
Elas entraram no mercado de trabalho 
para mudar os negócios. Dados do IBGE 
mostram que em seis anos houve um cres
cimento de 19% na participação da mulher 
neste meio. Hoje elas já representam 45% 
da população ocupada das cinco regiões 
metropolitanas pesquisadas pelo insti
tuto. As mulheres são também maioria 
quando o assunto é empreendedorismo. 
A Pesquisa Global Entrepreneurship Mo
nitor (GEM 2008) mostra que em 2007 e 
2008 as brasileiras abriram mais empresas 
do que os homens. Das 14,6 milhões de 
pessoas que realizam atividades empreen
dedoras no País, mais da metade - o equi
valente a 52% - é mulher. Com a maior 
participação feminina, o Brasil conquistou 
espaço no cenário mundial e é conside
rado, segundo o estudo, o 13° país mais 
empreendedor do mundo. 

A opção das mulheres por empreen
der está relacionada a um novo estilo de 
vida. Elas desejam independência finan
ceira, horários de trabalho mais flexíveis 
e um modelo corporativo mais dinâmi
co. Para Marlene Ortega, conselheira do 
Business Professional Women (BPW) 
- associação que congrega mulheres de 
negócios em todo o mundo - e sócia-di-
retora do Universo Qualidade, empresa 
especializada em treinamentos, a mulher 
de hoje quer montar o seu próprio negó
cio e dar a ele o tom moldado por seus 

valores. 'Acredito que as mulheres estão 
empreendendo melhor a própria vida, e 
quando entram no mercado de trabalho 
e se deparam com um ambiente corpo
rativo masculino muito competitivo, elas 
deixam para trás a pressão para investir 
em negócios próprios." 

Para Marlene, as mulheres costumam 
mudar também a gestão dos negócios. 
Isso porque elas são mais flexíveis e pre
ocupadas com o meio ambiente e as pes
soas que estão ao seu redor. "Nós quere
mos qualidade de vida, saúde, queremos 
ser capazes de conciliar as coisas e não 
competir o tempo todo." Ela explica que 
na hora de montar a própria empresa a 
mulher se preocupa mais em saber quais 
são as dificuldades e as facilidades que 
vai encontrar e, assim, é mais cautelosa 
e cooperativa. "Seu objetivo costuma ser 
sempre agregar valor social ao produto ou 
serviço que ela vende. Dessa forma, ela 
costuma pensar mais em gerar bens para 
outros, pensar na sociedade, nos filhos e 
em outras mulheres", afirma. 

O sonho de abrir a própria empresa 
também está associado ao aumento nos 
anos de estudo entre as mulheres. Dados 
do Inep coletados a partir do Censo da 
Educação Superior mostram que as mu
lheres aumentaram a sua participação nas 
universidades em 76%, de 2001 até 2007. 
De acordo com a pesquisa GEM 2007,60% 
das empreendedoras brasileiras têm 11 
anos ou mais de estudo, enquanto que o 
mesmo índice é de 52% entre os homens. 





Mas o empreendedorismo feminino 
pode ser entendido também como uma 
opção para ter salários mais altos, já que 
no mercado de trabalho como funcioná
rias as mulheres costumam ganhar 30% 
menos que os homens, segundo Marle
ne. Pelos dados do Fórum Econômico 
Mundial de 2009, entre 136 países pes
quisados o Brasil ocupa a 82a posição 
no ranking global de desigualdade entre 
homens e mulheres. O relatório avaliou 
o nível de igualdade entre os sexos a 
partir da participação no mercado de 
trabalho, acesso à educação e à saúde 
e participação política. Se fosse levada 
apenas em consideração a desigualda
de salarial, o Brasil teria ficado em uma 
posição menos favorável ainda e seria o 
114° no ranking. 

