
Especialmente desenvolvido em
parceria com a UCLA Anderson
Executive Education para prepa-
rar a próxima geração de mulhe-
res líderes globais, o Programa
Banco Santander W50 tem a fun-
ção de imbuir as empreendedo-
ras com ferramentas de desenvol-
vimento, treinamento e conheci-
mento para melhorar a produtivi-
dade e as habilidades para reter
talento e assegurar o sucesso fu-
turo das organizações.

O Programa tem como foco
mulheres empreendedoras entre
30 e 35 anos com significativa ex-
periência profissional e realiza-
ções diretas, com possibilidade
de assumir posição de liderança
em alguma empresa.

Durante os seis dias de progra-
ma - entre 10 e 15 de junho - se-
rão abordadas estratégias de lide-
rança, introdução à governança
corporativa, estratégia, estrutura
e sucessão, networking. A expe-
riência no campus faz parte de
um programa de três meses com

avaliações pré e pós encontro pa-
ra acompanhar a aplicação dos
conceitos na vida profissional
dos participa

As interessadas podem se ins-
crever até o dia 1 de março de
2012 no site da Universidade da
Califórnia (www.anderson.ucla.
edu/x34231.xml). As 50 profissio-
nais escolhidas ao redor do mun-
do receberão uma notificação da
universidade no dia 2 de abril
confirmando a aceitação no pro-
grama, lembrando que as partici-
pantes serão responsáveis por to-
das as despesas de viagem para
Los Angeles. Hospedagem e ali-
mentação serão custeados pela
organização. ■

Programa recebe
inscrições até março
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Baba Vacaro

José Marton

Estúdio Nada Se Leva

Adriano Design

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Meia dúzia de
gatas-pingadas
Um desafio para o seu conhecimento de negócios: cite
seis empresas mundiais de grande porte fundadas por mu-
lheres! Vou facilitar um pouco. Cite seis negócios brasilei-
ros de grande porte fundados por mulheres! OK. Você
não tem muito conhecimento sobre a história dos negó-
cios. Então vamos falar de negócios recentes. Cite seis
startups fundadas por mulheres! Se conseguiu completar
algumas destas listas, parabéns. Precisamos de mais espe-
cialistas assim. Mas se não conseguiu, não se preocupe.
Eu também não conseguiria sem um bom tempo pesqui-
sando. Mas que tal repetir as listas trocando mulheres por
homens? É bastante provável que consiga finalizar todas
as listas e ainda sobrar nomes.

Mas não me preocupo com estas listas. Elas represen-
tam o passado. Também não sou influenciado se determi-
nada empresa foi fundada por um homem, mulher ou
qualquer outra situação intermediária. O que me preocu-
pa é que o empreendedorismo de alto impacto continua-
rá sendo um jogo predominantemente masculino nos pró-
ximos anos no Brasil.

Participei de três finais de grandes competições de em-
preendedorismo nas últimas semanas. Em todas, a presen-
ça feminina era ausente e, quando muito, simbólica. Te-
nho sido banca de seleção e professor de um curso patroci-
nado por um grande banco americano para capacitar dez

mil empreendedoras ao
redor do mundo. Mes-
mo gratuito e oferecido
por uma das melhores es-
colas de negócios, o inte-
resse das candidatas tam-
bém tem sido mínimo.
Uma das minhas alunas
fundou um espaço de co-
working só para mulhe-
res e tem enfrentado
grandes desafios em
atrair a atenção de meia
dúzia de gatas-pinga-
das, se é que dá para
adaptar este jargão popu-
lar sem perder seu senti-

do original. Outra amiga tentou replicar no Brasil um en-
contro periódico e informal para reunir intraempreendedo-
ras, altas executivas de grandes empresas que ocorre em
outros países. No começo foi um sucesso e, meses depois,
uma reunião de gatas-pingadas.

Do outro lado, estatísticas do Sebrae indicam que o nú-
mero de mulheres que iniciam negócios próprios no Bra-
sil não para de crescer. No início de 2011, as mulheres re-
presentavam 45% de uma nova categoria chamada Em-
preendedor Individual, negócios com faturamento bruto
anual de R$ 60 mil a partir de 2012. Mas a maioria destas
empresas nasce como opção de subsistência.

Em um mundo que valoriza cada vez mais a sustentabi-
lidade, será necessário um número crescente de empreen-
dedores com diferentes propostas e percepções na criação
e desenvolvimento de negócios realmente comprometi-
dos com um mundo melhor. E não faremos isto apenas
com a visão masculina ou masculinizada dos negócios vi-
gente até agora. Este mundo melhor também demanda ne-
gócios marcados pela organização, sensibilidade e visão
sistêmica feminina. A grande beleza nos negócios femini-
nos está no coempreender e no compreender os negócios
como uma contínua relação de pessoas para as pessoas.

Torço para que este artigo se torne desatualizado rapida-
mente e que as questões mencionadas inicialmente tenham
dezenas de combinações de respostas. Até lá, o mundinho
do empreendedorismo de alto impacto continuará sendo
masculino e as piadas machistas sobre a dúvida se a meia
dúzia de gatas são gatas mesmo continuarão tendo graça. ■

Fotos: divulgação

Jum Nakao

O Programa Banco Santander
W50, do qual Patrícia Bruscatto
participou neste ano, já abriu
inscrições para 2012 e acontece
entre 10 e 15 de junho

Responsável pelo processo
Entrelinhas, patenteado em 2002.

Brasileiro e neto de japoneses
é estilista e diretor de criação.

Carioca e vencedor de diversos
prêmios de design.

Designer responsável pela
criação da coleção “Gelatina”.

PEÇASASSINADAS

Dos paulistas Guilherme Leite
Ribeiro e André Bastos.

Marca da dupla de arquitetos
Davide e Gabriele Adriano.

O Programa foca
em empreendedoras
entre 30 e 35 anos
com possibilidade
de assumir liderança
em alguma empresa

MARCELO
NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação

No início de 2011,
as mulheres
representavam
45% de uma nova
categoria chamada
Empreendedor
Individual, negócios
com faturamento
bruto anual de R$ 60
mil a partir de 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.
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