
Ias compõem mais da metade da população nacional. São maio-
ria nas faculdades, ocupam 42% das vagas de emprego do País e 
sustentam, sozinhas, 35% dos lares. Mas a brasileira quer mais, 
muito mais. E para isso tem enveredado por um caminho que, 

durante muito tempo, foi dominado pelos homens - o do empreendedo-
rismo. Hoje, segundo dados da consultoria internacional Grant Thornton, 
a mulher brasileira é a que mais empreende no planeta. Depois de ouvir 

11 mil empresas em 39 eco-
nomias, o centro de pesquisas 
constatou que, no Brasil, a 
taxa de empreendedoras é de 
12% contra uma média mun-
dial de 4%. "A brasileira quer 
e pode mais", diz Madeleine 
Blankenstein, sócia-diretora 
do International Business 
Center da Grant Thornton 
Brasil. "Com a economia 
aquecida, ela pode escolher 
como quer ganhar seu di-

nheiro." E mui-
tas escolhem 
abrir o próprio 
negócio, depois 
de refletir de 
maneira cuida-
dosa e calculada. "A mulher que abre uma empre-
sa no susto, para ter uma fonte de renda, qualquer 
que seja ela, não é mais tão comum", explica Bru-
no Caetano, diretor superintendente do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) em São Paulo. 

Fernanda Mion, 27 anos, é exemplo disso. 
Logo que entrou na faculdade, ela buscou uma 
forma de complementar sua renda. Descobriu 
que comprando bijuterias na 25 de Março, rua 
de comércio popular em São Paulo, e revenden-
do para as colegas na universidade, conseguiria 
algum dinheiro. Mas logo percebeu que as ami-
gas revendiam suas bijuterias e farejou uma 
oportunidade de negócio. "Se pudesse produzir 
desenhos meus, comprar direto da fundição e 
distribuir para minhas amigas revenderem, teria 
um negócio", diz. Com R$ 2 mil emprestados 
do pai, começou a Fernanda Mion Acessórios. 
Hoje ela tem três lojas físicas, uma virtual, > > 



> > 50 revendedoras e 12 funcionários - dois dos 
quais são seu pai e sua mãe, que trabalham, 
orgulhosos, com a filha. "Depois de me formar 
em rádio e tevê, fui fazer um curso de vendas 
para o varejo e o atacado", diz ela, que investiu 
em formação. O Rio de Janeiro é o próximo 
mercado que Fernanda quer explorar. 

"A mulher empreendedora tem muitas qua-
lidades", diz Odair Soares, economista e profes-
sor de administração na Pontifícia Universida-
de Católica (PUC-SP). Ele lembra, por exemplo, 
que as mulheres, por serem ao mesmo tempo 
mães, profissionais, esposas e donas de casa, têm 
capacidade única para administrar vários pro-
blemas simultaneamente - uma qualidade que 
se desdobra em muitas outras, como mostrou o 
estudo Global Entrepeneurship Monitor 2010, 
fruto de parceria entre o Sebrae e o Instituto 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (leia 
quadro). "Não é à toa que vemos uma ascensão 
constante, desde 2002, da presença feminina 
entre os brasileiros que abrem empresas no 
País", afirma Caetano, do Sebrae. Nos últimos 
nove anos, a participação subiu sete pontos 
percentuais, de 42% para 49%. 

Mas, antes dessa ascensão vigorosa, já havia 
muitas empreendedoras fazendo sucesso. É o 

caso da dentista e proprietária da rede Sorri-
dents, Carla Renata Sarni. Em 1995, meses 
depois de se formar, ela já tinha aberto o pró-
prio negócio, de olho no atendimento de pa-
cientes em larga escala. O que começou com 
uma sala de 21 metros quadrados na Vila Cís-
per, zona leste de São Paulo, virou um império 
com 161 franquias pelo País, uma sede com 83 
funcionários e mais de 30 mil pacientes aten-
didos por mês. "Sempre fui vendedora, sei 
fazer isso muito bem e só consegui explorar 
essa habilidade plenamente depois de abrir 
meu negócio", diz Carla. 

0 setor de prestação de serviços, no qual o 
contato humano e o traquejo social são mais valo-
rizados, ainda é a área com a maior presença de 
mulheres empreendendo. A sensibilidade femi-
nina também trabalha a favor quando as metas 
são claras. "Nós temos objetivos muito bem 
definidos desde o começo da empresa", expli-
ca Neusa Barata, que fundou a NBSete, uma 
agência de promoção publicitária, em 2006, 
pouco depois de perder o emprego e sofrer um 
grave derrame cerebral, do qual se recuperou 
completamente. Desde então, ela já mudou de 
endereço duas Vezes para acomodar mais fun-
cionários - no início eram dois, hoje são 35. 
"Coloco meta em tudo e sempre consigo 
atingi-las", diz Neusa. Segundo o Sebrae, em-
presas como a NBSete têm tudo para continuar 
dando certo. Embora o serviço ainda não tenha 
dados para comprovar essa tese, os consultores 
do instituto já observam que empresas criadas 
por mulheres vão menos à falência que as li-
deradas por homens. 
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