Jovens empreendedoras 

À medida que as mulheres estão 
empreendendo mais, estão procurando 
também tomar essa decisão cada vez mais 
cedo. Em 2008, entre os 42 países que 
participaram da pesquisa GEM, o Brasil 
ocupou o terceiro lugar entre aqueles que 
têm a maior participação de jovens em ati
vidades empreendedoras, ficando atrás do 
Irã e da Jamaica. Bianca Alves é um exem
plo de empreendedora jovem. Ela come
çou cedo. Aos 14 anos trabalhou em uma 
padaria, nos tempos livres passou roupas 
nas casas de professoras e ainda vendeu 

anúncios. Aos 24 anos, após se formar em 
publicidade, ela decidiu investir em um 
negócio próprio. A inspiração para criar a 
empresa surgiu ao refletir sobre a própria 
história de sua família. 

Quando Bianca tinha três anos, o pai, 
que era pintor, sofreu um acidente de tra
balho. Ele estava em um andaime e sem 
equipamentos de segurança, caiu e ficou 
tetraplégico. A imagem do sofrimento 
dele e de toda a família nunca saiu de sua 
cabeça. Em 2005 começou a pesquisar 
o caso do pai e percebeu que não havia 
no mercado um caderno de anúncios de 
equipamentos de proteção individuais 
com informações sobre as empresas que 
comercializam os produtos e orientações 
sobre os equipamentos mais indicados 
para cada atividade. Ela então desenvol
veu o Guia do Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), um portal na internet 
para divulgar fabricantes, revendedores, 
representantes de equipamentos de 
proteção e o transformou em uma refe
rência para o setor. Em cinco anos de 

trabalho, mais de 1,5 mil empresas estão 
cadastradas e o site tem uma média de 5 
mil visitas por dia. 

"Pensei em um produto que pudesse 
melhorar a qualidade de vida no trabalho. 
Não pensei só em fazê-lo para ganhar di
nheiro e ter a empresa, mas sim para aju
dar, para que as pessoas tenham consciên
cia e que mudem os hábitos de trabalho." 
Para divulgar o produto, Bianca participou 
de feiras especializadas e visitou departa
mentos de segurança de trabalho. "Eu ia 
às escolas onde havia os cursos de técnico 
em segurança para divulgar o guia e, aos 
poucos, consegui aumentar o acesso ao 
site. Depois, com o aumento da demanda, 
precisei também disponibilizar o guia im
presso. Hoje são mais de 30 mil exempla
res distribuídos gratuitamente no País." 

Segundo Bianca, o desafio de abrir a 
própria empresa foi grande, mas com se
riedade e comprometimento foi possível 
expandir o negócio. Ela conta que sofreu 
muito preconceito, porque 85% do mer
cado de segurança de trabalho é formado 
por trabalhadores homens. "Nesse am
biente é difícil encontrar uma mulher que 
seja técnica em segurança. Outro precon
ceito que se tem é que mulher não sabe 
negociar. Acho que a minha clareza nos 
negócios e o meu profissionalismo me 
ajudaram a entrar em muitos mercados e 
permanecer até hoje." 

A administradora Kátia Pinheiro Perei
ra também teve que se acostumar com um 



ambiente de trabalho em que os homens 
são maioria. Ela e o irmão montaram em 
1985 a construtora Pinheiro Pereira, espe
cializada na incorporação e construção de 
empreendimentos imobiliários na região 
leste do Estado do Rio de Janeiro. Kátia, 
que é diretora administrativa e financeira 
da construtora, deu um toque feminino à 
gestão da empresa familiar. 'Acredito que 
a mulher tem mais sensibilidade e delica
deza na forma de ser e de tratar nos negó
cios." Ela deixou o canteiro de obras sob 
a responsabilidade do irmão, mas o ajuda 
na compra dos terrenos, faz o cálculo dos 
empreendimentos, analisa a viabilidade 
do negócio, o preço do metro quadrado e 
qual é o mercado para o local. Além disso, 
ela é a pessoa responsável por projetos 
sociais desenvolvidos pela construtora 
como o de alfabetização de funcionários 
nas obras. "Nós temos muitos casos de 
empregados que não sabem ler e escrever 
e é muito gratificante poder proporcionar 
algum tipo de ajuda a eles." 

