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Patrícia Pimentell: 

Do Sertão para o Mundo 
A fascinante jornada de conhecimento de uma nordestina que chega aos  

30 anos com uma história de luta e sucesso! 
 

 
 

“O início dessa história se assemelha a de milhões de brasileiros. 
Uma infância difícil, sofrida e escassez em tudo... até mesmo do 
amor. Mas a pequena baiana via brilho em um chão cinzento, 
cores em um quadro negro, vida onde não havia respiro… E 
esperança sempre!” (Elias Awad) 

 

Com apenas seis anos de idade, ela já estava trabalhando na roça, sob o sol escaldante. Na 
cidade, vendia os produtos que extraia do solo árido do sertão da Bahia. Com um pouquinho 
mais de idade, nove anos, já fazia promoção dos produtos e voltava para casa sem nada de 
devolução. Pela experiência adquirida, formou-se em marketing direto, antes mesmo de 
terminar o ensino fundamental.  
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Este é só o início da incrível trajetória da empresária Patrícia Pimentell que, ainda garota, saiu 
da pequena Conceição do Coité (BA) para desbravar o universo. Chegou em São Paulo onde 
criou seu próprio mundo de sucesso. Grandes momentos, desse caminho repleto de 
aventuras, compõem seu primeiro livro Do Sertão para o Mundo – contribuir para 
transformar vidas, lançamento da Editora Novo Século.  

Aos 30 anos Patrícia impressiona pelas realizações. O que faz sua história diferente e tão 
fascinante não é, necessariamente, o início difícil e árido no agreste baiano, nem a sua pouca 
idade e tanta história para contar, mas a sua determinação, sua coragem, sua fé... aquela que 
a fez conseguir escalar o coqueiro numa noite chuvosa, mesmo caindo cinco vezes, fez com 
que ela chegasse em São Paulo sozinha e, sem perder o foco, fosse capaz de estudar, 
trabalhar, diferenciar-se dos demais e contribuir seu sucesso. “Trago, hoje, as cicatrizes 
brancas em minhas pernas de tantos e tantos tombos que levei daqueles cajueiros. Levo 
também aquela menina que não se abalou com as dificuldades e teve coragem de superar os 
desafios. Dias sombrios existem, mas a cor sempre aparece”, analisa Patrícia.  

O empoderamento feminino, para Patrícia Pimentell, não é uma bandeira, mas uma realidade, 
caminho sem volta que ela trilha sem medo há anos. Administradora de empresas, 
empreendedora, autora e também palestrante, Patrícia está à frente da empresa AGR NOW, 
no segmento de turismo, num modelo de negócios inovador e ousado: o marketing multinível.  

 

 

  

Do Sertão para o Mundo – contribuir para transformar vidas, 
lançamento da Editora Novo Século, conta esta incrível e 
inspiradora trajetória de Patrícia Pimentell.  

No primeiro livro, através de seu caminho de resiliência e 
aprendizados, ela alimenta a alma do leitor. A edição recebeu 
um tratamento gráfico diferenciado, em cores, com imagens 
belíssimas e extremo bom gosto, que deixa o leitor 
confortável para refletir a sua própria história e buscar dentro 
de si a coragem de desbravar seu próprio mundo e nunca 
desistir. “Se a minha história, de alguma forma, servir de mola 
propulsora para alguém, eu já me sinto gratificada” comenta 
a autora, cuja meta é poder fazer a diferença na vida das 
pessoas.  

A apresentação da obra é assinada pela estilista alagoana 
Martha Medeiros.  
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Patrícia não para! Além de já estar escrevendo seu segundo livro, esse totalmente voltado às 
suas experiências no mercado de trabalho, ela também se prepara para levar experiência de 
vida às pessoas. Em 2018, inicia um ciclo de palestras por todo o Brasil. 

Empresária, escritora, palestrante e quantos mais desafios vierem à sua frente, Patrícia 
Pimentell está disposta a enfrentar e viver, de forma intensa e corajosa, todos os dias de sua 
vida, com muito amor e fé. Sim, é possível mudar um “destino”.  
 

Do Sertão para o Mundo – contribuir para transformar vidas 
Editora Novo Século 

Lançamento dia 17/03/2018 (Sábado) 
Horário: 19h30 

Local: Centro Cultural Ana Rios de Araújo 
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Patrícia Pimentell 

@patriciapimentell 

@PatriciaPimentellOficial 
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