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A dentista Alessandra de Oliveira
teve uma clínica própria antes
de ingressar na Sorridents, há
cinco anos, como especialista
em uma das franquias da rede.
Desde fevereiro deste ano ela
é proprietária de uma unidade
própria. “Como são 116 unidades,
adquirimos os melhores materiais
pela metade do preço”, afirma,
destacando uma das vantagem
da empresa. Segundo Alessandra,
esse poder de compra permite
que as unidades da Sorridents
ofereçam tratamentos a preços
mais acessíveis. Fazer parte
desse sistema permite também
negociar financiamentos com
bancos, o que resulta em
facilidades de pagamento para
os pacientes. Hoje, Alessandra
conta com uma equipe de 17
dentistas e atende a todo tipo
de problemas odontológicos
na sua unidade, que fica na Vila

Madalena, bairro paulistano de
classe alta. “A maioria dos meus
clientes são da classe A e B. A
empresa nasceu voltada para um

público de baixa renda, só
que está passando a atender
também quem tem maior
poder aquisitivo”, afirma.
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a partir de 2011, a começar por Portugal e Angola

Ser capaz e usufruir da
consciência disso
As mulheres estão mudando. Principalmente, as em-
preendedoras. Em 2000, o Brasil surpreendeu ao aparecer
em primeiro lugar na pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) sobre empreendedorismo no mundo. Na-
quele ano, as mulheres representavam 29% dos em-
preendedores brasileiros, a grande parte delas abriu uma
empresa motivada pela necessidade. Ou seja, tornaram-
se empresárias para manter a família. Se pudessem, esco-
lheriam a vida de funcionárias. Naquele ano, elas estavam
muito presentes no setor comercial de baixo valor agre-
gado. Após dez anos, as brasileiras passaram a ser 53%
dos empreendedores do país e, surpreendentemente, a
maioria abriu sua empresa por ter identificado uma opor-
tunidade de negócio. Isto significa que estas mulheres
trocaram o emprego pela chance de investir numa ideia
nova, no seu próprio talento ou em uma necessidade do
mercado que acreditaram poder atender.

Mudanças importantes também estão ocorrendo no
mercado. A crise de 2008 alertou o mundo para novas for-
mas de condução de um negócio, e as chamadas “caracte-
rísticas femininas” estão mais valorizadas. As mulheres são
capazes de realizar diversas atividades simultaneamente;
têm maior flexibilidade e organização; preferem uma ges-

tão mais colaborativa e
horizontal; gostam de se
relacionar com pessoas e
são muito cuidadosas e
comprometidas. Para
aproveitar e agarrar esta
oportunidade do merca-
do, as mulheres preci-
sam acreditar que mere-
cem e podem ser donas
de seu próprio negócio.
Precisam desenvolver
uma autoimagem positi-
va: reconhecer seu ta-
lento e criar um diferen-
cial; e principalmente
desejar o sucesso. Muitas
vezes, as mulheres to-

mam iniciativa, correm riscos, investe sua energia para
construir um projeto empresarial e param de crescer por
opção, como se não merecessem. Acreditar nesse mérito é
parte da mudança em curso no perfil das empreendedoras.

Se a oportunidade não estiver dentro das fronteiras na-
cionais, algumas mulheres estão dispostas a buscá-la em
outro lugar. Foi o que aconteceu com Juliana Quiterio que,
aos 15 anos e contra a vontade dos pais, acompanhou o ir-
mão ao Japão e aprendeu por lá o valor do seu trabalho, da
independência e de sua capacidade de realização. No retor-
no ao Brasil, investiu na sua carreira, sempre acreditando
que o futuro estava no Oriente. Trabalhava em uma empre-
sa americana quando aceitou o desafio de ir para China
numa época em que poucos achavam essa uma boa ideia.
Na China, adaptou-se, estudou, aprimorou a língua local
para se comunicar com fluência e, junto com uma amiga,
executiva de outra empresa, identificou uma oportunidade
de negócio. Ela estava satisfeita com seu cargo na multina-
cional em que trabalhava, com os benefícios que recebia,
mas sabia que podia realizar mais e que os benefícios do
cargo atual não durariam para sempre.

Foi assim que abriu a Assistence China, prestadora de
serviços a empresários brasileiros para inspeção de quali-
dade e testes de produtos, intermediando negócios entre o
Brasil e os países da Ásia. Hoje, aos 32 anos, sabe que fez a
escolha certa. Em três anos, a empresa se consolidou. Julia-
na e sua sócia estão num momento de expansão do negócio
e, ainda este ano, vão abrir um escritório no Brasil para
melhor atender os clientes. Como ela, outras mulheres de-
veriam saber que merecem e podem muito mais. ■

As mulheres
precisam acreditar
que merecem e
podem ser donas do
próprio negócio.
Têm de desenvolver
uma autoimagem
positiva: reconhecer
seu talento e criar
um diferencial
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Empresa mira também consumidores das classes A e B

ATITUDE EMPREENDEDORA

Muitas horas de
trabalho por dia

Cabeça erguida
frente aos riscos

Carla Sarni tem plena consciência
que sua postura frente às
dificuldades foi decisiva para
o desenvolvimento de um
negócio de sucesso. “O que me
fez grande foi muita dedicação
e comprometimento. Desde o
início trabalhei em média 15 horas
por dia na Sorridents”, afirma.

Carla tem uma atitude
fundamental em qualquer
empreendedor: a coragem
de enfrentar riscos e,
eventualmente, errar. “Nunca
tive medo de falhar. Eu penso
que se cair, me levanto. Jamais
passou pela minha cabeça
que a Sorridents não daria certo.”
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Aposta nos
diferenciais

Carla tem buscado fugir dos
clichês. Por isso, investiu em
estabelecimentos térreos e
acessíveis. Outras inovações
foram o uso de tecnologia de
ponta para atender clientes
de baixa renda e a reunião, em
uma mesma clínica, de todas
as especialidades odontológicas.
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Meta da Sorridents é chegar
a 500 unidades até 2016

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora
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