Quando visita as obras, Kátia conta 
que percebe um respeito muito grande, 
um certo cuidado e atenção especial, mas 
a presença de uma mulher na obra não 
chega a ser algo normal. Ela diz que nesse 
setor existe muito preconceito e que as 
mulheres costumam ser mais cobradas 
do que os homens. "Temos que ter ideias 
fundamentadas, para não se colocar de 
maneira inconsistente e sempre procurar 
saber o que se está falando." Há 20 anos 



no ramo de construção civil, Kátia conta 
que o mercado está começando a mudar 
e tem percebido de uns cinco anos para 
cá que mais mulheres participam do setor. 
"Eu era a única representante feminina 
em associações de classe por uns 10 anos, 
mas isso mudou e hoje deve ter mais umas 
15 mulheres associadas." 

Casada há 22 anos e mãe de dois fi
lhos, ela diz que sempre se cobrou muito 
para dar conta da rotina do trabalho e da 
casa. "A exigência é muito grande porque 
a mulher tem que ser boa profissional, 
tem que ser boa mãe, ser bonita e ainda 
fazer ginástica." Para dar conta, Kátia 
explica que os filhos acompanharam 
desde pequenos o trabalho na cons
trutora e que essa aproximação os 
motivou a também entrar no ramo. 
Hoje o filho faz engenharia e a filha 
cursa arquitetura. 

Estudo de alto valor 

O aumento nos anos de estudo -
desde 2001 elas são também maioria nas 
universidades - tem proporcionado às 
mulheres conquistar espaços antes do
minados por homens em profissões que 
requerem alta especialização, como o de 
inovação e tecnologia. A bióloga Fabiana 
Medeiros, por exemplo, transformou sua 
pesquisa de mestrado e doutorado em de
senvolvimento de ensaios pré-clínicos in 
vitro em negócio no Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia (Cie-
tec) de São Paulo. Depois de dar aula na 
Universidade Federal de Uberlândia, ela 
investiu na sua área e montou o laborató
rio pré-clínico Biosintesis em 2003. O em
preendimento ficou até 2005 em um pro
cesso de pré-incubação, depois mais três 
anos como residente na incubadora e hoje 
é uma empresa graduada especializada na 
prestação de serviços de avaliação bioló
gica in vitro, cultura de células e tecidos. 
"Acho que a empresa nem teria existido 
sem a incubação. Todo o processo de cria
ção, desde a mobilização até mostrar que 
esse era um negócio viável, só foi possível 
com o auxílio da incubadora", afirma. 

Quando começou, Fabiana conta que 
havia poucas mulheres à frente de empre
sas na Cietec. "A incubadora tinha cerca 

de 120 empresas quando eu entrei. Des- 
sas, apenas 10% eram de mulheres, hoje 
aumentou bastante." A empresária conta 
que cresceu também o número de mu
lheres com especialização nesse setor. Ela 
afirma que, quando faz seleção para novos 
funcionários, geralmente são as mulheres 
as mais interessadas e preparadas para a 
vaga. Mesmo afirmando não ter prefe

rência por trabalhadores homens ou 
mulheres, ela diz que contrata mais a 
mão de obra feminina. "Nesse traba
lho de ensaio laboratorial é preciso 
estar atento aos detalhes, e eu acho 

que a mulher é mais detalhista, tem 
mais paciência e organiza melhor o seu 

tempo de trabalho", explica. 
Em Minas Gerais, Geanete Morais, 

;erente de Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica de Itajubá (Incit), tam
bém tem percebido a maior participação 
feminina em incubadoras tecnológicas. 
"De 2006 para cá eu percebi um aumento 
de cerca de 70% na procura de mulheres 
por empreender na incubadora." Hoje, 
duas empresas incubadas são chefiadas 
por mulheres. No acompanhamento do 
trabalho delas, Geanete considera que a 
mulher é mais dinâmica e proativa. "Elas 
são muito cautelosas para ações, mas são 
dinâmicas nas atitudes." 

