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A Fisiotrauma Excellence 

trouxe para Brasília um concei-
to inovador para quem procura 
saúde e bem-estar. A clínica foi 
criada em janeiro de 2001 por 
um grupo de amigas e profis-
sionais que tinham o mesmo 
objetivo em comum: levar qua-
lidade de vida para as pessoas. 
Hoje, a clínica conta com três 
unidades de atendimento, lo-
calizadas no Plano Piloto e em 
Taguatinga Norte. A Fisiotrauma é especializada em atender pessoas de todas as idades, 
principalmente os idosos, com a utilização de aparelhos de última geração. Além disso, 
conta com uma equipe de ponta, que oferece tratamentos convencionais e alternativos 
modernos. As sócias Luciana Silva, Alessandra Ottoni e Nara Matos são formadas em 
Fisioterapia pela Faculdade de Reabilitação do Planalto Central – FARPLAC, e pós-gra-
duadas em Traumato-Ortopédica, pela Universidade de Brasília - UnB. Atuando há tanto 
tempo juntas, as sócias aprenderam a lidar com as dificuldades e a pensar em comum, 
visando sempre o bom andamento da empresa. Por isso, alinham seus objetivos e traba-
lham com a meta de ampliar, cada vez mais, o espaço da Fisiotrauma no mercado do DF. 
Em entrevista ao Jornal do Planalto, as fisioterapeutas contam um pouco da trajetória da 
Fisiotrauma Excellence e revelam as expectativas para esta reta final de 2011.
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Jornal do Planalto - Qual 
o papel de um fisioterapeuta?
Nara Matos – Acima de tudo, pro-

mover a saúde e a qualidade de vida dos 
seus pacientes. Entre as áreas de atuação 
de um profissional de fisioterapia estão a 
prevenção de lesões (pouco divulgado no 
país); a reabilitação nas áreas de Pneumo-
logia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, 
Ginecologia; entre outros campos que o 
fisioterapeuta pode atuar. 

Como surgiu a ideia de montar 
a Fisiotrauma Excellence?
Alessandra Ottoni - Assim que nos 

formamos, iniciamos a Pós-graduação em 
Traumato-Ortopédica na UnB. Os en-
contros eram semanais e o bate-papo sem-
pre girava em torno da Fisioterapia em 
Brasília. Após um tempo de conversas, 
resolvemos juntar o sonho de ter um ne-
gócio próprio com a experiência adquirida 
em empregos anteriores e abrimos em ja-
neiro de 2011 a primeira Fisiotrauma. 

Há perspectivas de aumentar o número 

de unidades aqui em Brasília? 
Luciana Silva - Quando abrimos a pri-

meira clínica, não tínhamos a pretensão de 
expandir, mas tivemos ótimas oportunida-
des e hoje a Fisiotrauma conta com três uni-
dades no DF. Não descartamos a possibili-
dade de inaugurarmos novas unidades, 
mas, no momento, estamos trabalhando na 
organização da rede para adquirirmos con-
vênios seletos.

Qual o diferencial da Fisiotrauma?
Nara Matos - Atendimento com profis-

sionalismo, transparência e comprometi-
mento com a saúde e o bem-estar dos clien-
tes. Nossos profissionais são qualificados da 
recepção ao fisioterapeuta. Além disso, os 
equipamentos são de última geração.

Qual a expectativa para 
Fisiotrauma nessa reta final de 2011?
Alessandra Ottoni - Ser reconhecida 

pela inovação de técnicas e gestão, como 
clínica de referência em Fisioterapia em 
Brasília, mantendo sempre a sua base na 
qualidade e na eficácia. 

