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Considerado um dos países mais empreendedores
do mundo, o Brasil agora presencia um novo fenô-
meno no campo dos negócios: a destacada presença
das mulheres no mercado de trabalho. Prova disso é
o resultado da pesquisa internacional Global Entre-
preneurship Monitor (GEM) 2006. Segundo o estudo,
o Brasil tem a décima maior força empreendedora
feminina do globo. Isso significa que. neste quesito,
o País passou na frente de nações desenvolvidas tais
como França, Itália, Suécia e Bélgica, e chegou à casa
dos 5,5 milhões de mulheres encabeçando negócios
em fase inicial.

Se há cerca de 20 anos elas nem sequer eram con-
tadas nas estatísticas como população economicamen-
te ativa, hoje representam 44% dessa categoria e 36%
dos novos empreendimentos criados no Brasil (dados
IBGE e Sebrae 2067). Entre outras causas, o avanço nos
números é resultado da elevada participação feminina
nos setores de comércio e serviços, que recentemente
aumentaram sua relevância no PIB brasileiro.

O resultado dessa maior inserção das mulheres
no mundo dos negócios, especialmente em posições
de alto escalão, é a melhora da saúde financeira de
muitas empresas e do desempenho da economia no
País como conseqüência. Isso porque a introdução de
um estilo de liderança com as características naturais
delas, muitas vezes reforçadas pela experiência da
maternidade, complementa o trabalho dos executivos
homens e resulta em uma administração mais eficien-
te como um todo.
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Um exemplo de empreendedorismo
de sucesso com estilo de gestão feminino
é Luiza Helena Trajano, empresária que co-
manda a rede varejista Magazine Luiza. Com
espírito ativo desde menina, ela iniciou suas
atividades profissionais aos 12 anos de ida-
de, quando resolveu usar as férias escolares
para trabalhar na loja de eletroeletrônicos
e artigos para casa dos tios. "Gostei da ex-
periência e passei a repeti-la nos anos se-
guintes", conta. Em pouco tempo, Luiza já
havia passado por todos os departamentos:
de cobrança à gerência, de vendas à direção
comercial. Finalmente, em 1991, assumiu
a presidência do negócio e implementou
grandes transformações.

Na liderança, uma de suas primeiras ações
foi remover as divisórias do escritório central
da sede para agilizar a comunicação dentro
do ambiente de trabalho. Luiza explica que
"derrubar paredes" simbolizava o fim das
barreiras e a desburocratização na empresa.
"Nossas lideranças são motivadas a pratica-
rem, diariamente, a franqueza, a verdade e
o olho-no-olho. As informações estratégicas
do negócio são transparentes e acessíveis, de
forma que cada um se torna responsável pe-
los resultados globais", acrescenta.

Luiza também decidiu promover a valo-
rização dos recursos humanos e estabeleceu
planos de carreira para todos - desde o fa-
xineiro até o diretor. Até hoje, essa filosofia
de promoção do bem-estar de seus 11 mil
colaboradores continua. O empenho no
trabalho por parte dos funcionários é reco-
nhecido por meio de bolsas de estudos, aju-
da às mães, auxílio à educação dos filhos de
funcionários, participação nos lucros, e cam-
panhas que já renderam viagens nacionais e
internacionais aos melhores vendedores. E
pensando no bom atendimento ao público,
a empresária criou o Disque Luiza, uma linha
direta com ela, à qual o cliente pode recor-

rer depois de passar pelo Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor (SAC) e ainda não ter
ficado satisfeito,

Idéias inovadoras para aumentar o de-
sempenho das vendas também nunca fal-
taram à empresária, É dela, por exemplo, a
criação da Liquidação Fantástica, que ocorre
todo primeiro sábado do ano com descon-
tos de até 70% no valor dos produtos. Nesse
dia, as lojas abrem suas portas às 5 horas da
manhã. Com a campanha, a rede já chegou a
faturar R$ 40 milhões em apenas seis horas.