Dados da Associação Nacional de En-  
tidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec) mostram que as 
mulheres representam 48% dos trabalha
dores que ocupam cargos de chefia em  
incubadoras e parques tecnológicos e 
13% dos cargos administrativos. E o caso 
de Geanete. Funcionária pública durante 
26 anos, mudou sua vida depois que foi 
convidada para participar da criação do 
Programa Municipal de Incubação Avan
çada de Empresas de Base Tecnológica 
(Prointec) na cidade de Santa Rita do Sa-
pucaí, em Minas Gerais. A documentação 
da incubadora ficou pronta em agosto de 
1999, e em novembro do mesmo ano dez 
empresas já estavam incubadas. Em qua
tro anos de funcionamento, a Prointec foi 
eleita a melhor incubadora de base tecno
lógica do País pela Anprotec. O trabalho 
da prefeitura e de Geanete foi ainda reco
nhecido pelo prêmio Prefeito Empreen
dedor, em 2001, pelo Sebrae. 



Em 2005, ela mudou de cidade mas não 
de atuação. Passou a gerenciar a incubadora 
de Itajubá (MG). Implementou o processo 
ISO 9000 e deu mais dinâmica ao trabalho. 
Hoje a Incit tem 21 empresas incubadas e 
10 graduadas. "E com trabalho, seriedade, 
dedicação e honestidade que se chega lá. 
Não é só o meu trabalho, é a equipe que faz 
a diferença. Porque não adianta eu ter ideia 
inovadora se eu não tiver apoio." 

Oportunidade X necessidade 

Geanete também é uma empreende
dora. Quando sair da incubadora, ela já 
sabe o que fazer. "Por onde eu ando, fico 
procurando oportunidade. Ainda quero 
montar a minha empresa e ter o meu pró
prio negócio, e a idade não será um pro
blema para mim." Oportunidade, aliás, é 
o principal motivo que leva os brasileiros 
a empreender, conforme a GEM 2008. No 
País, 9,8 milhões de pessoas resolveram 
abrir um negócio porque encontraram 
uma oportunidade e 4,8 milhões escolhe
ram esse caminho por necessidade. Liana 
Baggio, por exemplo, empreendeu por 
convicção. Ela, que é tradutora e bisneta 
de imigrantes italianos produtores de café 
desde o início do século 20, trouxe uma 
inovação para os negócios da família. 

Liana começou a trabalhar em uma 
empresa do pai que produzia papéis reci
cláveis. Nos 12 anos em que esteve à fren
te do negócio, ela implantou uma nova 
dinâmica de trabalho. A empresa passou 
a exportar e a produzir papel reciclável 
para impressão. Mas Liana conta que as 
transformações não foram para frente 
porque, segundo ela, havia um conflito de 
gerações sobre como deveria ser a direção 
da empresa. "Eu queria investir em uma 
fábrica para produzir papel para imprimir, 
enquanto o meu pai e o meu avô achavam 
que tinham que continuar investindo em 
papel para embrulhar pão." 

Em 2000 Liana saiu da empresa e, 
com a experiência adquirida em pro
cessos de exportação, ajudou os outros 
irmãos - que trabalham na plantação 
de café - a exportar o que produziam. 
"Decidimos exportar café fino não mais 
como commodity e passamos a vender 
para os Estados Unidos e para a Itália." 



Em 2005 Liana começou a fazer cursos 
fora do País e foi quando percebeu que 
o negócio de cafés aromatizados no 
Brasil era pouco explorado. Ela fez uma 
pesquisa de mercado e resolveu montar 
sua empresa - a Baggio Coffees. 

Para produzir café com sabores de 
menta, caramelo, açaí e limão, Liana 
trouxe tecnologia de fora e contou com 
a experiência do degustador e classifica
dor de cafés Clodoaldo Iglezia. Hoje a 
empresa produz 2,5 mil quilos por mês, 
tem cinco funcionários e, mesmo duran
te a crise de 2009, cresceu 78%. "O maior 
desafio foi aquela insegurança que dá 
quando você vai abrir um negócio que 
não é igual ao que todo mundo tem. A 
maioria das pessoas começa a pensar que 
não dará certo." 

Mas a história de Liana ainda é uma 
exceção entre o público feminino. De 
acordo com a pesquisa GEM 2007, apenas 
37% das empreendedoras investem num 
negócio para aproveitar uma oportunida
de de mercado, contra 63% que o fazem 
por necessidade. Entre os homens, 64% 
abrem um negócio para aproveitar uma 
oportunidade e 38% por necessidade. 