Lançado Movimento Brasil Profissional
O Sistema Conselho Federal e Regionais de Adminis-

tração (CFA/CRAs) lançou o Movimento Brasil Profis-
sional. O objetivo da iniciativa é reivindicar uma gestão 
pública mais consciente, formada por profissionais éti-
cos e preparados, que prestem serviços para a sociedade 
com compromisso e responsabilidade, visando o desen-
volvimento do país. Para participar do movimento, bas-
ta acessar o site www.brasilprofissional.adm.br, preen-
cher o cadastro e assinar o manifesto. Ao final da 
campanha, o CFA vai entregar o manifesto com todas as 
assinaturas no Congresso Nacional. O Movimento Bra-
sil Profissional faz parte da campanha de valorização 
profissional que comemora os 46 anos da Administra-
ção. Com o slogan “Profissional de Administração, para 
a pequena empresa virar grande, para o Brasil ser um 
gigante”, o Sistema CFA/CRAs quer mostrar a impor-
tância do Profissional de Administração para as micro e 
pequenas empresas (MPEs).

Ferragens Pinheiro comemora jubileu de ouro
Para comemorar em grande estilo os 50 anos de his-

tória da empresa familiar Ferragens Pinheiro, no dia 24 
de setembro, será realizado um evento especial, com 
foco em clientes, amigos e profissionais da área de enge-
nharia, arquitetura, serralheria e construção civil, para 
comemorar o seu “Jubileu de Ouro”, com a reinaugura-
ção da loja em Taguatinga. A empresa, que nasceu junto 
com Brasília oferecendo boa parte do material para a 
construção da capital, hoje traz um novo conceito em 
modernidade das instalações e dinamismo com agilida-
de no atendimento. O evento marca a trajetória de um 
longo período em fornecimento de um vasto mix de 
produtos da área de aço para a construção civil. O clien-
te consegue encontrar desde telas, arames e chapas do-
bradas e lisas até artigos de serralheria e agropecuária. 
Hoje, a empresa é considerada o empreendimento com 
o maior estoque de ferragens do Distrito Federal. Além 
disso, em se tratando de chapas pretas ou galvonizadas o 
cliente pode pedir o produto sob medida que será corta-
do e dobrado por meio de um sistema computadorizado 
de última geração.

Brasil em Portugal
Para atrair mais turistas 

portugueses ao nosso país, 
a Embratur (Instituto 
Brasileiro de Turismo) le-
vou um pouco do Brasil 
para as ruas de Portugal e 
customizou 10 paradas de 
ônibus de Lisboa.  Além 
de ver imagens de alguns 
dos mais belos destinos 
turísticos, como Brasília, 
o pedestre também pode-
rá ouvir músicas brasilei-
ras enquanto espera pelo 
transporte. “Queremos 
oferecer a esse público a 
possibilidade de conhecer 

a riqueza 
cultural bra-
sileira e nos-
sos destinos 
turísticos  de 
maneira in-
terativa,  tec-

nológica e moderna”, ex-
plica Walter Vasconcelos, 
diretor de Marketing do 
Instituto. A ação faz parte 
da Campanha Publicitá-
ria “Brasil te chama, cele-
bre a vida aqui”, desenvol-
vida atualmente pela 
Embratur para auxiliar a 
promoção dos destinos 
brasileiros no exterior. A 
iniciativa começou a ser 
veiculada após o final da 
Copa do Mundo de 2010, 
já de olho nos potenciais 
turistas da Copa do Mun-
do FIFA de 2014. 

Giraffas amplia rede de lojas
O Giraffas celebra a abertura de 25 restaurantes de janeiro a agosto deste ano e 

anuncia a inauguração de mais 12 unidades nos próximos dois meses. A rede de ali-
mentação já atendeu mais de 22 milhões de clientes e faturou R$ 380 milhões no 
acumulado desde janeiro de 2011. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 9 milhões 
nas novas unidades, que gerarão mais de 300 oportunidades de emprego. O Giraffas 
avançará principalmente pelas cidades do interior do país, que têm se revelado um 
importante mercado em razão do desenvolvimento econômico e consequente aumen-
to de renda da população. Entre as cidades que até o final de outubro receberão uma 
franquia da rede de restaurantes estão Sete Lagoas e Araguari, em Minas Gerais; São 
Paulo; Nova Friburgo, no Rio de Janeiro; Campina Grande, na Paraíba; Catalão, em 
Goiás; Samambaia, no Distrito Federal; Santarém, no Pará; e Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul. 