Luiza também inventou as Lojas Eletrô-
nicas em 1992, uma maneira inusitada de
resolver o problema de falta de espaço para
expor os itens do estoque. Em uma sala, os
clientes escolhem na tela do computador os
produtos que desejam comprar, e estes são
entregues cm 24 horas. "Á criação desses
ambientes virtuais nos permitiu chegar a ci-
dades de pequeno porte, com investimento
baixo, bom atendimento e mais contato com
a comunidade", explica a empresária. Nessas
unidades, há o chamado Centro de Promo-
ções, local onde são realizados cursos com
custos subsidiados para a comunidade, como
aulas de informática, idiomas e culinária.

Todo esse trabalho empreendedor cria-
tivo, com um toque feminino e aplicação
constante de inovações no negócio, rendeu
frutos a Luiza. Na época em que assumiu o
posto de superintendente, a rede era forma-
da por 31 unidades concentradas no Estado
de São Paulo e tinha um faturamento anual
de R$ 80 milhões. Hoje, a empresária, casada
e mãe de três filhos, transformou o Magazi-
ne Luiza em uma cadeia de 392 unidades e
faturamento de R$ 2,1 bilhões (2006). O pro-
cesso de mudanças instituído nos últimos
anos na rede também resultou ao Magazine,
inúmeras vezes, primeiras colocações no
ranking de melhores empresas para se traba-
lhar promovido pelo Guia Exame e pelo Ins-

tituto Grcat Place to Work. Em 2003, Luiza
Helena foi vencedora do Prêmio Cláudia na j
categoria Negócios e, recentemente, eleita a
4a executiva mais importante da América La-
tina pela Revista América Economia,

Casamento perfeito

O mundo das micro c pequenas em-
presas também está repleto cie histórias de
sucesso feminino. Mulheres que, até então,
nunca tinham dirigido um negócio decidi-
ram enfrentar o desafio com uma boa dose
de intuição. Este foi o caso de Sheila Rigler,
que abandonou a carreira de funcionária pú-
blica para criar uma agência de casamentos,
a Par Ideal. "Conversei com profissionais,
da área e amigos, e todos achavam loucura
fazer isso numa cidade conservadora como
Curitiba", lembra Sheila. Convencida de que
poderia usar sua experiência na área psico-j
pedagógica para realizar um trabalho sério,
ela decidiu levar sua idéia adiante e criou a
agência em 1995.

Na Par Ideal, Sheüa desenvolveu um
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método de trabalho diferenciado para aju-
dar pessoas interessadas em ter um relacio-
namento, estável. "Primeiro, a pessoa nos
liga para agendar um horário sem compro-
misso. Se ela decidir se cadastrar, passa por
entrevistas comigo e com uma psicóloga.
Depois, responde a um questionário de
mais de 200 itens", explica. "Daí traçamos o
perfil da pessoa a fim de procurar clientes
compatíveis com ela." Além de totalmente
sigiloso, o serviço é personalizado, ou seja,
não há cruzamento de dados pessoais por
computador. "Escolhemos o perfil mais
interessante para o cliente, e, a partir daí,
ele decide se deseja conhecer a pessoa",
acrescenta. O encontro só acontece se os
dois envolvidos estiverem em comum acor-
do, Durante um ano, o cliente pode contar
com a assessoria da agência para encontrar
a pessoa mais adequada ao seu perfil.

Com a adoção desse sistema, todo base-
ado no modelo europeu, Sheila construiu
uma agência altamente profissionalizada.
Agora, com quase 13 anos de existência, a
Par Ideal têm faturamento mensal entre RS

15 mil e R$ 25 mil. Até o momento, a empre-
sa já realizou, no total, 1.204 uniões. Dessas,
apenas oito não foram em frente. Além do
elevado índice de sucesso nos relacionamen-
tos, a Par Ideal também se transformou em
referência nacional como centro de pesqui-
sas e análise de comportamento por conta
de seu banco de dados. São informações de
cerca de 6 mil clientes cadastrados. Cientis-
tas, psicólogos, nutricionistas e jornalistas
recorrem freqüentemente à agência para
levantar estatísticas tais como número de
homens que ficam com a guarda dos filhos
ou informações sobre a diferença de gênero
para consumo de fumo, por exemplo.

