
Brasil tem um
Rio de Janeiro de
empreendedoras
Mais de 6 milhões de mulheres no País, o equivalente à população carioca,
buscam a independência financeira e o sustento da família no comando do próprio negócio

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

Na noite de sexta-feira
de carnaval, dia 16, a micro-
empresária Carolina Ramos
Correia, 22 anos, contava o
prejuízo. Nem deu bola para a
ligação de um fã, que a convi-
dava para sair. Na madrugada
anterior, a sua empresa de
entregas rápidas, a Penélope
Express, criada há apenas
cinco meses, fora roubada
— levaram o computador,
o par de tênis de um dos
funcionários e até o chinelo
de Carolina. Mas essa curiti-
bana independente, apaixo-
nada por motos desde os 14,
não se deixou abater. "Para
compensar, graças a Deus,
hoje tivemos um movimento
acima da média", diz ela,
que contabilizou 34 entre-
gas no dia e aproveitou uma
das saídas para comprar
um alarme e arranjar um
pastor alemão para ficar de
vigia. O incidente, porém,
não foi o único enfrentado
pela microempresária desde
que ela resolveu ganhar a vida
sobre duas rodas. Ao criar a
Penélope, pretendia oferecer
serviços executados apenas
por motogirls, mas, das qua-
tro contratadas, só uma ficou.
"Uma saiu depois que desco-
briu um mioma no útero, outra
foi pressionada pelo marido a
deixar o trabalho e a terceira
sofreu um acidente por não
estar acostumada a dirigir na
chuva", conta ela, que recla-
ma da falta de mão-de-obra
feminina qualificada. "As mo-
togirls realmente boas querem
ganhar mais", afirma Carolina,
que fica com 30% do valor da
corrida. O jeito foi contratar
três motoboys e ela mesma ir
às ruas, mas sua meta é ofere-
cer algo mais à equipe a partir
do crescimento do negócio e
voltar a ter serviços prestados
só por mulheres.

A jovem Carolina está en-

tre as brasileiras que fazem
com que o País ocupe o sexto
lugar no ranking mundial das
nações com as mulheres mais
empreendedoras. A taxa na-
cional de 10,8% da população
feminina com mais de 18 anos

(GEM), levantamento inter-
nacional coordenado pela
britânica London Business
School e pelo Babson College,
dos Estados Unidos. Quando
se trata de números absolutos,
entretanto, o País ocupa a ter-

Carolina Ramos Correia: "É preciso ter firmeza ao lida r com situações de pressão"

dedicada a tocar o próprio
negócio é inferior apenas às
da Venezuela (primeira colo-
cada, com 23,9%), Tailândia
(19,3%), Jamaica (15,7%),
Nova Zelândia (13,7%) e Chi-
na (11,6%), segundo o Global
Entrepreneurship Monitor

ceira posição, atrás dos EUA e
da China, somando 6,3 milhões
de mulheres empreendedoras,
um contingente que eqüivale
à população da cidade do Rio
de Janeiro, a segunda maior
do Brasil. Já em relação aos
homens empreendedores, os

brasileiros estão no 13" lugar
na seleção mundial, aponta o
estudo.

PERSISTÊNCIA
Entre os empreendedores

iniciais (que estão à frente
de negócios há menos de
42 meses), existe pratica-
mente um homem para cada
mulher no País, o que dá ao
Brasil a segunda maior pre-
valência de mulheres nesse
critério, ficando atrás ape-
nas da Hungria, onde elas
são praticamente o dobro
deles. Esses números indi-
cam que as brasileiras vêm
se lançando mais ao univer-
so dos negócios, o que tende
a reverter o baixo índice de
mulheres entre os "empre-
endedores estabelecidos"
— aqueles que conduzem
negócios há mais de três

f anos e meio (considerado o
l tempo médio mundial para

que uma iniciativa vingue).
Nesse universo, há dois

homens para cada mulher no
Brasil.

