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Fonte: GEM Brasil, Sebrae/IBGE.

A força feminina
Indicadores de gênero no empreendedorismo no Brasil
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Mercado No setor de franquias houve um aumento
de 30% participação feminina, entre 2009 e 2011

Mulheres conduzem
abertura de metade
dos novos negócios
Janes Rocha
Para o Valor, do Rio

Os homens ainda são maioria
no campo dos negócios por con-
ta própria no país. Mas a partici-
pação das mulheres aumentou
20% nos últimos dez anos, de
acordo com as estatísticas ofi-
ciais mais atualizadas do IBGE,
relativas a 2011. A Pesquisa Na-
cional de Amostragem por Do-
micílio (PNAD) apontou que o
Brasil tem 22,8 milhões de em-
pregadores e trabalhadores por
conta própria, dos quais sete mi-
lhões (ou 31%) são mulheres. Em
2001 elas eram 5,8 milhões.

Dizer que as mulheres estão to-
mando todos os espaços no mun-
do já virou lugar comum. O que
foge um pouco ao comum é o ta-
manho de sua participação no
empreendedorismo brasileiro.
Pesquisa anual realizada pelo
Global Enterpreneurship Moni-
tor (GEM), organização interna-
cional de monitoramento do em-
preendedorismo, mostrou que,
em 2011, a proporção de mulhe-
res entre os empreendedores em
estágio inicial no Brasil ficou em
49%, maior que a média mundial,
de 37%, e a quarta maior entre os
54 países estudados.

Por um conceito mais amplo
adotado pelo GEM, as mulheres já
estariam praticamente equipara-
das aos homens enquanto grupo
de empreendedores. Pelo levanta-
mento, em 2011, os homens soma-
vam 51,38% dos empreendedores
iniciais e as mulheres, 48,62%. En-
tre os já estabelecidos, a proporção
era 56,93% para 43,01%.

Enquanto a PNAD contabiliza

empresas oficiais, constituídas co-
mo tal, o GEM toma por base desde
as pessoas que começaram a em-
preender há apenas três meses e
meio (e que não necessariamente
já abriram uma empresa formal)
até aquelas que têm mais de três
anos e meio como empresários.
Sob qualquer aspecto que se olhe,
entretanto, a participação da mu-
lher como empreendedora é cada
vez maior. “Vem crescendo desde o
início do nosso estudo, até que
chegamos ao ponto de quase equi-
p a r a ç ã o”, afirma Simara Maria
Greco, coordenadora de projetos
do Instituto Brasileiro da Qualida-
de e Produtividade (IBQP), entida-
de que representa o GEM no Brasil.

As estatísticas do IBGE apontam
um pequeno recuo em 2011 no
número de mulheres empreende-
doras — há uma interrupção em
2010, quando a PNAD não foi rea-
lizada em função de mudanças no
censo. Mas para o economista Car-
los Alberto dos Santos, diretor-téc-
nico do Sebrae, essa diferença para
menos não altera a tendência de
longo prazo. “Desde a década de
60 tem havido um aumento da
participação das mulheres em to-
dos os campos da sociedade”, afir-
ma o executivo do Sebrae. “No
campo dos novos negócios não se-
ria diferente”, completa.

Os setores preferidos por elas
na hora de empreender são os
de saúde e beleza, acessórios
pessoais, refeições rápidas, ves-
tuário, alimentos especiais, mó-
veis e decoração, nas seis primei-
ras colocações de um ranking de
dez posições elaborado pela Riz -
zo Franchise, consultoria espe-
cializada em estruturação e im-

plantação de redes de franquias,
que acompanha esse mercado
há mais de 20 anos.

Foi no ramo número um do ran-
king da Rizzo, o de saúde e beleza,
que Cristiana Arcangeli se desta-
cou. Consultora multimídia em
beleza e qualidade de vida, Cristia-
na começou sua vida profissional
como dentista nos anos 80, hoje é
uma conhecida empresária de su-
cesso, à frente de um grupo de em-
presas de cosméticos que deve fe-
char 2012 com faturamento próxi-
mo a R$ 20 milhões, quase 50%
mais que em 2011.

Cristiana foi quem criou, nos
anos 90, a Phytoervas, posterior-
mente vendida para a multina-
cional farmacêutica Bristol-
Myers Squibb. Ela também foi a
primeira a instalar uma distri-
buidora de cosméticos interna-
cionais no país, com marcas co-
mo Chanel, Bulgari, Clinique e
Carolina Herrera. Depois, em
2006, criou a Éh! Cosméticos.
Em 18 meses vendeu-a para a
Hypermarcas.

Agora Arcangeli pilota a beau -
ty ’in, uma marca de produtos de
uma nova categoria, os “aliméti -
cos”, um conceito também criado
por ela. Com a beauty’in, Cristiana
fez uma fusão entre o ramo de sua
especialidade, o de cosméticos,
com o de alimentos. A expectativa
para 2013 é dobrar as receitas,
pois pela primeira vez, com a
beauty ’in, Cristiana Arcangeli pre-
tende exportar seus produtos.

