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Você já se imaginou realizando um sonho de 
quando era criança e quando percebeu ele se 
tornou realidade? Foi assim que aconteceu com 
Bianca Monica, mais conhecida no mercado de 
festas infantis como Tia Bia.

Ela abandonou a sua carreira de Gerente de Recursos 
Humanos para mergulhar de cabeça no sonho que t inha de 
trabalhar com cr ianças. 

Após o nascimento de seus dois  f i lhos,  Daniel  e  Lais,  a 
empresária não via mais sentido em sair  todos os dias de 
manhã e votar  só a noite sem ver seus f i lhos crescerem, e foi 
aí  que ela resolveu abrir  uma brinquedoteca no Centro de 
Cabo Fr io para estar  próxima dos f i lhos e ao mesmo tempo 
tomar conta das cr ianças que tanto amava.

O
 Sonho

Pois  é,  assim 
que tudo 
começou.  Leia 
essa entrevista 
exclusiva com a 
empreendedora 
Bianca Monica, 
da empresa Casa 
da Ár vore.  Aqui 
ela compar ti lha 
a receita do seu 
case de sucesso 
que inspira 
milhares de 
mulheres com a 
sua trajetória de 
sucesso.
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Bianca Monica é psicóloga 
de formação. É casada com 
Matheus Monica há 17 anos, 
mãe de dois filhos lindos, 
Daniel e Lais. Tia Bia tomou 
a decisão de abandonar a 
sua antiga carreira para se 
dedicar a uma nova paixão.

Juntou os br inquedos dos seus 
f i lhos e com 10.000,00 que pegou 
emprestado com seu cunhado,  cr iou 
a Casa da Ár vore.  No espaço ao lado 
da sua casa,  do seu sogro,  abriu 
uma brinquedoteca que funcionava 
no horár io da tarde para noite.

Quando pegava seus f i lhos na 
escola,  passava na sua casa que 
era ao lado da empresa para dar 
o lanche e subia com eles para 
cuidar das cr ianças que iam ao 
espaço enquanto seus pais  estavam 
jantando ou fazendo alguma coisa 
na cidade. 

Mesmo com Pós-Graduação na área 
de Recursos Humanos,  o sonho que 
t inha de trabalhar com cr ianças no 
início da faculdade não foi  apagado.

Hoje a Casa da Ár vore é referência 
não apenas em recreação,  mas 
também no mercado de festas em 
toda a região.

"Fazer criança 
feliz é o nosso 
negócio. (Lema 
da Casa da  
Árvore)"

"Não desistir do 
meu sonho foi o 
que me trouxe 
até aqui."
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1) Tia Bia, quando você 
decidiu abrir a Casa da 
Árvore?

A Casa da Ár vore entrou na minha vida 
em 2008.  Nessa época ainda atuava na 
área de Recursos Humanos;  vivia no salto 
alto fazendo treinamentos gerenciais 
e seleção de pessoas.  Por mais que eu 
gostasse do que fazia,  não era a minha 
paixão verdadeira.

Sempre amei cr iança,  e quando comecei 
a  faculdade de Psicologia,  queria mesmo 
era atuar na área escolar,  mas logo no 
início da faculdade comecei  um estágio 
na Petrobrás e em seguida no Metro Rio 
na área de RH.  Aí  foi  dif íc i l  de mudar.  Fui 
efetivada e durante 10 anos trabalhei  em 
grandes empresas.

Depois que as cr ianças nasceram, a 
rotina era puxada.  Saia para dar 
treinamento antes das 08h e muitas 

vezes chegava em casa depois das 21h. 
Nunca t inha ido ver meu f i lho jogar 
futebol  e minha f i lha só levei  na escola 
no primeiro dia.

De repente caiu a f icha e conversei  com 
o Matheus que não queria mais estar 
tão longe dos meus f i lhos,  mas 3 meses 
depois o bichinho carpinteiro não parava 
dentro de mim “preciso trabalhar ” e 
como sou bastante “agitada”,  comecei 
a  pensar no que poderia fazer com o 
Daniel  e a Lais  do meu lado. 

