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MULHERES
EMPREENDEDORAS

O QUE APRENDER
COM ELAS

Maioria entre os donos de novos negócios,
elas ganham espaço com um jeito

muito próprio de tocar suas empresas
Por Katia Simões Fotos Gabriel Rinaldi

SOLANGE MARTINHÃO, 47 ANOS, NÃO FAZ O PERFIL AUTO-
ritãrio, tampouco tem um porte físico capaz de impor respeito ao pri-
meiro olhar. Pelo contrário, é do tipo mignon, de estatura, mediana e fala
mansa. Mas, em meio a um canteiro de obras, a arquiteta se transfor-
ma. É firme, determinada e exigente; comanda pessoalmente a equipe,
sendo ao mesmo tempo querida e respeitada. Não se impõe pela força,
mas pela segurança com que transmite e põe em prática suas idéias.
Ê assim há 22 anos, desde que, recém-formada em arquitetura,
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decidiu abrir o seu próprio escritório. "Sempre senti prazer em projetar e
isso facilitou muito o início da empreitada, pois fazer um nome nessa área
exige persistência e muita competência" afirma a empresária. Aos poucos,
os projetos se multiplicaram e a empresa foi ganhando corpo. Solange é
responsável, entre outros trabalhos, pelo projeto de 200 das 1.500 casas
de luxo do condomínio São Paulo II, na Granja Viana,
em São Paulo. Em todas, imprimiu sua marca: linhas
retas, visual limpo e muita iluminação natural. Foi com
projetos de alto padrão que o escritório de arquitetura
Se destacou no mercado, a ponto de se desmembrar
em uma construtora e se preparar para somar também —
uma incorporadora no próximo semestre.

"Meu diferencial é oferecer ao cliente um atendi-
mento completo, entregando-lhe um projeto global e
no prazo combinado, não só uma planta de prefeitura", diz Solange. "Parece
óbvio, mas essa receita faz a diferença frente à concorrência". Com dez fun-
cionários e um faturamento estimado de R$ Soo mil para 2009, a Martinhão
Arquitetura toca em média dez obras por mês entre construções e pequenas
reformas, sob a supervisão direta da empresária. "No início, eu pedia para
o dia ter mais de 24 horas para dar conta das tarefas. Aos poucos, porém,
aprendi a confiar, treinei a equipe para que todos buscassem a excelência em
cada etapa do trabalho e os resultados começaram a aparecer", diz. Embora
toque a empresa baseada na exatidão dos números, Solange garante que não
abre mão da criatividade, do feeling na hora de fechar um contrato e das boas
energias trazidas pelo feng shui. A filosofia chinesa marca presença não só
no escritório, mas em todos os projetos assinados pela arquiteta.

olange Martinhao é apenas uma entre centenas de em-
preendedoras que fincaram suas marcas em searas nem sempre tão femi-
ninas. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais, já que as mulheres
estão derrubando barreiras e avançando em setores tradicionalmente mas-
culinos, como os da construção civil e da alta tecnologia. Estudos feitos
pelo Centro para a Liderança Feminina do Babson College, com sede em
Boston, nos Estados Unidos, revelam que 30% dos novos empresários no
mundo são mulheres, sendo que no Brasil elas representam 40% desse
universo. Hoje, de cada 100 brasileiras, 13 estão à frente da própria empre-
sa. Pela primeira vez, elas abrem mais empresas que os homens no país,
sendo responsáveis por 52,4% dos empreendimentos com até 42 meses de
criação. Os números colocam o país na sétima posição do ranking mundial
de mulheres empreendedoras, com cerca de 8 milhões de donas do próprio

negócio, de acordo com a pesquisa realiza-
da pelo Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), levantamento internacional coor-
denado pela London Business School e pelo
Babson College — um exército equivalente
ã população do Rio de Janeiro.

('As mulheres não são melhores nem pio-
res que os homens, são apenas diferentes na
maneira como administram suas empresas"
afirma o consultor Luiz Fernando Garcia,
especialista em manejo comportamental e
empreendedorismo em negócios. "Elas têm
mais facilidade para compor equipes, são
persistentes ao extremo, cuidam dos deta-
lhes, além de valorizarem a cooperativida-
de e enxergarem o negócio mais como um
desafio do que como um fardo", diz Garcia.
"Sem contar que demonstram ser destemi-
das e autoconfiantes, revelando um alto grau
de comprometimento com suas empresas"
{Leia o quadro no fina! desta reportagem.)

Ter um olhar mais humano sobre a equi-
pe e tomar decisões muitas vezes com for-
tes traços de emoção são também carac-
terísticas tipicamente femininas à frente
de empresas, reforçam os especialistas. As
sócias Nilsa Salvoni, 63 anos, Eloísa Pêra,
53 anos e Márcia Cruz, 53 anos, donas da
NEM Confecção, de São Paulo, sabem o que
isso significa. "Ser humana demais às ve-
zes pesa negativamente, porque no mundo
dos negócios é preciso equilibrar razão e
emoção. Isso os homens sabem fazer muito
bem", diz Nilsa. "Mas, muitas vezes, é justa-
mente esse olhar mais atento que garante a
união da equipe e cativa o cliente." As sócias
não escondem, entretanto, que buscaram a
ajuda de uma consultoria para ajustar.
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a administração, já que não tinham expe-
riência na área. "Em nenhum momento,
porém, deixamos de escutar nosso coração.
A conduta valeu nos acordos com forne-
cedores, na expansão do próprio negócio e
na relação com os clientes" afirma Eloísa.
Com base nessa cartilha, há 25 anos elas co-
memoram cada vitória com um.ii festa, pre-
miam todas as metas alcançadas pelo grupo
e recebem todo cliente como se estivessem
na sala de casa. "Diariamente, oferecemos
um bolo fresquinho que já virou tradição.
Entre um pedido e outro, a maioria quer
saber a receita" conta Márcia. O caminho,
acreditam, é certo. Afinal, a empresa cres-
ceu uma média de 35% ao ano na última
década. Hoje, têm 1.200 clientes ativos, urna
produção anual de 100 mil peças e dois ca-
nais de vendas: atacado e varejo.

