
SÃO PAULO 

Mulheres ganham espaço no 
empreendedorismo paulista 
De sua criação até 
fevereiro de 2012, 
Agência de Fomento 
Paulista desembolsou 
R$ 548,5 milhões em 
financiamentos; 45 % do 
total para mulheres 

SÃO PAULO 

A Agência de Fomento Paulista 
realizou levantamento que revela 
o crescimento da participação 
das mulheres empreendedoras 
no desembolso total da institui-
ção. As mulheres são responsá-
veis por 45% dos empréstimos 
aprovados pela agência, que fe-
chou o mês de fevereiro com R$ 
548,5 milhões, desde o início de 
suas operações. 

De acordo com o levantamen-
to, o número de empresas com 
mulheres como responsáveis pe-
los investimentos chega a quase 
1/3 (um terço) do total dos em-
preendimentos atendidos pela 
agência de fomento. A média de 
idade das mulheres que obtive-
ram financiamento é de 44 anos, 
representando diversos setores 
da economia. 

Goreti dos Santos Manginelli 
trabalha com o marido naempre-
sa Jóias Brasil e reforça a capaci-
dade da mulher empreendedora. 
"Quem cuida de uma casa, admi-
nistra uma empresa. Na realida-
de, o empreendimento se torna 
mais um setor sob os cuidados da 
mulher. O começo é bem difícil, 
mas conseguimos o que quere-
mos. Já completamos 21 anos de 
empresa", explica. 

Desde o início, a empresa "in-
vestiu continuamente em tecno-
logia" e em um processo produti-
vo, com a meta de alcançar altos 
padrões de qualidade em seus 
produtos, além de inovar por 
meio da automação da produção. 
"Compramos máquinas, atuali-
zamos a produção de brincos que 
antes era manual. Os investimen-
tos melhoraram nossa produção, 
que dobrou. Há, com isso, um au-
mento de clientes", explica Goreti 
sobre o destino do empréstimo. 

Ascensão 
Para Ana Paula Shuay, superin-
tendente de negócios da Agência 
de Fomento Paulista, o resultado 
do levantamento reflete o proces-
so de ascensão das mulheres no 
mercado de trabalho e o poten-
cial que têm para ocupar cargos 

de chefia. "O avanço das mulhe-
res nas corporações é notório. 
Cerca de 90%das que utilizaram o 
financiamento têm nível supe-
rior. 

Do total, 55% delas são casadas 
e a idade média é de 44 anos", dis -
corre a superintendente. "Aten-
demos 650 empresas em 166 mu-
nicípios no Estado de São Paulo. 
Metade dos empreendimentos 
atendidos tem mulheres ocu-
pando cargos de liderança e qua-
se 220 empresas possuem mu-
lheres à frente do negócio", afirma 
a superintendente. 

Ana Paula deixa claro que a 
mulher empreendedora, ao tra-
çar jornadas no mercado de tra-
balho, ganha por "diversificar as 
informações". 

Para ela,a rotina de trabalho faz 
com que "a mulher aprenda e ad-

quira dinamismo dentro e fora 
das corporações". 

Financiamento 
Os prazos da Agência de Fomento 
Paulista variam conforme a linha 
e projeto apresentado, podendo 
chegar até 10 anos, com carência 
de até 24 meses. Os juros são um 
dos menores do mercado. A me-
nor taxa é de 0,41% ao mês (5% ao 
ano), para projetos ligados à Eco-
nomia Verde, e 0,57% ao mês (7% 
ao ano) para a maioria das linhas. 
Algumas linhas de crédito tratam, 
por exemplo, de ampliação do 
negócio, modernização e aquisi-
ção de máquinas. "Temos várias 
linhas para atender a todos os se-
tores da economia paulista", pon-
tua AnaPaula. 

A Agência de Fomento Paulista 
oferece a possibilidade de solici-
tação de financiamento pela In-
ternet, por meio da ferramenta 
Negócios Online. O empresário 
pode solicitar seu empréstimo e 
acompanhar o trâmite do finan-
ciamento em tempo real. 

É preciso preencher cadastro e 
seguir orientações indicadas 
obedecendo aos pedidos de en-
vio de documentação. Será en-
viado um e-mail com as instru-
ções para a confirmação do ca-
dastro. Para maiores informações 
os interessados devem acessar o 
endereço eletrônico da institui-
ção: www.agenciadefomento-
paulista.com.br. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 8 mar. 2012, Caderno C, p. C8.