Para dar mais apoio a essas mulheres 
que empreendem por necessidade, a Se
cretaria Especial de Políticas para as Mu
lheres criou em 2007 o Programa Nacional 
Trabalho e Empreendedorismo da Mulher 
em parceria com os governos estaduais e 
com as unidades do Sebrae e da BPW. A 
proposta do programa é atender mulhe
res pobres, em situação de vulnerabilida
de social, e através de cursos de capacita

ção estimulá-las a criar novos negócios ou 
aprimorar a gestão de empresas já existen
tes. "Oferecemos a capacitação para mu
lheres que já têm algum tipo de empre
endimento, como cabeleireiras e doceiras, 
para mulheres que não têm renda e para 
gestores públicos estaduais, para ajudá-los 
a entender essas mulheres e suas necessi
dades", informa Eunice de Moraes, geren
te de projetos da secretaria. 

Durante o programa, as mulheres re
cebem informações sobre políticas públi
cas de apoio ao empreendedorismo e de 
microcrédito e têm cursos de capacitação 
do Sebrae. "Encontramos ainda muitas 
mulheres que foram vítimas de violência, 
e aí é preciso fazer todo um trabalho de 
autoestima para que elas se vejam como 
um sujeito social capaz de contribuir para 



o desenvolvimento do País", diz Eunice. 
O programa já foi realizado no Rio de Ja
neiro, Distrito Federal e Santa Catarina, e 
neste ano chega a Pernambuco e ao Pará. 
Mais de 3 mil mulheres já fizeram o curso 
e outras 2 mil devem começá-lo este ano. 
Eunice conta que já é possível perceber 
as mudanças que o curso proporcionou 
às participantes. "As mulheres do curso 
no Rio de Janeiro já participaram até de 
feiras em Londres para vender o material 
produzido por elas." 

Mulher de negócios 

Para incentivar o empreendedorismo 
entre as mulheres foi criado em 2004 o 
prêmio Mulher de Negócios, uma parce
ria entre o Sebrae, Business Professional 

Women (BPW), Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres e Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ). A propos
ta do concurso é identificar, selecionar e 
premiar mulheres empreendedoras que 
transformaram seus sonhos em realida
de. Em seis anos, cerca de 8 mil mulheres 
disputaram o prêmio, el4 mulheres fo
ram premiadas nas categorias pequenas 
e médias empresas e líderes de negócios 
coletivos. Segundo Maria Del Carmen, 
gestora de parcerias do Sebrae e respon
sável pela premiação, é possível perceber 
um perfil em comum entre elas. "Todas 
têm muita garra e uma história de supe
ração tanto profissional quanto pessoal. 
São pessoas que não acreditam em em
pecilhos para empreender." 

A economista Joseane Muniz, de Cam

pina Grande, foi vencedora do prêmio 
na etapa estadual da Paraíba na categoria 
pequenas empresas em 2007. Ela que vem 
de uma família de comerciantes, também 
resolveu abrir o próprio negócio quando 
saiu da faculdade. "Quando eu ainda era 
adolescente vi que precisava fazer algu
ma coisa porque, se não, eu ia cuidar de 
criança e de fogão. Eu queria mostrar que 
poderia fazer outra coisa." 

A área escolhida é que fugiu ao pa
drão dos investimentos femininos. Seu 
trabalho de conclusão de curso foi sobre 
a relação de custos e preços de baterias 
para carros, e para entender do assunto 
ela precisou estudar a parte técnica de 
uma bateria e até fez um curso de capa
citação em uma fábrica. Toda essa expe
riência fez com que ela abrisse a Eletricar 



Baterias, empresa especializada em troca 
de baterias automotivas. Na época, para 
abrir a loja, vendeu o próprio carro. 

Em dez anos de trabalho Joseane trans
formou a sua empresa em uma referência 
na cidade. Faz cerca de 25 atendimentos 
por dia, entre assistência técnica e troca 
de baterias. Para dar conta do serviço, ela 
precisou contratar mais três funcionários, 
mas nem por isso deixou de trabalhar na 
oficina. "Fazemos também atendimento 
em domicílio. Se me chamarem à noite 
para atender alguma emergência, eu já 
tenho tudo preparado para fazer a troca 
de bateria. Só coloco os meus filhos no 
carro e vou fazer o atendimento." 

