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junho, 65% dessas operações foram 
realizadas por mulheres. A pesquisa 
foi feta com mulheres de três grandes 
capitais brasileiras (São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizonte), com negó
cios que faturam entre R$ 500 mi l e 
R$ 2 milhões por ano. Descobriu que 
os aspectos que distinguem as mulhe
res dos homens começam na nature
za do empreendimento. Enquanto os 
homens buscam uma oportunidade 
de ganhar mais dinheiro, as mulheres 
decidem empreender, em geral, de
pois que os filhos crescem ou para 
mudar de carreira. Buscam prepon
derantemente flexibilidade na jorna
da de trabalho e complementação da 
renda (leia ao lado outras característi
cas femininas). 

A executiva Ana Fontes, da Rede 
Mulher Empreendedora, plataforma 
de serviços que apoia as mulheres no 
desenvolvimento de negócios, diz que 
as mulheres tendem também a abrir 
empresas especializadas em atividades 
que já exerciam no trabalho ou em 
casa - 52% delas seguem esse caminho, 
segundo a Endeavor, uma ONG espe
cializada no incentivo ao empreende-
dorismo. A trajetória empreendedora 
de Renata Frioli, casada e mãe de duas 
adolescentes, seguiu esse padrão. Há 
dois anos, ela decidiu abrir, em São 
Paulo, a loja de bolos caseiros Bolo à 
Toa. A inspiração para o negócio foi 
familiar. "Na minha infância, no inte
rior de São Paulo, sempre havia lanche 
da tarde com bolo caseiro, feito pela 
minha avó. Queria trazer a simplici
dade do interior para São Paulo" diz 
Renata. Ela adaptou algumas receitas 
e instalou o negócio numa pequena 
casa de fachada rosa, semelhante à da 
avó, no bairro de Pinheiros. 

Para dar conta de tudo - casa, fa
mília e empresa -, Renata se desdo
bra. "Gerenciar as tarefas é difícil, 
especialmente conciliar a vida pro
fissional com a vida das minhas f i 
lhas", diz. Essa é uma realidade co
m u m às empreendedoras que não 
abandonam as tarefas domésticas. 
Em média, elas acabam trabalhando 
cinco horas a mais por semana que 
os homens - muitas vezes sem garan
tia de retorno financeiro. Com o acú
mulo de tarefas, torna-se para elas 

mais difícil não misturar as relações 
domésticas com o trabalho. Daí para 
fazer um caixa único - para o em
preendimento e para as despesas fa
miliares - costuma ser um pulo, ge
ralmente com resultados negativos. 
"A falta de separação do dinheiro da 
família e da empresa costuma matar 
o negócio", afirma Luiz Barretto, d i 
retor nacional do Sebrae. 

A contratação de parentes e ami
gos, outro desdobramento dessa mis
tura pouco saudável entre o ambien
te familiar e o negócio, é outro erro 
em que as mulheres costumam incor
rer mais facilmente que os homens. 
Renata, administradora de empresas 
por formação, tem um irmão como 
parceiro no negócio, mas diz que 
consegue administrar os conflitos, 
porque a divisão de tarefas entre os 
dois é muito clara. O irmão manda 
na cozinha, enquanto ela trata de to
dos os outros aspectos do negócio. 
"Deixar a cozinha com meu irmão 
não foi fácil. Mas entendi que não 
daria certo fazer tudo quando o ne
gócio começou a crescer", diz Renata. 
A importância de delegar tarefas é 
uma lição que muitas mulheres não 
aprendem ao se lançar num empre
endimento. A pesquisa do Itaú cons
tatou que elas tendem a querer con
trolar tudo em seus mínimos detalhes 
- muitas vezes em detrimento do bom 
andamento do negócio. 

A dedicação intensa das mulheres 
costuma melhorar os resultados de 
um empreendimento. Um estudo com 
20 mi l empresas e 167 mil executivos 
(12 mi l mulheres) feito pela Dow Jo
nes VentureSource, um dos maiores 
bancos de dados sobre empresas do 
mundo, constatou que ter uma mu
lher como fundadora ou na liderança 
de uma empresa aumenta suas chan
ces de êxito - as empresas bem-suce-
didas, em média, têm duas vezes mais 
mulheres em postos de comando do 
que as malsucedidas. Esse dado mos
tra como as mulheres, apesar dos no
vos conflitos, estranhos a ambientes 
ainda majoritariamente masculinos, 
podem melhorar o padrão de opera
ção de muitas empresas. Nem que seja 
injetando à gestão dos negócios uma 
boa dose de coração. 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 796,  p. 92-94, 26 ago. 2013.