O sucesso da Par Ideal rendeu a Sheila
o Prêmio Sebrae Mulher Empreendedora
2006, na categoria empresa individual pela
Região Sul, e também muitas alegrias por
não ter desistido diante dos obstáculos
encontrados no mercado. "É preciso voca-
ção para o campo das relações humanas e
muito zelo para tocar esse tipo de negócio",
diz. Mas a empresária não se arrepende nem
um pouco de ter manifestado sua veia em-
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preendedora. "Estou feliz da vida com essa
decisão. Minha maior satisfação é quando
os clientes vêm contar que estão namoran-
do, quando vão casar e quando nascem os
filhos", comemora.

Moeda cultural

Casos como o de Sheila mostram que
empreender para as mulheres não se res-
tringe apenas a desenvolver uma atividade
com retorno único e exclusivamente finan-
ceiro. Pode ir muito além. Foi exatamen-
te isso que a empresária da área editorial
Cristina Marques fez ao enxergar no lixo
um grande negócio de caráter cultural e
socioambiental*

Tudo começou quando Cristina, também
escritora de livros infantis, visitou uma esco-
la pública em Blumenau (SC) para falar sobre
literatura. "Coloquei sobre a mesa muitos li-
vros coloridos, e uma menininha deu a volta
por trás de mim, escondida, tocando em um
deles com a pontinha do dedo para não es-
tragá-lo. Ela sabia que não poderia comprar
o livro, mas queria terminar de ler a história
antes que eu fosse embora'', conta. Aquele
desejo estampado no rosto da menina e a
impossibilidade de Cristina de dar livros de
presente para todas as crianças no momento

fizeram a escritora descer o morro da escola
com um gosto amargo de frustração. "Mas,
no caminho, eu vi muito lixo embaixo das ca-
sas e percebi quanto material era desperdi-
çado. Aí pensei: e se eu pudesse transformar
tudo isso em livro?", conta. Foi daí que Cris-
tina tirou a inspiração para, em 2005, criar o
projeto Troque Lixo por Livro.

Com a campanha, a escritora conquistou
o apoio de 22 empresas da região para for-
necimento de lixo reciclável. Os recursos ob-
tidos com o processamento desse material,
ela usou para editar e imprimir a coleção de
13 livros infantis Cantos e Encantos. Logo de-
pois, Cristina voltou às escolas, onde propôs
a troca de um quilo de lixo reciclável da casa
de cada aluno (latinha de chocolate em pó,
potes de iogurte e garrafinhas de água) por
um livro. O dinheiro proveniente da recicla-
gem desse material era destinado à compra
de outros livros para a biblioteca da escola.
"O lixo da empresa vira o livro da criança, e o
lixo da criança se transforma em livro para a
escola", resume a autora.

Cristina conseguiu até o momento, com
essa iniciativa, transformar 250 toneladas de
lixo em 250 mil publicações inéditas para 19,3
mil crianças das redes públicas municipal,
estadual e particular das cidades catarinen-
ses de Blumenau e Gaspar. Na segunda fase

da campanha, a empresária criou a coleção
juvenil Jóias Literárias, com histórias de 12
autores locais e ilustrações de artistas plásti-
cos internacionais. Com isso, livros inéditos
foram usados para promover um trabalho de
inclusão social. "São os nossos autores falan-
do para as nossas crianças."

Projeto de múltiplas faces, o Troque Lixo
por Livro ajudou empresas a serem ambien-
talmente responsáveis, valorizou escritores
locais e gerou renda para levar cultura, edu-
cação e inclusão social ao público infantil. O
maior orgulho para Cristina, porém, é ver a
alegria das crianças no ''dia da troca", que
acontece duas vezes por mês. 'A verdadeira
recompensa é ver a criança levar aquele saco
de lixo, que você não sabe se é ela que carre-
ga ele ou ele que a carrega, e depois ouvi-la
dizer toda feliz: 'Brigada, tia, meu primeiro
livro!"1, lembra, emocionada. A campanha,
que rendeu a Cristina o Prêmio Sebrae Mu-
lher Empreendedora 2006 na categoria na-
cional, prossegue agora com um foco no
público infanto-juvenil. A empresária, sócia
do Estúdio Criação Birô. já desenvolveu j
oito obras para o Instituto Ayrton Senna no
Projeto Acelera Brasil, e pretende continuar
usando seu espírito empreendedor e a sensi-
bilidade de mãe para criar uma nova geração j
de leitores ambientalmente responsáveis.
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Um outro movimento observado atual-
mente no campo dos negócios é a crescente
participação feminina em cargos executivos.
Um levantamento realizado pela consultoria
em Recursos Humanos Catho no ano passado
revelou que 20% das empresas brasileiras têm
mulheres na presidência ou função equivalen-
te. Em 2001, esse número era inferior a 14%.

