
Uma força elegante 
Alexandre Teixeira  
 
Mulheres de países emergentes que chegam aos mercados de trabalho e de consumo 
formarão, a partir de 2020, contingente transformador para os negócios  
 

Uma legião de mulheres que vai migrar de papéis 
secundários na economia de subsistência para os 
mercados de trabalho e de consumo tem tudo para se 
tornar a maior força transformadora do mundo 
emergente. Elas são muitas. Cerca de 870 milhões farão 
essa transição até 2020, e na década seguinte passarão 
de 1 bilhão, calculam DeAnne Aguirre e Karim Sabbagh, 
sócios da consultoria Booz & Company e autores de 
estudo sobre o potencial das mulheres como agentes 
econômicos transformadores. Antes fraco, agora esse 
potencial mostra-se poderoso graças a alguns fatores, 
como a migração das mulheres para as cidades, o 
aumento das oportunidades educacionais e as mudanças 
em leis e normas culturais em alguns países.  
 
O efeito multiplicador desse movimento tende a ser maior 
do que o de outras expansões demográficas por ao 
menos três razões. Primeiro, pela amplitude geográfica. A 
maioria dessas mulheres – cerca de 822 milhões vive em 
países em desenvolvimento da América Latina, da Ásia, 
do Oriente Médio, do Leste Europeu e da África. Segundo, 
porque as mulheres tendem a ter menos filhos quando se 
tornam mais ativas economicamente, o que eleva o 

padrão de vida das famílias. Terceiro, porque essas mulheres provavelmente investirão uma 
proporção maior de sua renda em comparação ao que fariam os homens na educação dos 
filhos, que poderão dar continuidade ao ciclo de desenvolvimento econômico e social.  
 
O estudo da Booz & Company mostra que, no Brasil, mais mulheres são economicamente 
ativas do que no restante da América Latina. Trata-se de um diferencial relevante. Baseado em 
observações de outros mercados, Roshni Goel, outro sócio da consultoria, afirma que o 
envolvimento ativo das mulheres com o trabalho gera melhorias na educação, bem como na 
saúde e na nutrição infantis. Isso leva à redução da mortalidade e da pobreza, associada a um 
aumento na produtividade econômica. “Quando mulheres assumem papéis em agências 
governamentais, os países aumentam o foco em questões sociais e culturais”, diz Goel. “Isso 
acontece também quando partidos políticos percebem o potencial inexplorado de eleitoras 
mulheres.”  
 
Um risco de longo prazo é o declínio da população, na medida em que as mulheres demoram 
mais para casar e ter filhos ou optam por constituir famílias menores. Em um horizonte mais 
curto, porém, essa mudança demográfica pode ser vista como uma oportunidade para países 
grandes com descontrole populacional.  
 

 



 
 
Fonte: Época Negócios, ago. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 23 ago. 2010. 


