
Empreendedoras por oportunidade  
André Lobato 
 
Proporção de mulheres e homens que abrem negócios com estratégia se iguala; elas se 
adaptam melhor a redes  
 
Menos escolarizada e com renda inferior à do homem, a empreendedora brasileira vem criando 
negócios cada vez mais por enxergar oportunidades e menos por precisar enfrentar a falta de 
renda. 
 
Isso significa que ela está transformando ideias em negócios, e não apenas improvisando uma 
atividade para compensar a falta de salário, normalmente ocasionada pelo desemprego, 
explica Simara Greco, coordenadora do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, que 
realiza no país a pesquisa anual sobre empreendedorismo do GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor). 
 
O levantamento mostra que, em 2001, de cada 10 empreendedores por oportunidade, apenas 
3 eram mulheres, enquanto 7 eram homens. Em 2008, a relação se igualou. 
 
Ao trabalhar por oportunidade, em vez de apenas por necessidade, a empreendedora passa a 
se preocupar mais com a gestão e com a continuidade do negócio, explica Greco, contribuindo 
de maneira mais estruturada para o crescimento. 
 
Além de gerar renda de uma maneira global, a ascensão econômica da mulher muda o perfil 
dos gastos e dos investimentos da família, mostra o estudo "O Poder da Bolsa: Igualdade de 
Renda e Gasto da Classe Média", publicado em agosto deste ano pelo banco de investimentos 
Goldman Sachs. 
 
Ao dividir o controle dos cofres da sociedade, a mulher faz as crianças entrarem na escola 
mais cedo e estudarem por mais tempo, expande os gastos com saúde e investe em bens 
duráveis, como lavadoras. 
 
Educação 
 
Os desafios do empreendedorismo feminino são os mesmos do masculino: burocracia, 
impostos e dificuldades de formalização e acesso ao crédito, aponta Greco. 
 
As mulheres, entretanto, têm mais facilidade em montar redes e cooperar do que os homens, 
ressalta Rosângela Pedrosa, da Fundação Dom Cabral. Ela coordena na instituição uma 
iniciativa do Goldman Sachs para educar 10 mil mulheres empreendedoras no mundo. Serão 
500 na Dom Cabral, em Minas Gerais, e 500 na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo. 
 
O programa recebe inscrições pelos próximos quatro anos. "O objetivo é treinar mulheres 
empreendedoras que não tiveram acesso à formação de primeira linha", explica Tales 
Andreassi, da FGV. 
 
EVENTOS  
 
FIM DE SOCIEDADE MANTÉM OBJETIVO DE CRESCIMENTO  
 
A empresária Deise Del Roveri, 45, quer crescer e fazer dinheiro com sua firma de eventos, a 
Tutti Soluções. 
 
Formada em letras, trabalhava em publicidade quando viu o mercado de eventos crescer e as 
oportunidades aparecerem. "[Abri a empresa] por uma demanda do mercado." 
 
Após um período de sociedade, decidiu que era preciso reorganizar as alianças. Sua parceira 
de negócios queria priorizar o filho pequeno e não estava disposta a investir mais tempo na 
expansão da firma. 



 
"O meu filho já tem 23 anos. Eu tenho total flexibilidade para viajar e de tempo", ressalta Del 
Roveri. 
 
Agora, com a sociedade dissolvida, ela quer um investidor ou se aliar a uma firma maior, que 
lhe dê liberdade para cuidar da área de eventos. 
 
"Uma coisa é achar que vai trabalhar para suprir sua necessidade. Outra coisa é pensar como 
empresária, que o seu negócio tem que ser um investimento para o futuro. Ninguém está 
trabalhando para passar o tempo", define. 
 
MOTOS  
 
SERVIÇO DE ENTREGAS NASCE DO DESEMPREGO  
 
Marlene dos Santos, 41, e seu namorado, Edison Wander da Silva, 39, começaram o negócio 
por necessidade. Tinham R$ 60 no bolso e duas motos. Imprimiram cartões e começaram a 
atuar com serviços de entrega. 
 
"No começo, eu atendia o telefone e também fazia a entrega. Percebiam que a voz do telefone 
era igual à minha. Eu dizia que era a minha atendente", conta Santos. De encomenda em 
encomenda, atendendo a chamadas na madrugada, a empresa cresceu. 
 
"Alugamos uma loja muito feia, era escura. Chamávamos de "caverna do dragão'", brinca. 
 
Foi então que Santos negociou a compra da loja do concorrente, "que tinha o melhor ponto do 
bairro". 
 
"Não tínhamos dinheiro, mas entrou um pagamento atrasado e conseguimos fazer a compra", 
lembra. 
 
Agora, comemora, tem "o melhor ponto do bairro e com a melhor mobília". "Sei que ainda 
estamos muito desorganizados, mas, em 12 meses, quero refazer toda a gestão", planeja. 
 
VITRINE  
 
PESQUISA LEVA A MUDANÇA DE PLANOS  
 
Acostumada a montar vitrines, Kátia Barros, 42, teve uma ideia: montar um negócio virtual 
para essa área, repleto de objetos imprescindíveis e complicados de achar. 
 
Usando uma verba que já havia economizado como vitrinista, começou a montar uma pesquisa 
para saber qual era o seu público-alvo. 
 
Com o resultado, decidiu mudar o tipo de negócio. Em vez de prestar serviço para decoração 
de vitrine, resolveu montar uma página de internet direcionada ao varejista. 
 
"Pelos contatos que tive com o varejo, achei que haveria interesse nesse tipo de produto", 
conta ela, que não revela toda a sua estratégia. "Faço um trabalho de pesquisa e desenvolvi 
um plano de negócio." 
 
Com dois filhos e vontade de ascender como empresária, ela constata que vai ter de abrir mão 
de algumas coisas. Mas pondera: "As crianças entendem a situação. Elas sabem que a mãe 
precisa e quer trabalhar". 
 
"Uma coisa é trabalhar por necessidade. Outra é começar a pensar como empresária, que o 
negócio é um investimento" 
DEISE DEL ROVERI  
empresária  



 
"No começo, eu atendia o telefone e também fazia a entrega. Percebiam que a voz do telefone 
era igual à minha. Eu dizia que era a atendente" 
MARLENE DOS SANTOS  
empresária  
 
"No final, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. As crianças entendem a situação. Elas 
sabem que a mãe precisa e quer trabalhar" 
KÁTIA BARROS  
empresária  
 

 
 

 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 13 dez. 2009, Negócios, p. 2-3. 