De acordo com Tom Peters, um dos
maiores gurus da administração moderna,
a nova economia tem demandado atribu-
tos femininos na gestão dos negócios, que
vão desde uma maior capacidade de rela-
cionamento e aprendizado até o respeito à
intuição. O novo modelo de gestão tende a
requerer, ainda, um perfil de empreendedor
mais flexível, sensível, cooperativo e capaz
de realizar múltiplas tarefas e funções, cui-
dando de vários assuntos ao mesmo tempo.
E nesse quesito as mulheres são mestras.

"Eu fiz de tudo um pouco. Montei o car-
dápio, testei os recheios, escolhi e lavei mui-
ta batata, treinei as primeiras equipes e fui
para trás do balcão apresentar a novidade
aos clientes, praticamente tudo ao mesmo
tempo", afirma a empresária Maria Lúcia
Carone, 52 anos, fundadora da Roasted Po-

tato, rede de franquias de batatas recheadas, de Presidente Prudente, interior
de São Paulo. Hoje com 53 lojas, quatro próprias, e um faturamento estimado
de R$ 43 milhões em 2009, a empresária garante que não precisa se dividir
em tantas tarefas para administrar o negócio, mas fez questão de passar à
filha o conceito de multifunção. Camila Carone, 27 anos, é responsável pelo

marketing da marca, pelo departamento de relacio-
namento com os franqueados e ainda está à frente da
unidade do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. "Mas
de nada adianta acumular tantas tarefas se você deixar
de lado a atenção ao.s detalhes, fechar os olhos para o
que acontece ao seu redor e parar de buscar incansa-
velmente a qualidade" diz Maria Lúcia. Essa, segundo
ela, é a lição que procura passar à equipe. Disposta a
expandir a rede, a empresária planeja a abertura de 12

novas lojas neste ano e projeta 100 unidades até 2010.
O sucesso da rede comandada por Maria Lúcia não é exceção no universo

das franquias. É regra. De acordo com pesquisa realizada pela consultoria
Rizzo Eranchise, as franquias tocadas por mulheres — elas somam 56 mil
representantes nos mais diversos setores — apre-
sentaram em 2008 um faturamento 32% superior
àquelas comandadas por homens. A rentabilidade
média feminina também foi maior: 28% acima da
rentabilidade dos franqueados homens. Para Marcus
Rizzo, autor da pesquisa, os motivos que levam as
mulheres a faturar mais estão ligados às caracterís-
ticas de liderança feminina para os negócios. "Elas
se adaptam melhor aos padrões, são mais organizadas e possuem maior
estabilidade com a equipe, gerando, assim, menor rotatividade de pessoal"
diz. "Além de imprimir emoção em tudo o que fazem."

inceras a ponto de revelar que nunca pararam para pen-
sar como administram o próprio negócio, as irmãs Roseli Vaz, 39 anos,
e Vera Vaz, 40 anos, donas da Sparkkli Home, empresa de cosméticos
paulistana voltada ao bem-estar, acreditam que parte do segredo do bom
desempenho está na visão global do negócio e na boa dose de sensibilidade
e emoção que depositam em cada tarefa. "Os homens são mais práticos,
guiam-se quase que 100% pelos números e não contam com a intuição,
um ingrediente forte no dia a dia feminino", diz Roseli. Foi por levar em
conta a própria intuição que elas, há quatro anos, enveredaram pela área
da beleza, deixando para trás a importação de roupas, um negócio à_
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primeira vista mais rentável. "O que não tem que ser,
não é. As portas vão se fechando -sem você saber o
porquê", afirma a empresaria. "Quando as coisas têm
que acontecer, tudo flui "As sócias ressaltam, porém,
que não basta ter sensibilidade. É preciso conhecer o
mercado e pesquisar muito. Foi somando as duas coi-
sas que elas decidiram investir na linha de home spa,
desenvolvendo produtos para serem usados em casa,
mas com os mesmos princípios do spa. Deu certo. A Sparkkli Horne tem 100
itens em linha, uma loja própria e faturou no ano passado R$ 1,3 milhão.

Para Rosângela Cassiano, psicóloga e personal coaching, intuição,
sensibilidade, facilidade de ouvir o outro e humildade para reconhecer
as dificuldades e erros mais rapidamente são traços positivos da gestão
feminina, mas não devem ser os únicos. "As mulheres para serem com-
pletas precisam assimilar alguns comportamentos tipicamente mascu-
linos, corno a praticidade, menor grau de impulsividade e planejamento
no papel", diz a consultora. "Elas acreditam tanto que as coisas vão

dar certo que, muitas vezes, se esquecem
de planejar o negócio e tomam decisões
precipitadas." Mas, no âmbito geral, se-
gundo a especialista, não há como negar
que eles podem aprender muito com o
jeito feminino de liderar. Afinal, sobram
coragem e disposição para enfrentar de-
safios, mesmo que para isso seja preciso
fazer dez coisas ao mesmo tempo.

ABRIL 2009 >.-- www.globo.com/pegn »47

Text Box
SIMÕES, Katia. Mulheres empreendedoras, o que aprender com elas, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 243, p. 40-47, abr. 2009.