Essa evolução da mulher no campo corpo-
rativo foi acompanhada e vivida de perto por
Chieko Aoki. Com experiência em adminis-
tração hoteleira internacional, a empresária
escolheu o Brasil para criar a bandeira Blue
Tree Hotels em 1997. Na época, a presença
da mulher em posições de liderança ainda
era novidade. "Isso despertou o interesse do
mercado de turismo para a minha atuação,
o que me favoreceu", relata Chieko.
'Ainda assim, homem e mulher
trabalhando juntos em cargos
executivos era uma situação
estranha para ambos",
acrescenta. Não raro,
Chieko ouvia muitos

questionamentos sobre sua competência e
conhecimentos em hotelaria e administração.
"Foi assim no início, mas a revolução nos ne-
gócios foi acontecendo naturalmente e me
privilegiando também", explica.

Atualmente conhecida como a dama da
hotelaria brasileira, Chieko transformou a
Blue Tree Hotels em uma das maiores cadeias
de hospedagem do País. Hoje, são 26 unida-
des no Brasil e duas no exterior localizadas
em Buenos Aires e Bariloche, na Argentina.
Are 2006, tinham passado pela rede mais de
1,6 milhão de pessoas. 'As mulheres avançam
cada vez mais no mercado de trabalho, o que
está sendo muito positivo para as empresas
e para as mulheres que querem ampliar seus
horizontes", avalia a presidente da Blue Tree.

As mulheres já assumiram o coman-
do de negócios dos mais diver-

sos segmentos, com destaque
também para os setores de

alimentação, educação e
consultoria, comunicação e
mídia, saúde e telecomu-

nicações. As informações são da consultoria
especializada em gesíão de talento Caliper,
que recentemente publicou o perfil da mu-
lher executiva brasileira. Segundo a pesquisa
realizada com 66 mulheres em cargos de dire-
toria, vice-presidência e presidência, a maio-
ria delas lidera grandes equipes, apresenta
elevado índice de escolaridade, concilia vida
familiar com profissional e apresenta qualida-
des diferenciadas do homem, que contribuem
para uma gestão mais aberta, agregadora e fo-
cada em pessoas.

A pesquisa Caliper mostra também que
alguns mitos .sobre a relação entre mulher e
trabalho devem ser, no mínimo, repensados,
Um deles é de que ela precisa abrir mão da
família para se dedicar à sua carreira profis-
sional. Segundo a análise da consultoria, 65%
das executivas são casadas, e a maioria delas
têm filhos. Para a vice-presidente do Grupo
de Mulheres Líderes Empresariais (Lidem),
Erica Custódio, isso mostra uma maior cons-
cientização por parte das empresas em respei-
tar o projeto de vida de seus colaboradores,
sejam homens, sejam mulheres. "As empresas
estão exportando cada vez mais profissionais
por conta da globalização. Se elas são capazes
de manter seus números com isso, por que
também não podem flexibilizar a rotina de um



profissional que trabalha 24 horas por dia e
precisa de Jicença-maternidade?", argumenta.
E a vice-presidente do Lidem acrescenta que
essa demanda não se limita apenas a mu-
lheres. Estende-se também aos homens que
muitas vezes desejam estudar fora do País ou
estar ausentes por questões familiares, como
a própria paternidade.

Érica sentiu pessoalmente as vantagens
de trabalhar em uma empresa familiarmen-
te responsável, como estão sendo chamadas
agora as organizações que favorecem a con-
ciliação entre a vida no trabalho e a família de
seus colaboradores. Mãe agora pela segunda
vez, ela pôde interromper com tranqüilida-
de sua rotina de trabalho como diretora de
Marketing e Novos Negócios do Grupo SÃS,
a maior organização de capital fechado de
software do mundo. "E uma empresa muito
humana, flexível e bastante voltada para o
colaborador", avalia. Érica acredita que, cada
vez mais, as organizações devam participar
dessa "revolução", uma vez que é positiva
para todos. 'A empresa que prefere um ho-
mem para um alto cargo pelo receio de que
a mulher abandone a carreira para dar foco
à família estará perdendo um grande patri-
mônio e potencial de crescimento em longo
prazo", acrescenta Chieko Aoki, que também
atua como presidente do Lidem.