E foi  aí  que abri  a  Casa da Ár vore,  um 
espaço de recreação onde os pais 
deixavam seus f i lhos em segurança 
enquanto faziam alguma outra coisa com 
tranqüil idade.

A Entrevista
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2) Mas a Casa da Árvore 
não era uma casa de 
festa?

Nãaaaoooo.  Nunca pensei  em ter 
uma casa de festa.  Confesso que no 
aniversár io de 02 anos do meu f i lho me 
arr isquei  montando uma decoração do 
fundo do mar,  mas nem imaginava nada 
disso.

A Casa da Ár vore surgiu como uma 
brinquedoteca.  As cr ianças se diver t iam 
e br incavam no espaço e eu que tomava 
conta delas (com os meus f i lhos juntos 
rs) .

Depois de uns meses,  a  pr imeira 
cl iente me pediu para cantar  parabéns 
no local,  e  o número de cl ientes que 
queriam comemorar os aniversár ios 
al i  começaram a crescer,  foi  quando 
resolvemos pegar o segundo andar da 
nossa casa e transformar em um salão de 
festas improvisado. 
 
Só quem foi  lá  vai  entender o sobe e 
desce de escadas que t inha : )
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Confesso que quando a pandemia 
iniciou foi  desesperador.  A incer teza 
do dia de amanhã,  o fechamento 
das duas unidades que temos em 
shopping fechada sem nenhuma 

receita,  os cancelamentos de contratos 
com devolução de valores e as 92 
transferências de festas para 2021 mexeu 
muito comigo.

Fiquei  bastante ansiosa,  e  diante de um 
problema que para mim era gigantesco, 
pensei  em fechar.  Os meses iniciais  foram 
desesperadores,  mas com fé e o apoio do 
Matheus,  trajamos novas estratégias e 
estamos aí  com força total.

Nós fomos o pr imeiro segmento a 
fechar e o últ imo a abrir,  mas foi  bacana 
porque nesse período consolidamos 
o Projeto Social  Ár vore do Bem (@
projetoar voredobem).  O Matheus 
sempre teve esse viés social  e  desde 
2017 fazemos uma campanha na Casa da 
Ár vore Park Lagos onde a cr iança leva 
3k de al imento e ganha 30 minutos de 
diversão.

Nesses 04 anos já  arrecadamos mais 
de 4 toneladas de al imentos que foram 
doadas para Instituições Credenciadas 
aos projeto.

E foi  na pandemia que cr iamos o 
Tr io Sol idár io que passava pelas 
ruas recolhendo al imentos,  roupas, 
br inquedos,  colchonetes,  roupas de 
cama e banho que foram doados para 
as famíl ias que passaram grandes 
dif iculdades no ano de 2020.  Foram mais 

3) Foi fácil empreender?

De jeito nenhum. Meu esposo Matheus 
Monica sempre foi  o incentivador de 
tudo.  Se não fosse ele,  com cer teza ainda 
era funcionária f ixa de alguma empresa. 
 

4) Você já sofreu algum 
preconceito por ser mulher?

Nunca,  muito pelo contrár io,  o case de 
sucesso que a Casa da Ár vore se tornou 
inspiração para mulheres de todo o 
Brasi l .  Pessoas que nunca pensei  em 
conhecer me procura para pegar dicas, 
entender do mercado,  fornecedores,  etc.

A mulher sempre sofreu um preconceito 
grande sim, mas esse per f i l  vem 
mudando a cada dia.  Aqui  na cidade de 
Cabo Fr io posso citar  inúmeras mulheres 
empreendedoras de sucesso que 
par t iram de um sonho e hoje são bem 
sucedidas e real izadas. 
 

5) Durante esses 12 anos, 
você como proprietária de 
uma empresa de recreação 
e festas já pensou em 
desistir?