Quatro contêineres do beau-
ty ’drink, bebida de preparo instan-
tâneo à base de chás orgânicos
com vitaminas e sais minerais, já
estão encomendados para o Kwait.

A nova linha também será expor-
tada em todas as suas modalida-
des (barras de cereais, balas e bebi-
das) para a cadeia inglesa Selfrid -
ges onde será vendida em um bal-
cão próprio. “Gosto de fazer coisas
novas; inovação é o meu grande
b a r a t o”, diz a empresária.

Também no setor de franquias
houve um aumento da participa-
ção feminina. Segundo dados da
pesquisa da Rizzo, o número de
mulheres no comando de fran-
quias aumentou de 50.244 em
2009 para 65.444 em 2011, um
avanço de mais de 30% em um
universo de 136,3 mil franquea-
dos individuais.

A Rizzo analisou ainda a perfor-
mance da mulher no comando do
negócio em comparação com os
homens. Um estudo envolvendo
127 empresas franqueadoras ava-
liou dois itens, faturamento e ren-
tabilidade, nos últimos quatro
anos. “A conclusão é que a perfor-

mance das mulheres é 24% supe-
rior à dos homens, em faturamen-
to, e 32% em rentabilidade”, diz
Marcos Rizzo, sócio diretor da con-
sultoria. Após dissecar esses dados,
Rizzo concluiu que o desempenho
é melhor devido a três pontos
principais. Primeiro o maior en-
volvimento e participação das mu-
lheres; maior fidelidade ao negó-
cio e uma postura mais humilde,
disposta a aprender. “O homem
tem uma postura de ‘já sei’. A mu-
lher tem uma postura de ‘quero
aprender ’. O homem não admite
que não sabe”, afirma Rizzo.

Ricardo Camargo, diretor-exe-
cutivo da Associação Brasileira
de Franchising (ABF), observa
ainda que as mulheres atendem
melhor os clientes, são mais
educadas e têm um nível de ob-
servação de detalhes maior que
o dos homens, o que pode fazer
toda a diferença para o resulta-
do das vendas, dependendo do

tipo de negócio. Para Cristiana
Arcangeli, as mulheres são mais
detalhistas e apaixonadas. “O
homem faz mais conta”.

Segundo esses especialistas,
não há uma explicação só para o
crescimento da participação da
mulher no empreendedorismo.
Camargo acha que as mulheres
encontraram uma maneira de
driblar a eterna desvantagem sa-
larial em relação aos homens no
mercado de trabalho. “Em fran-
quias elas têm a chance de ga-
nhar mais”, afirma. Outro motivo
pode ser um “volta para casa” de -
pois de duas décadas tentando
dividir espaço com os homens
nas fábricas e escritórios. “Vive -
mos hoje no Brasil o que aconte-
ceu no final da década de 70 nos
Estados Unidos, as mulheres qui-
seram voltar para mais perto de
casa, para ficar mais próximas
dos filhos e da família”, aposta
Marcos Rizzo.

Lixo e tecnologia podem compor
uma equação muito lucrativa
Marília de Camargo Cesar
De São Paulo

Mayura Okura tem 26 anos e
fala na velocidade da luz. Funda-
dora da Maynis Negócios e Inves-
timentos Sustentáveis, ela des-
creve um empreendimento que
envolve toneladas de resíduos,
como aparas de papel, metais e
plásticos usados com o entusias-
mo de quem está para embarcar
numa viagem para uma praia
exótica. “Eu só penso em resí-
duos, resíduos, resíduos.”

Exemplo de uma geração de
empreendedores que já perce-
beu que lixo e tecnologia podem
ser uma combinação lucrativa,
Mayura descreve a nova plata-
forma que criou, a B2Blue.com,
como uma ferramenta que vai
“beneficiar muitas empresas que
nem sabem que os resíduos que
produzem podem ter valor co-
mercial”, ela diz.

A B2Blue.com foi lançada em
julho, com investimento próprio
de R$ 200 mil, e já contabiliza
mais de duzentos cadastrados,
cujo valor, até o fim de setembro,
somava cerca de R$ 1 milhão. A
meta de chegar a R$ 3 milhões
em negócios em 2012 já está sen-
do revista para cima.

A média dos anúncios tem va-
lor que varia de R$ 10 mil e R$ 11
mil, e o volume total representa-
va 3,4 mil toneladas de resíduos a
ser comercializados pela plata-
forma. Isso equivale a R$ 0,83 por
quilo de material, segundo infor-
mações da empresa.

O portal funciona como uma
espécie de site de “encontros”.
Empresas que não sabem o que
fazer com as sobras de seu pro-
cesso produtivo colocam um
anúncio no site. E aquelas que
são ligadas ao setor de recicla-
gem e que já sabem como ga-
nhar dinheiro com seus descar-

tes negociam o material pelo
portal. A Maynis ganha 15% de
comissão sobre o valor de cada
negócio fechado.

