
“O sucesso não vem do céu. Trabalhei muito para fazer tudo dar certo”

Reportagem de capa

Regina Jordão, Pello Menos Instituto de Depilação

Aos 16 anos, Elza Aguiar (foto na
capa do caderno) começou a tra-
balhar no escritório Marinho
Despachantes. “Na época éra-
mos cinco funcionários”, relem-
bra. Enquanto aprendia o ofício,
a jovem formou-se em adminis-

tração e direito. Hoje, Elza co-
manda o escritório que ocupa
uma área de 2.400m² e emprega
198 pessoas. Começou associan-
do-se ao antigo dono, Mário Abi-
calam, e tornou-se única proprie-
tária depois que ele morreu. O
esforço de Elza luta para marcar
presença e ser reconhecida nu-
ma área predominantemente
masculina foi reconhecida na úl-
tima quinta-feira, quando o Se-
brae-SP concedeu a ela o Prêmio
Sebrae Mulher de Negócios na
categoria Pequenos Negócios,
etapa estadual.

“Lutei a vida inteira para ven-
cer o desafio de atuar nessa área.
Além disso, fiz com que a profis-
são de despachante fosse valori-
zada, porque antes era considera-
da um quebra-galho.”

Segundo a empresária, sua re-
ceita de sucesso é acreditar em
seu potencial e trabalhar com
amor. “O segredo é se apaixonar
pelo que se faz, assim é possível
enfrentar tudo.”

Já a vencedora da categoria
Empreendedora Individual, Gis-
laine de Fátima, inovou ao criar
um lavatório móvel para que ca-

beleireiros possam atender
clientes em domicílio.

O sucesso foi tanto que Gislai-
ne deixou a atividade de cabelei-
reira para dedicar-se ao negócio.
“Meu produto é inovador, isso
contribuiu para eu conquistar o
prêmio”, afirma.

O sucesso, segundo ela, é resul-
tado de muita perseverança. “O
prêmio é um incentivo importan-
te para as mulheres. Ele nos valo-
riza e mostra que devemos conti-
nuar buscando nosso espaço.”

A categoria Negócios Coleti-
vos foi conquistada por Rosânge-

la Fonseca. Em 2010 a empreen-
dedora começou a participar da
Cooperativa de Catadoras de Ja-
les (SP), e foi eleita a primeira
presidente. De lá para cá, organi-
zou os negócios, racionalizou a
coleta, a seleção e a venda dos
resíduos sólidos, que hoje chega
a 60 toneladas por mês.

As três vencedoras disputam a
final nacional, no dia 7 de março,
em Brasília. A nona edição do prê-
mio recebeu 1.180 inscrições,
mais do que o dobro de 2012, que
contou com 527 empreendedo-
ras na disputa.

‘O segredo do sucesso é se apaixonar pelo que se faz’

Cris Olivette

A advogada Helena Toledo é em-
presária há apenas dois anos e
conta que está adorando a nova
condição. “É uma iniciativa bas-
tante desafiadora e me sinto rea-
lizada.” A cada obstáculo supera-
do, Helena se descobre uma pes-
soa empreendedora. “Tenho
uma veia de marketing que eu
desconhecia. Porém, para lidar
com as finanças estou fazendo
cursos no Sebrae”, revela.

Ela decidiu ter o próprio negó-
cio há três anos, quando seu fi-
lho nasceu. “Percebi que havia
boa oportunidade no segmento
infantil.” Com a ajuda do marido
pesquisou o mercado. “Concluí-
mos que era um setor com espa-
ço para crescer, economicamen-
te viável e financeiramente inte-
ressante”, afirma.

Criada há dois anos, a loja
Baby Stuff cresceu mais de 100%
nos últimos 12 meses. “Tenho
conseguido fidelizar os clientes
portrabalhar com um mix de pro-
dutos de qualidade, com foco
nas classes A e B.” Para a empre-
sária, o grande segredo para ter
sucesso no varejo é trabalhar
com produtos diferenciados, ter
preço competitivo e oferecer um
ótimo atendimento.

Assim como Helena, em dez
anos mais de 441 mil mulheres

ingressaram no mundo dos negó-
cios só no Estado de São Paulo.
Estudo do Sebrae-SP aponta que
nesse período a participação fe-
minina cresceu 25%, o que de-
monstra que as mulheres têm
muito o que comemorar no pró-
ximo 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher. Agora, elas são
mais de 1,43 milhão.

“Em 2000, elas representa-
vam 28% do total de 3.497.016 de
empreendedores e empregado-
res do Estado de São Paulo. Em
2010 esse índice saltou para 35%
do total de 4.113.747. Foi um cres-
cimento bastante acentuado pa-
ra um período de dez anos”, diz o
superintendente do Sebrae-SP,
Bruno Caetano.

