fogo e lenha: Mazé é 
uma daquelas palestrantes que 

podemos falar, sem medo de cair no 
clichê, que sua história de vida é seu 

melhor case de sucesso.

Seu objetiSeu objetivo é impactar as pessoas 
mostrando como é que, com 
persistência e, sobretudo, amor, é 
possível criar oportunidades 

transformadoras — já que desistir 
nunca é uma opção. A 

empreendedora costuma dizer que: 

Desde a tarefa de limpar o chão de
uma agência bancária, onde ela 
trabalhou, até liderar uma empresa, 

posição que ocupa hoje. 

Mazé Lima se tornou Mazé 
Doces, graças à sua coragem e 
capacidade de enxergar 
positividade, mesmo nos 
momentos mais adversos.

Depois de Depois de voltar da licença 
maternidade, Mazé foi demitida 
e teve que se reinventar para 
conseguir criar os filhos. Sem 
dinheiro, fez do tacho de cobre 
seu meio de vida, tornou-se 
doceira e começou a vender 

seus pseus produtos.

O negócio cresceu, se expandiu 
e ela já não dava conta de 
gerenciar tudo. Teve de fechar 
lojas e recomeçar, com amor 
(sempre) e novos aprendizados.

Nessa nova fase resolveu investir 
na própria marca, que carrega o 
nome de quem fez tudo isso 
acontecer: Mazé Doces 
Artesanais do Brasil, que 

emprega dezenas de mulheres.

“Para ser bem
feita, qualquer
atividade deve
envolver amor”

umcasedesucesso
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Palestra
Maze é requisitada por empresas 
e eventos corporativos para falar 
sobre sua experiência de vida e 
superação. 

PPoucos meses depois que Arlindo 
Cruz, Nando Reis e Gabriel, o 
Pensador cantam “a história da 
Mazé, a ex-faxineira que montou 
uma bem-sucedida empresa de 
doces” -  Maze ministrou várias 
palestras por todo o Brasil e tornou 
rereferência em empreendedorismo 
pelo Sebrae Nacional. 

Mais que uma palestra, sua fala é 
uma mensagem de esperança, 
uma prova que é possível 
encontrarmos caminhos quando 
desistir não é uma opção.

Conselho da Mulher 
Empreendedora da ACMinas e 
da Federaminas Mulher. É 
formada em Gestão de 
Negócios no programa 10.000 
Women do Banco Goldman 
Sachs, em parceria com a 
Fundação Dom CabFundação Dom Cabral.

Mazé se capacitou em diversos 
cursos oferecidos pelo Sebrae 
e se tornou uma referência 
nacional na rede inspirando 
outros empreendedores a 
trilharem o mesmo caminho.

Em 2Em 2011, levou o troféu Maria 
Elvira Sales pelo Prêmio 
Mulheres Notáveis de Minas 
Gerais, na categoria Comércio. 
Também foi vencedora do 
concurso “Cante sua História”, 
do Sebrae Nacional, no mesmo 
ano e do Prêmio Mulher de ano e do Prêmio Mulher de 
Negócios Sebrae, no ano 
seguinte. Foi diretora do 

Palestra
Tudo é possível
quando acreditamos
e fazemos com amor

CLIQUE PARA ASSISTIR



Contato
Contato Comercial

DMT Palestras | palestras@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604 | BH (31) 3785-3931

www.dmtpalestras.com.br 

Contato

Mais do que oferecer
palestrantes, a DMT Palestras
se preocupa em recomendar
profissionais que realmente
agreguem valor aos seus
eventos e estejam alinhados
com a sua necessidade.com a sua necessidade.