Joseane conta que teve que se 
acostumar com a reação das pessoas 
quando ela chega para fazer o atendi
mento. "Elas não conseguem enten
der como uma mulher abre um capo 
de um carro e faz o diagnóstico da 
bateria. A discriminação ainda é mui

to grande." Segundo a empresária, 

uma vez chegou um senhor na empresa 
que se recusou a ser atendido por ela. 
Para não criar confusão com o cliente, 
Joseane preferiu chamar um dos funcio
nários para atendê-lo. 

Até mesmo o pai da empresária 
teve dificuldade em aceitar o negócio 
da filha. "Ele dizia que eu não entendia 
de baterias, e foi só quando eu ganhei 
o prêmio Mulher de Negócios que ele 
chegou mais perto de mim e passou 
a confiar no meu trabalho." Além do 
apoio do pai, com a premiação Joseane 
melhorou também o seu faturamento, 
isso porque as vendas aumentaram em 
40%. "Fiz muitos cursos no Sebrae, fiz o 
Empretec e isso tudo me ajudou a mu
dar completamente a loja." Depois dos 
cursos ela implementou uma política de 
pós-venda para fidelizar clientes e um 
programa de reciclagem de materiais. 

A médica-veterinária Gisele Penso, 
de Concórdia (SC), também encontrou o 
sucesso nos negócios em uma área antes 
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dominada por homens e foi vencedora do 
prêmio Mulher de Negócios na categoria 
pequenas empresas em 2008, na etapa es
tadual de Santa Catarina. Quando saiu da 
faculdade ela foi trabalhar em uma fazenda 
e depois em uma agropecuária, onde sem
pre atendia animais de grande porte. "Por 
inúmeras vezes foi preciso provar minha 
capacidade e conhecimento de técnica ao 
executar um determinado serviço. Vai ser 
difícil esquecer a primeira vez que operei 
um touro com uma plateia exclusivamen
te masculina", comenta. 

Quando trabalhava na agropecuária, 
Gisele percebeu que havia na cidade um 
mercado pouco explorado para trabalhar 
com animais pequenos e decidiu montar 
a sua própria clínica - a Le Petit. Ela con
ta que começou a empresa praticamente 
sem dinheiro no bolso, mas fez dos con
tatos que tinha com os fornecedores da 
agropecuária o primeiro trunfo do seu ne
gócio. "Comprei todo o meu estoque ini
cial a partir de um acordo com os fornece

dores para pagá-los em 45 dias. Na época 
eu fazia tudo: era cirurgiã, recepcionista, 
telefonista e administradora." 

Em dez anos de trabalho ela conse
guiu implementar serviços no pet shop 
que o diferenciavam dos demais. Gisele 
desenvolveu uma identificação individu
al que é colocada na coleira de cães que 
tomam banho e fazem a tosa de pelos na 
clínica. Isso permite que o dono saiba o 
que aconteceu com seu animal durante o 
tempo que ele ficou na Le Petit. "O selo 
vai pendurado no pescoço deles como 
se fosse uma gravata. Isso evita que in

formações sobre o cão não cheguem 
até o seu dono." A Le Petit foi também a 
primeira clínica a ter, no município, um 
plano de gerenciamento de resíduos de 
saúde com coleta seletiva do lixo e ultras-
sonografia para animais. 

Para seleção dos casos de empreende
dorismo do prêmio Mulher de Negócios 
são realizadas três etapas - estadual, re
gional e nacional. As 20 finalistas vão para 
Brasília, assistem à entrega do prêmio e 
recebem treinamento e capacitação. E as 
duas vencedoras da etapa nacional ga
nham uma viagem internacional para um 
centro de empreendedorismo. 'A ganha
dora da categoria de pequenas e médias 
empresas de 2008 tinha uma confecção 
em Pernambuco. Como prêmio ela ga
nhou uma viagem para a Espanha e, an
tes mesmo de voltarmos ao Brasil, ela já 
tinha marcado seu retorno à Espanha para 
participar de uma feira", conta Maria Del 
Carmen. Elas não dormem no ponto nem 
desperdiçam oportunidades. i 

Text Box
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