Na opinião de Clarice Ve-
ras, coordenadora do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
se a persistência é a principal
característica do comporta-
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Denis Santini: prioridade à relação com as pessoas, sejam clientes ou colaboradores, como peça fundamental para o negócio

mento empreendedor, esse
traço é ainda mais determi-
nante nas mulheres. "Elas
apresentam uma atitude muito
mais positiva perante as adver-
sidades", afirma a executiva,
responsável pelo Prêmio Se-
brae Mulher Empreendedora,
que está na terceira edição
e deve anunciar, no dia 8 de
março, as dez melhores histó-
rias de sucesso protagonizadas
por micro e pequenas em-
presárias. Entre as dez, duas
serão escolhidas para a etapa
internacional, recebendo como
principal prêmio uma viagem
de oito dias a um centro de
referência mundial em empre-
endedorismo. No ano passado,
uma das vencedoras foi Maria
Helena Alves Bastos, dona do
Café Helena, em Dourado, no
interior paulista. Depois de
abandonar a carreira de exe-
cutiva em uma multinacional,
Maria Helena investiu tudo em
um antigo sonho: voltar a Dou-
rado para comprar a fazenda
de café onde nasceu, cresceu e
se casou. Hoje, o seu café, que
já foi premiado entre os tipos
especiais, está em 150 ponlos-
de-venda, entre cafeterias e
restaurantes.

Segundo a pesquisa Carac-
terísticas dos Empreendedores
Formais e Informais do Estado
de São Paulo, realizada pelo
Sebrae-SP, 42% dos empreen-
dedores paulistas são mulheres.
Nos negócios informais, elas
são a maioria, representando
54% do total, ao passo que nos
formais somam 34%. "Muitas
começam uma atividade em
casa, para ajudar o marido que
perdeu o emprego e acabam
descobrindo que o senso de
organização e planejamento,
típico de uma dona de casa,
acaba servindo muito bem aos
negócios", ressalta Clarice.
A coordenadora do Sebrae
afirma que, em muitos lares
onde o homem deixou de ser
o provedor da família, ele se

sente desesperado e pode até
abandonar mulher e filhos.
"Nesses casos, ela assume uma
atitude proativa e faz de tudo
para que nada falte." Os últimos
dados do GEM confirmam esse
comportamento: de acordo com
o levantamento, as mulheres
brasileiras se destacam no
grupo dos empreendedores por
necessidade, que são justamen-
te aqueles que foram motivados
pela falta de alternativas de
ocupação e renda.

PLÁSTICA
Foi uma necessidade que

levou Amélia da Silva Netto, de
49 anos, a revender bijuterias
e cosméticos. Pedagoga, sem
nunca ter exercido a profis-
são, ela se viu desempregada
na casa dos 40, depois de ser
dispensada da coordenação de
atendimento ao cliente de uma
indústria automotiva. Sem ex-
pectativas de voltar a ter regis-
tro em carteira, comprou com
a ajuda da mãe e dos irmãos
a Talismã, uma
empresa de ven-
das por catálogo
localizada na Ci-
dade Dutra, zona
sul de São Paulo.
Na época, há oito
anos, havia 60 re-
vendedoras cadas-
tradas — hoje, são
800, que recebem
uma comissão en-
tre 20% e 30% so-
bre a venda dos
produtos Avon,
Natura, De Millus
e de outras mar-
cas de utilidades
domésticas. "Eu
não pensava em
nenhum momento
que não iria dar
certo, não havia
alternativa: tinha
de dar certo", lem-
bra Amélia, que se
tornou uma das
25 maiores reven- Amélia da Silva Netto, uma das 25 maiores revendedoras da Avon no País: e spec ia l idade na área comercia l , sobretudo no pós-venda

dedoras da Avon no País. Os
prêmios que ganha das em-
presas pelo volume de vendas

- como geladeira dúplex,
máquina de lavar roupas e
televisores — são repassados
às sacoleiras, como incentivo
para venderem sempre mais
e mais. Boa parte das suas
revendedoras tem mais de 60
anos e, em muitos casos, a
atividade na Talismã é a única
fonte de renda da família.

