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Marisol Ramírez sustém uma empresa exitosa em um ra mo cheio de 
homens: o transporte terrestre.  

Mãe, não se preocupe, eu abro a loja assim que sair do colégio. Esta era a 
típica frase de infância de Marisol Ramírez, atual dona da empresa de logística 
chilena Inversol.  

Desde pequena ficava fascinada ao chegar à fabrica de sapatos de seus pais 
em Angol uma hora antes de sua abertura. Limpava, organizava e aprendia 
como tratar os clientes. 

Sem saber, esta experiência seria decisiva para seu futuro no mundo dos 
negócios.  

Quando adulta decidiu investir US$ 2.000 em uma frota de caminhões, que 
atualmente se transformou numa empresa que hoje fatura US$ 5 milhões. Sua 
história não foi fácil. Depois de perder sua herança familiar após o falecimento 
de seu pai e sem oportunidades na fábrica angolina, partiu para cidade a fim de 
trabalhar como secretária em Transportes Tamarugal. Ali esteve por mais de 
dez anos. Mas, como é emprendedora inata, sempre soube buscar 
oportunidades. Assim, após substituir seu chefe por tão só uma semana, o 
dono gostou tanto de seu trabalho que lhe ofereceu um bônus e um 
prolongamento por mais um mês, que sem imaginar, resultou na promoção a 
gerente de transportes, cargo na qual esteve por 10 anos. “Tratei de pôr todo 
empenho possível, trabalhei uma semana na função de um engenheiro”, diz 
Ramírez. 

Seu bom desempenho gerencial permitiu vencer o medo e fundar sua própria 
empresa -  Inversol - Trabalhava de segunda à sexta por 24 horas. A família 
ficava em segundo plano, era quase inexistente, até que conheceu quem hoje 
é seu esposo e que a fez escolher entre o trabalho ou ele. Ante esta situação, 
Marisol preferiu mudar de empresa para uma que lhe deixasse os fins de 
semana livres. Neste meio tempo, montou pouco a pouco, e com o incentivo de 
seu marido, sua empresa. Assim foi como começou a investir US$ 2.000 com a 
qual comprou sua primeira caminhonete e distribuiu insumos de emergência a 
mineiras chilenas como Cerro Colorado, Escondida, etc… 

Atualmente Marisol dirige a empresa faz 12 anos e têm conseguido levá-la à 
Peru, Argentina e Bolívia. O êxito da empresa tem sido demonstrado pela 
rentabilidade anual entre 15% e 20%. 

Mais de 300 empregados dependem de Inversol e contam com 150 caminhões 
entre os quais estão os próprios e os que mantêm baixo sua administração. Ela 
sabia que a empresa seria rentável, sua experiência no ramo confirmava isto e 
não exitou em “jogar-se na piscina”, hoje não se arrepende e afirma que tem 
habilidade natural para os negócios, uma espécie de sexto sentido. 



No Chile a área de logística sempre têm estado dominada por homens. Porém, 
foi exatamente isto que motivou Marisol a seguir com o negócio de logística de 
transporte terrestre. Uma lição que significou mostrar seu valor para melhorar 
um sistema que se encontrava pouco claro e desorganizado. 

Com tantos compromissos, sempre perguntam se tem tempo para seus filhos, 
Nicolás (11) e Sebastián (13) e sua resposta sempre é um grande sim. Para ela 
sua família está em primeiro lugar e afirma que não perde nenhuma reunião de 
curso e que além do mais pertence ao grupo de pais representantes do colégio. 
“A quantidade de horas que estejas na empresa não determina sua eficiência. 
E isso é algo que ainda não se potencializa no Chile”, diz. Todas as manhãs 
leva seus filhos ao colégio. Logo vai rumo à empresa, localizada em Quilicura. 
Fica então até às 15:00 h e sai novamente a desempenhar suas tarefas como 
mãe e esposa. 

Para este ano esta mulher tem planos de expansão. Entre eles, comprar outro 
local para explorar o negócio de bodegas. Também, reforçar os laços com 
empresas peruanas, argentinas e bolivianas. 

Sem estudos empresariais, Ramírez pensa que para as chilenas faz falta o 
olfato para os negócios e vontade de arriscar. “Preferem ficar com algo seguro 
e com horário de escritório”, diz. Além, conta que em sua empresa chegam 
poucas mulheres para pedir trabalhos administrativos. Entretanto, não vê 
problema nenhum que alguma de suas secretárias chegue a um posto mais 
alto; a final seria como um acerto de pazes, afirma.     

 