6) E por falar em pandemia, 
como ficou a Casa da 
Árvore nesse período em 
que tudo estava fechado?
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de 600 cestas básicas distr ibuídas.
O próximo passo é tornar a ONG em 
funcionamento com atendimentos 
presenciais  às cr ianças.

7) Hoje, além de ser dona 
da Casa da Árvore, você 
também criou e-book 
falando sobre festas. Qual 
foi a sua grande motivação 
em compartilhar todo o seu 
conhecimento no ramo de 
organização de festas?que 
tudo estava fechado?
 
Os e -books estão cada vez mais 
dominando o mundo digital .  É  uma 
espécie de l ivro resumido que você lê no 
celular.

Tenho me dedicado a disseminar 
informações e conteúdo de qual idade, 
pensando sobretudo nas pessoas que 
amam festa,  assim como eu.

O primeiro E-book que escrevi  foi  para os 
donos de Casa de Festa falando sobre a 
Reaber tura das Casas de Festas Infantis. 
Era um ponto de interrogação,  no meio 
da pandemia,  entender como funcionaria 
uma festa com tantas regras a serem 
seguidas para evitar  a  propagação do 
vírus.  E  em julho de 2020 lancei  esse 
material  que falava um pouco sobre o 
Covid19,  minha experiência e da minha 
famíl ia  quando pegamos o Covid e 
em seguida escrevi  sobre o Protocolo 
de Segurança a ser  seguido para uma 

reaber tura segura não apenas para 
os convidados,  como também para os 
funcionários que ir iam trabalhar nas 
festas.

Essa experiência foi  muito boa,  pois 
recebi  contato de pessoas de Salvador, 
Niterói ,  Espír ito Santo,  R io de Janeiro e 
não apenas da minha cidade.  Foi  muito 
bom receber o feedback que o e -book foi 

“uma luz no f im do túnel”.

Estou lançando agora em Maio/2021 o 
E-Book para as Mamães de 01 ano.
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Sou uma pessoa muito cr iat iva e sempre 
inventando coisas novas.  O futuro a Deus 
per tence,  já  diz  o ditado popular,  mas 
precisamos fazer a nossa par te.  Estamos 
planejando coisas novas para abrir  ainda 
no ano de 2021.

É no meio da cr ise que as coisas novas 
surgem e é no meio do problema que os 
milagres acontecem. Quando está tudo 
calmo,  vivemos no acomodados,  não é 
verdade?

Desde o início da pandemia em 2020, 
f iquei  sem saber qual  caminho seguir,  e 

tem sido um desafio diár io sair  desse 
mundo operacional  de real ização de 
festas para o mundo estratégico,  com 
uma visão mais ampla.

Quando a Casa da Ár vore estava fazendo 
quase 20 festas por mês,  não t inha 
espaço na cabeça para planejar  nada, 
apenas executar o que estava contrato.

Agora,  com essa pausa na agenda, 
encontrei  ânimo e cr iat ividade para 
ir  além do que já faço hoje.  Mulher 
empreendedora precisa sair  da zona de 
confor to e descobrir  o que tem fora dela 
: )

Pode me seguir  nas redes sociais  @
tiabiafestas e @casadaar vore.  Além disso 
disponibi l izo meu celular  22 992328340 
para os interessados no assunto.

8) E conta pra gente como 
será esse novo eBook!

Há 12 anos que eu atendo mães de 
pr imeira viagem e elas não sabem nem 
por onde começar.  Chegam até a Casa da 
Ár vore por indicação de alguma amiga 
ou porque acharam no google ou nas 
redes sociais  uma empresa com uma boa 
classif icação e referência.

Quando meu f i lho fez 01 ano,  eu 
estava na mesma posição que elas.  Não 
fazia idéia de que tema escolher,  de 
qual  fornecedor contratar,  quantas 
lembrancinhas comprar.  Por isso 
resolvi  cr iar  esse material  para que elas 
possam economizar e fazer uma festa 
surpreendente em casa ou na casa de 
festa.

9) Quais os planos para o 
futuro?

10) E para quem quer 
conhecer mais seu trabalho, 
como faz?
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