
MAPA DA MINA CASES DE SUCESSO
MULHERES POR KARINA ALMÉRI

I nicialmente, seu papel era
administrar a casa e cuidar
dos filhos, depois, o mun-

do começou a pedir para que
a mulher saísse de casa para
tentar suprir a pequena lacu-
na que estava se formando no
orçamento de seus lares. Hoje,
mesmo sem deixar de cum-
prir as tarefas domésticas, as
mulheres têm uma participa-
ção significativa já no mundo
dos negócios, utilizando seus
talentos para encarar desafios
em diferentes áreas profissio-
nais, na direção de micro e pe-
quenas empresas.

Segundo pesquisa realizada
pela Rizzo Franchise, nos últi-
mos três anos, a participação
feminina no comando de fran-
quias aumentou de 20% para
50%. Uma pesquisa interna re-
alizada por uma rede de escolas
de inglês, apontou que, de 350
escolas franqueadas, 193 uni-
dades, o que representa 56%,
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são chefiadas exclusivamente
por mulheres, e em outras 63
escolas o comando é dividido
com sócios homens.

Pesquisa realizada pela Glo-
bal Entrepreneurship Monitor
(GEM), estudo que mede o grau
de empreendedorismo entre
diversos povos, divulgada pe-
lo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), apresenta um expres-
sivo resultado da atuação femi-
nina no mercado de trabalho,
hoje, 38% dos empreendedores
no Brasil são mulheres, nada
menos do que uma das maio-
res participações femininas no
mundo.
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Beleza de negócio
No comando de uma empresa

está Zélia Costa, diretora e pro-
prietária da Clínica Vitalitá, que
apresenta uma nova proposta
na área de cirurgia plástica com
atendimento exclusivo e perso-
nalizado de seus clientes.

Zélia migrou do interior de
Minas Gerais para São Paulo
com apenas 18 anos, um fi-
lho de nove meses e separada.
Começou a trabalhar no mer-
cado imobiliário, escola que
atuou durante 19 anos. A idéia
da Vitalitá surgiu por ter passa-
do, com traumas, por quatro ci-
rurgias nos seios. As decepções
fizeram Zélia abrir sua própria
clínica, com o propósito de ga-
rantir para seus clientes o que
não teve: profissionalismo e
competência.

No mercado há nove anos,
e, para proporcionar aos seus
clientes excelência em quali-
dade, a empresária coordena
uma equipe formada por um
diretor clínico e cerca de 15
médicos e enfatiza que a boa
saúde da sua clínica está, en-
tre outros fatores, na satisfação
das pessoas que trabalham na
empresa. "É essencial que haja
harmonia entre a equipe, pois
lidamos com seres humanos, e
essa parte humanitária não po-
de estar fora dos negócios".

E fazer o bem, vendo as pes-
soas felizes e satisfeitas é uma
das realizações de Zélia, que
não abre mão da qualidade,
pois uma das marcas da clíni-
ca é ser referência no que com-
pete a cirurgia plástica. Para al-

cançar esse reconhecimento e
conseguir proporcionar uma
qualidade indiscutível, admi-
nistrando, além da sua casa, a
vida pessoal e a profissional,
Zélia dá a dica. "Ter garra e
acreditar no seu produto são as
principais marcas de uma mu-
lher de negócios".

Roupas de sucesso
Também no comando de

um negócio de sucesso está
Karina Cattan, sócia da Blue
White, uma rede de cinco lo-
jas especializadas em roupas
para bebês, infanto-juvenil e
gestante. A primeira surgiu há
treze anos e, após dois anos, a
empresária montou a segunda
loja. A meta é terminar o ano
de 2007 com sete.

Por serem lojas de multimar-
cas, a Blue White vende um nú-
mero aproximado de 50 marcas,
e o cuidado com a qualidade no
atendimento aos clientes das
lojas nunca deixou de existir.
"Um item importante é o inves-
timento que fazemos com nos-
sas vendedoras para um aten-
dimento de excelência, e assim
orientar com conhecimento e
segurança nossos clientes", ex-
plica Karina.

A preocupação com os ne-
gócios nunca ficou de lado, a
empresária se especializa com
diversos cursos sobre gestão
empresarial e, recentemente,
considerada por ela a maior
ousadia, a empresária contra-
tou uni consultor empresarial,
para revolucionar a estrutura
da empresa.



Karina enfatiza que, para en-
trar no ramo empresarial, seja
qual for a área, é necessário ter
muito conhecimento no que se
propõe a trabalhar e ter bastan-
te dedicação; e sobre sua atua-
ção nesses anos como empre-
sária afirma, "minha maior rea-
lização é ver a abertura de cada
nova loja, ter criado um plano
de carreira dentro das lojas e a
fidelização dos clientes".

Ver nascer nas pessoas a pai-
xão pela natureza. Esse foi o
principal motivo que levou a
empresária Gislene Medeiros
Mesiara, conhecida como Gica,
a ser um dos maiores nomes do
paisagismo vertical e ganhar o
prêmio de empreendedora do
ano do Sebrae em 2005. Com
uma infância marcada pelas
dificuldades financeiras, ao in-
vés de estudar sua paixão, co-
meçou a trabalhar de recepcio-
nista em um banco, e chegou a
receber salários almejados por
muitos.

Mas o seu sonho fez com que
a empresária abandonasse tu-

do e montasse seu próprio ne-
gócio, Gica fazia cursos à noite
e, aos poucos, começou a rea-
lizar alguns projetos, até che-
gar o momento de abandonar
o banco e seguir o que seu co-
ração mandava.

No ramo há seis anos, ela é
pioneira em um produto cha-
mado "Quadro Vivo", que no
lugar da tela apresenta plan-
tas vivas. A invenção, há pouco
tempo no mercado, une tecno-
logia e natureza, mas para is-
so, pesquisas e estudos incan-
sáveis foram realizados para
atingir a perfeição. "Eu não po-
deria colocar esse produto no
mercado se ele não estivesse
perfeito, pois tenho um com-
promisso muito grande com a
satisfação do meu cliente".

Para quem quer iniciar um
negócio, Gica afirma que é ne-
cessário muito estudo e encan-
tar o cliente. "Faça o melhor, o
cliente tem de ter a sensação
de que teve mais do que com-
prou". Fazer com que o cliente
tenha a certeza de que não er-
rou na contratação é, também,
uma das dicas da empresária.
"Eu sei fazer com que o clien-

te acredite que eu sou a me-
lhor que ele pôde contratar. Eu
não faço jardim, eu faço sonho.
Você vai me dizer seu sonho e
eu vou fazer para você".
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