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Elisângela Ferreira e Silva é uma empresária bem sucedida. No curto espaço de 12 anos 

transformou a atividade que escolhera para complementar renda – recarga de cartuchos de 

impressora – em ocupação principal e a desenvolveu ao ponto de se tornar exportadora de 

equipamentos. Ela é parte de um exército de mulheres que tem se lançado aos micro e 

pequenos empreendimentos. Uma parcela crescente: de cada dez dessas empresas em 

atividade no Brasil, três são comandadas por empresárias. De 2001 e 2011, a presença delas 

nos negócios cresceu 21,4%, enquanto a dos homens aumentou 9,8%. Esses números estão 

do Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em Micro e Pequenas Empresas, 

elaborada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), em parceria 

com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). 

  

Essa pesquisa de gênero, restrita aos negócios que faturam até R$ 3,6 milhões por ano, 

mostra que a maturidade não é um impedimento para as mulheres: a maioria, 52%, está na 

faixa dos 40 a 64 anos e 41,3% têm entre 18 e 39 anos. Afazeres domésticos também não são 

obstáculo, quando se vê que 40% das empreendedoras são chefes de família e 70% têm no 

mínimo um filho. 

  

E elas têm a vantagem sobre os homens de chegarem mais bem preparadas ao mercado, pois 

o número das que têm o ensino médio completo é quase o dobro dos homens com o mesmo 

grau de escolaridade. Nesse capítulo, a escolaridade não é o único destaque. Os responsáveis 

pelo estudo perceberam também a maior disposição das mulheres em se informar e se 

capacitar continuamente – procurando o Sebrae, por exemplo – maior capacidade de conciliar 

atividades profissionais e pessoais.  Tudo isso é temperado, naturalmente, por virtudes 

próprias do gênero – coragem, sensilibidade, intuição e cooperação. 

  

"Acreditei desde o início, que é preciso não ter medo e transformar as oportunidades em uma 

fonte de renda", diz Elisângela Ferreira e Silva. Para ela, recarregar manualmente cartuchos de 

impressoras era ocupação  para atender amigos e vizinhos e fazer uma renda extra. Mas ela 

decidiu dedicar-se a ele, com forte estímulo familiar. Seu pai, Antônio Paes e Silva, criou para 

ela uma máquina de recarga de cartuchos. Funcionou tão bem que Elisângela passou a vendê-

la em todo o Brasil, com pagamento facilitado para quem quer abrir um negócio de recarga. 

Hoje, ela exporta a máquina para a Argentina, Espanha e Portugal. 

  

Entre as coisas aprendidas pelo caminho ela ressalta a percepção de sempre agregar 

atividades relativas ao trabalho principal. E se diz gratificada ao ver que estimulou outros 

empreendedores como um cliente de Salvador que começou com  uma máquina de recarga e 

hoje já tem duas lojas. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 18 out. 2013, Economia, p. 13. 
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