A grande contribuição de executivas para
a saúde dos negócios está cada vez mais
evidente de acordo com as pesquisas inter-
nacionais. O último relatório da ONG norte-
americana Catalyst, por exemplo, revelou um
melhor desempenho financeiro em empresas
com maior número de mulheres em sua dire-
toria. A instituição, que promove a expansão

de oportunidades de trabalho feminino nos
Estados Unidos, analisou dados como retorno
sobre capital investido, vendas e patrimônio
das organizações incluídas na lista das 500
empresas mais bem classificadas pela revista
de negócios Fortune entre os anos de 2001 e
2004. Um outro estudo recente da consultoria
McKinsey também demonstra que empresas
européias que possuem mulheres em posi-
ções-chave apresentam melhores resultados
financeiros e operacionais, e crescimento no
preço das ações.

Equilíbrio

Embora o resultado dessas pesquisas não
vincule a presença da mulher diretamente à
crescente performance do negócio, os indica-
dores apontam para os benefícios da diversi-
dade de gêneros no ambiente corporativo. "O

equilíbrio entre homens e mulheres é funda-
mental para o sucesso", avalia Chieko. "Mu-
lheres têm a capacidade, geneticamente mais
desenvolvida, de se comunicar e ser multifun-
ções. Já o homem tem a facilidade natural de
ser mais objetivo e manifestar raciocínio lógi-
co bastante aguçado", lembra a presidente do
Grupo Empreza Recursos Humanos, Helena
Ribeiro. Por esse motivo, a empresária não
encara o executivo como um adversário, mas
sim com um complemento. A mesma opinião
é compartilhada pela diretora do Conselho de
Administração da Erlan Indústria de Alimen-
tos, Rosalina Vilela, que também aposta numa
relação de parceria. "Homens e mulheres pre-
cisam conhecer suas diferenças e aproveitá-las
como oportunidades de cooperação", opina.

Comunicação assertiva, empatia e flexi-
bilidade são algumas das características que
as mulheres têm agregado às organizações,



Segundo o presidente da Caliper no Brasil e
realizador da pesquisa sobre o perfil da mu-
lher executiva, José Geraldo Recchia, o grande
diferencia] para o sucesso do estilo de gestão
feminino é seu caráter maternal, agregador e
focado em pessoas. 'Acredito que isso tem a
ver com uma transferência de aprendizado da
vida pessoal para a profissional", diz. Segun-
do Recchia, que entrevistou 55 executivas da
pesquisa Caliper, a capacidade de ver o todo
e os detalhes ao mesmo tempo é evidente,
especialmente nas líderes mães. "Elas dizem
que tiveram de aprender a estar com um olho
no fogão e outro no filho, e acabaram trans-
ferindo essa habilidade para o ambiente de
trabalho", explica.

Foi com essa habilidade que Kozue Imai
contou para tocar diferentes negócios simul-
taneamente e realizar grandes aprimoramen-
tos em cada um deles. Com o falecimento do
marido em 2001, a dona-de-casa dedicada e
mãe de dois filhos decidiu assumir a presi-
dência de três empresas da família que en-
volviam 500 pessoas: a Fazenda São Lucas,
no Mato Grosso do Sul, com 3,5 mil cabe-
ças de gado; a fábrica metalúrgica Maringá
Solcks e a construtora Artenge, no Paraná.
Hoje, no seu dia-a-dia, Kozue é capaz de re-
alizar reuniões para o desenvolvimento de
novos produtos na indústria de cabeçotes
para motores de Scania, Caterpillar, Volvo e
Mercedes-Benz, acompanhar, por telefone, o
preço da arroba do boi e ficar a par da venda
dos apartamentos da construtora,