O modelo deve decolar com a
crescente necessidade que as
empresas encontram de dar des-
tinação adequada aos seus des-
cartes, exigência da nova legisla-
ção da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos. Segundo Mayura,
que é formada em gestão am-
biental e trabalhou durante cin-
co anos como consultora de em-
presas, um dos pontos fortes do
portal é fazer toda a análise de

documentação exigida das em-
presas para realizar o descarte,
evitando assim que haja negó-
cios com produtos proibidos ou
perigosos. “Ajudamos também a
empresa que não sabe o valor de
seus resíduos, além de melho-
rarmos os anúncios para facili-
tar o encontro entre as partes in-
teressadas”, descreve. “Fa z e m o s
também a rastreabilidade do
material, para que haja seguran-
ça de que o descarte vai ter uma
destinação adequada”, garante.

Segundo a fundadora da fer-
ramenta, o potencial desse mer-

cado é grande e já há investido-
res anjos interessados. “Estamos
preparando uma apresentação
formal, em outubro, para três
investidores que querem capita-
lizar o negócio”, diz.

Do total de anúncios registra-
dos no início de setembro, 40%
referiam-se a resíduos plásticos,
num volume total de 15 tonela-
das mensais; 22% eram metais
não ferrosos, com 400 toneladas
mensais; 11% eram papel e pa-
pelão, com 290 toneladas e 9%
de metais ferrosos, 72 toneladas
por mês.

Emprego cresce
mesmo com a
retração do PIB
Do Rio

O forte crescimento do empre-
endedorismo no Brasil — tanto
masculino, quanto feminino —
pode explicar o motivo de o em-
prego continuar crescendo, ape-
sar de a atividade econômica es-
tar em baixa, afirma o economis-
ta Carlos Alberto dos Santos, di-
retor-técnico do Sebrae. “Há um
debate hoje entre os economis-
tas sobre o porquê de o emprego
continuar crescendo, apesar da
retração do Produto Interno Bru-
to (PIB)”, diz Santos.

Em 2009, por exemplo, o PIB do
país estagnou — 0,3% negativo —,
mas foram criados 995 mil novos
postos de trabalho. Para Santos, a
resposta a essa contradição está
nos pequenos negócios, que se-
guem em expansão, mas não têm
expressão nas contas nacionais co-
mo têm as grandes empresas.

Santos afirma que a geração de
emprego tem se dado nas micro
e pequenas empresas, que res-
pondem por 25% do PIB brasilei-
ro, de forma dispersa. Esse fato,
segundo ele, pode ser comprova-
do pelos números que compõem
o gráfico, elaborado com base
nos dados do Anuário do Traba-
lho na Micro e Pequena Empresa
2010-2011. Eles mostram que ao
mesmo tempo em que o PIB re-
gistra baixos percentuais de cres-
cimento (principalmente nos
anos de crise como 2001 e 2009),
as micro e pequenas empresas
(MPE) registram taxas maiores
de emprego que as médias e
grandes (MGE).

“Quando uma fábrica gigante
demite quatro mil pessoas, isso é
muito relevante e conta muito
nas estatísticas. Por outro lado,
quando uma microempresa con-

trata uma, duas pessoas, não faz
nenhuma diferença no PIB indi-
v i d u a l m e n t e”, explica o diretor
do Sebrae. Porém são milhares
de microempresas que estão
contratando. “É claro que não é
um emprego da mesma qualida-
de, porém ajuda a explicar por-
que o emprego continua cres-
cendo, apesar do PIB”.

Além disso, ressalta Santos,
outros fatores se juntam para
compor o quadro de novas con-
tratações entre os pequenos.
“Enquanto o Brasil decrescia
0,3%, (o Estado de) Pernambuco,
por exemplo, cresceu 20%, o do-
bro do PIB chinês.”

Para o diretor do Sebrae, a ex-
pansão do empreendedorismo
reflete ainda as expectativas po-
sitivas existentes na economia.
Segundo ele, no início da década,
de cada dois pequenos negócios
abertos, um era por oportunida-
de, outro por necessidade, ou se-
ja, a pessoa não encontrou alter-
nativa de sustento que não fosse
o negócio próprio. Hoje a relação
é 2,24 por oportunidade para ca-
da um de necessidade. Esse movi-
mento guarda, aparentemente,
um paradoxo pelo fato de que o
emprego com carteira assinada
também está crescendo.

Ao menos em teoria, conside-
rando o risco envolvido nas duas
formas de trabalho, as pessoas po-
deriam preferir empregos com
carteira assinada a manter um ne-
gócio próprio. Mas não é o que es-
tão mostrando as estatísticas co-
lhidas pelo Sebrae. “Isso significa
que muito mais gente está abrindo
novos negócios porque tem uma
expectativa positiva para o futuro
e se sente encorajada até em pedir
demissão do emprego para abrir o
negócio próprio.” (JR)

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Mayura Okura, da B2Blue.com: “Ferramenta beneficia empresas que nem sabem que resíduos têm valor comercial”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out.  2012, Especial Empreendedorismo, p. F4.