Mas com um prêmio em
especial (um carro zero-qui-
lômetro oferecido pela Avon)
Amélia fez questão de ficar

- para depois vendê-lo. Mo-
tivo: usou o d inhei ro para
fazer uma cirurgia plástica no
abdômen. "Meu corpo nunca
mais foi o mesmo depois das
quatro gestações que tive",
conta a empresária, que sofreu
dois abortos espontâneos.
Hoje, vive com os filhos Lucas
e Laís, de 18 e 17 anos, respec-
tivamente, está separada do
marido há dois anos e se sente

"muito mais leve". Faz aulas de
dança de salão — "Nunca pen-
sei que pudesse dançar samba
de gafieira!" - - e viaja a cada
15 dias a Itanhaém, no litoral
paulista, para encontrar a mãe,
dona Amélia. "Ela é o meu
grande exemplo", salienta.
"Veio do interior sozinha com
nove filhos, todos em cima de
um caminhão de mudança, e
nunca deixou que nada nos
fa l tasse" , lembra ela, que
mantém uma relação muito
estreita com a família — a co-
meçar por uma das irmãs, que
é seu braço direito na Talismã
e cuida da parte financeira.
"Minha especialidade é a área
comercial, gosto da relação
com as revendedoras c de cui-
dar do pós-venda, atendendo
a clientela", explica.

PROCESSOS DE GESTÃO
Esse perfil não é exceção

entre as empreendedoras,
segundo Denis Santini, au-
tor do livro Marketing para
Franquias (Premier Editora).
"Elas priorizam a relação com
as pessoas, sejam clientes ou
colaboradores, considerando
isso peça fundamental para o
sucesso do negócio", revela o
especialista, que é diretor da
Full Jazz Franchising, núcleo
do Grupo Full Jazz voltado
à comunicação de franquias.
Além disso, de acordo com
Santini, elas são mais deta-
Ihistas e atentas a processos
de gestão. Paulo Veras, diretor
geral da Endeavor, organi-
zação não-governamental de
apoio ao empreendedorismo,
também acredita que os ne-
gócios tocados por elas têm
características singulares. "Al-
guns estudos de microcrédito
apontam que as mulheres pa-
gam melhor do que os homens,
pois são mais determinadas em
executar suas tarefas e honrar

compromissos", declara. "Em
geral, elas têm um perfil um
pouco mais conservador e
avesso ao risco, mas ao mes-
mo tempo apresentam maior
preocupação em atender e
satisfazer os clientes", aponta
Veras.

Carolina, da Penélope Ex-
press, é a prova disso. "Digo
para todos que trabalham co-
migo que quem atende de cara
feia e com má vontade perde
cliente", garante a motogirl,
que já conta com clientela fixa
de 30 empresas. Ex-atendente
de call center, ela começou a
trabalhar como motogirl na
empresa de entregas rápidas
do tio, mas saiu depois que
passou a ser assediada por
um dos principais clientes.
"Também detestava dividir
o mesmo espaço com aquele
bando de homens, que ficavam
sempre à espera que você vi-
rasse as costas para admirar
o seu traseiro", admite ela,
que decidiu então montar a
própria empresa de entregas
rápidas em Curitiba, aprovei-
tando a intensa demanda por
esse tipo de serviço na capital
paranaense. Para Carolina,
as mulheres nessa profissão
precisam ser gentis para se
diferenciar dos motoboys, ter
firmeza ao lidar com situações
de pressão e saber driblar
com elegância as cantadas
— algo comum no dia-a-dia da

microempresária que, como a
personagem Penélope Char-
mosa, não abre mão de. usar
salto alto e roupas cor-de-rosa,
embora tenha um estilo um
pouco mais transgressor: "Já
pintei meu cabelo de rosa al-
gumas vezes". Divorciada, Ca-
rolina considera-se workaholic
e, por isso, não pretende ser
mãe. "Mas serei madrinha do
filho da minha amiga, o que já
compensa."
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