No começo de sua administração, Ko-

zue buscou profissionalização para superar a
inexperiência e apostou em sua sensibilidade
feminina para administrar. O resultado foi a
reestruturação dos empreendimentos que,
juntos, somam hoje 107 anos de existência,
"Mexi principalmente na gestão de pessoas,
porque quando a empresa caminha muito
preocupada com a produtividade, perde um
pouco o foco no lado humano. A mulher tem
condição de perceber isso", diz. Sem medo de
quebrar paradigmas em um ambiente conser-
vador e majoritariamente masculino, ela re-
manejou colaboradores para setores em que
seriam mais produtivos, substituiu pessoas
da alta direção e promoveu a valorização dos
funcionários com a criação de biblioteca, áre-
as de descanso e oferta de novos benefícios.
Também disponibilizou cursos técnicos e de
conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio
dentro do ambiente de trabalho.

"Foi uma mudança bastante radical, mas
em pouquíssimo tempo percebemos uma
mudança impressionante", relata Kozue. Os
números que o digam. Do início de sua ges-
tão para cá, a empresária conseguiu dobrar
o faturamento da Maringá Soldas e desen-
volver dez novos produtos. O objetivo para
os próximos três anos é repetir o mesmo
crescimento nas receitas. Olhando para trás,
o maior orgulho para Kozue é ter causado
grandes transformações nos negócios e
descoberto a empreendedora dentro de si.
"Foi uma surpresa para mim mesma. Hoje,
acredito que essa capacidade de empreen-
der, todo mundo tem, é só uma questão de
oportunidade", diz.

Mas como nem tudo são flores no mer-
cado, as mulheres ainda precisam lidar com
alguns desafios. Segundo estudos da Catalyst
nos Estados Unidos, embora as mulheres es-
tudem mais do que os homens, e ocupem
expressivo número de posições gerenciais e
técnicas em muitas organizações - situação
similar à realidade brasileira -, elas enfren-
tam algumas barreiras adicionais para ascen-
deram ao topo da hierarquia organizacional:
estereótipo baseado em gênero, ausência de
modelos para imitar e exclusão de redes de
relacionamento informais. 'Algumas mulheres
relataram nas entrevistas que os ambientes
informais, como os happy hours depois do
expediente, do qual elas são excluídas, criam
vínculos de amizade preponderante no mun-
do masculino'1, diz o presidente da Caliper.
"Na hora de uma promoção, o relacionamen-
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to, além da competência, faz diferença, apesar
de isso nunca ser admitido", explica.

Em início de carreira na área de agrone-
gócios, Elizabeth Chagas, sócia-diretora da EC
Consultoria e Assessoria em Comércio Inter-
nacional, sentiu dificuldades em lidar com o
favoritismo e a falta de exemplos femininos
para se espelhar. "Se o cara do meu lado fa-
zia a mesma coisa que eu e era promovido,
achava que algo estava errado na minha com-
petência, o que me tornava muito competiti-
va," Por conta disso, Elisabeth decidiu investir
bastante em sua formação, mas logo perce-
beu que, além de capacidade, precisava saber
apresentar seu trabalho.

Já Helena Ribeiro, presidente do Grupo
Empreza, conta que um de seus maiores
desafios foi ganhar a confiança dos clientes.
Ela, que no início do negócio (1989) costu-
mava levar o marido para abrir as conversa-
ções, resolveu mudar até mesmo seu estilo

de se comunicar. ''Sou pequena e, às vezes,
precisei alterar meu tom de voz para poder
ser ouvida e respeitada", relata. "Hoje, as
pessoas me acham extremamente franca,
mas acredito que isso foi uma estratégia
que encontrei."

Ajudar na quebra de tabus e contribuir
para a inserção cada vez rnaior da mulher
em altos cargos é o objetivo do Grupo de
Mulheres Líderes Empresariais, o Lidem,
criado em 2006. Atualmente com 80 exe-
cutivas associadas, a instituição promove
encontros, workshops, visitação nas em-
presas, pesquisas de práticas de sucesso no
mercado brasileiro com mulheres e divulga-
ção dessas ações em outras empresas. "Á re-
ceptividade desse trabalho tem sido muito
boa", relata Érica Custódio. Para ela, as cor-
porações estão cada vez mais conscientes
do benefício que a inclusão da mulher no
seu quadro traz para todos. 03
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