Ele diz que as mulheres têm as
mesmas habilidades que os ho-
mens. “E os desafios para fazer
uma empresa dar certo indepen-
de do fato de o dono ser homem
ou mulher, ambos enfrentam as
mesmas dificuldades.”

A psicóloga Sueli Conte, no en-
tanto, pode ser considerada uma
precursora do movimento em-
preendedor feminino. Há 29
anos ela fundou o Colégio Reno-
vação. Hoje, sua instituição de
ensino conta com cinco unida-
des, emprega 302 pessoas e aten-
de 2.350 alunos.

“Eu já trabalhava com educa-
ção e comecei a escola com uma
pequena unidade. Para Sueli, a
expansão do negócio é decorren-

te de sua total dedicação e extre-
ma atenção dada aos alunos e
seus pais. Para ela, outro ingre-
diente para o sucesso é gostar
muito do que faz e fazer com cari-
nho. “A parte financeira é impor-
tante, mas não deve ser encarada
como a mais importante”, salien-
ta. Inovação é outra característi-
ca que move a educadora. “Viajo
todos os anos para conhecer no-
vos métodos de ensino e implan-
tá-los no colégio.”

Na visão da diretora de gestão
de pessoas da GVP IT Solution,
empresa especializada em tecno-
logia e inovação para gerencia-
mento empresarial, Karin Cam-
pos, não existe uma fórmula
pronta para as mulheres serem
empresárias de sucesso.

“Acho que ter muito equilí-
brio emocional é o mais impor-
tante. Assim dá para cumprir os
papéis de empresária, mãe e mu-
lher, sem deixar de lado os estu-
dos, porque precisamos nos
manter atualizadas.”

Karin afirma que característi-
cas como persistência e dedica-
ção são ingredientes importan-
tes. “A mulher já traz com ela for-
ça e capacidade para mesclar vá-
rias atividades paralelas. Basta
ter um objetivo, manter o foco e
ter equilíbrio para atuar em vá-
rias frentes.”

A vida de executiva não atrapa-
lhou seu desejo de ser mãe. Ela
teve três filhos. “É possível conci-
liar tudo muito bem. É puxado,
mas consigo ter uma relação de
qualidade com as crianças, acom-
panhar os estudos, as lições e par-
ticipar das reuniões na escola.
Claro que também conto com
uma estrutura em casa e o apoio
de familiares.”

A dentista Carla Renata Sarni,
fundadora da franqueadora Sor-
ridents Clínicas Odontológicas,
afirma que também conciliou
muito bem a maternidade com
os negócios. “Sou uma mulher
muito prática. Nos dois partos
que tive fiquei em casa cerca de
dez dias apenas. Claro que para
continuar trabalhando precisei
montar uma estrutura.”

Segundo Carla, determinação
e comprometimento são postu-
ras indispensáveis para quem
pensa em empreender. “Hoje,
percebo que muitas pessoas não
têm comprometimento e desis-
tem no primeiro obstáculo.”

Superar obstáculos aliás, foi
constante em sua vida durante o
período em que cursou a faculda-
de. Para custear suas despesas
na cidade onde estudava, vendia
desde água até roupas e sapatos
nas repúblicas de Alfenas (MG).

Transformar as dificuldades
de um momento de crise em
oportunidade foi a grande joga-
da de Regina Jordão, dona da
marca Pello Menos Instituto de
Depilação. “A demissão de meu

marido serviu de impulso para
que eu criasse o negócio.” Hoje,
a marca possui 45 unidade e con-
tinua em processo de expansão.

Para Regina, uma boa receita
de sucesso inclui persistência,
criatividade, inovação e bom
atendimento. “Trabalhei muito
para fazer o negócio dar certo. O
sucesso não vem do céu. Se não
houver dedicação e um pouco de
sorte, a empresa não emplaca.”
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Elas contam como
viraram mulheres
de negócios
A participação das paulistas no empreendedorismo cresce 25%
em uma década, de acordo com estudo realizado pelo Sebrae-SP

Gislaine. Empreendedora
individual criou novo produto

Karin.“Temos capacidade para mesclar várias atividades” Sueli. Educadora criou o Colégio Renovação há 29 anos

Dona de escritório de
despachos vence
prêmio concedido
na categoria
Pequenos Negócios

Helena. Ela
abandonou a carreira
de advogada e
investiu no segmento
infantil depois de
pesquisar o mercado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2013, Oportunidades, p. 4.




