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Sebrae lança prêmio para divulgar empreendimentos de sucesso comandados por elas 
 
Sensibilidade e capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo são duas das principais 
qualidades que fazem das mulheres grandes empreendedoras. Dados da Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) - pesquisa que mede o nível mundial de empreendedorismo em todos os 
continentes - apontam o crescimento da participação de brasileiras no grupo da população 
empreendedora. O percentual pulou de 29%, em 2000, para 46% no ano passado. Nos últimos 
três anos, as mulheres foram responsáveis por 36% dos novos empreendimentos no Brasil. 
 
O crescimento da parcela feminina da população que inicia um negócio próprio é confirmado pela 
consultora do Sebrae, Eliane Martins. "Elas estão mais ousadas, acreditam nelas próprias", 
assegura Eliane. Para ela, a participação da mulher deve-se, entre outros fatores, às crises 
econômicas. "Tiveram que sair para trabalhar e melhorar a renda familiar", completa. 
 
A empresária Heloísa Helena de Assis, conhecida como Zica, é exemplo claro da força 
empreendedora e da persistência femininas. Proprietária da Beleza Natural - rede de cinco salões 
de cabeleireiros, no Rio de Janeiro e Espírito Santo -, comanda mais de 350 colaboradores e 
atende cerca de 15 mil clientes por mês. A empresária de 44 anos começou a trabalhar cedo. O 
contato com os salões de beleza sempre existiu, daí a paixão pelo negócio. "Eu queria que meus 
cabelos ficassem soltos, menos crespos  e com aparência natural", conta Zica, que começou como 
cabeleireira e desenvolveu uma fórmula de produtos relaxantes, posteriormente industrializada 
por químicos.  
 
No começo, havia apenas cinco funcionárias. "As filas se formavam com antecedência e 
trabalhávamos, às vezes, até à meia-noite. A expansão foi inevitável". Zica, que está pensa em 
crescer a partir do franchising, atribui o sucesso à qualidade dos produtos e serviços. Ela acredita 
que os salões preencheram uma lacuna no mercado, já que grande parte das brasileiras possuem 
cabelos crespos. 
 
- A mulher é mais guerreira. Temos filhos, cuidamos da casa, trabalhamos duro e ainda nos 
esforçamos para estar sempre arrumadas. Temos talento nato para empreender. Mas é preciso 
ter determinação, seriedade, amor ao que se faz e, sobretudo, inteligência e jogo de cintura - 
arremata. 
 
Também no ramo de beleza, a administradora Patrícia Lopes, de 34 anos, investiu na abertura de 
uma franquia da Embelleze. Antes de tomar a decisão, trabalhava com o pai na fábrica de 
recipientes plásticos para maquiagem. "Sempre me interessei pelo ramo e queria ter o meu 
próprio negócio", conclui. Ela aponta a maleabilidade e facilidade de negociação como qualidades 
femininas importantes para ser empresária. 
 
SERVIÇO 
 
Absinto Produções e Eventos, 2437-5287 
Beleza Natural, 0800-70-44446 
Fazendo Arte com Amor, 3899-5905 ou 3185-6502 
Folha Verde, 2254-1946 ou 9806-7437 
Instituto Embelleze, 4003-2667 
Jardim Florescer, 9768-4799 
I Piatti, 2539-0698 
 
 
 



 
Persistência para o crescimento  
 
O descrédito dos parentes e amigos não diminuiu o desejo que a mãe de Ana Cristina Fragoso 
tinha de abrir um quiosque de plantas. Para começar era necessário R$ 5 mil e licença da 
Prefeitura. Dois anos de burocracia. Cristina, desempregada, ajudou a mãe. 
 
Hoje, o quiosque, que funciona 24 horas, comercializa plantas e flores, emprega quatro pessoas 
que trabalham com manutenção de jardins e ornamentação de festas e igrejas. "Temos mais 
qualidade de vida e eu descobri uma profissão que tem a ver comigo. Devo tudo à minha mãe", 
completa a moça, que trancou o curso de administração de empresas. 
 
Além da persistência, a proprietária do restaurante I Piatti, Suzi Niv, de 40 anos, acredita que as 
mulheres são mais tolerantes, observadoras e compreensivas. Suzi começou a vida profissional 
em uma confecção de roupas. Chegou a sócia em outra confecção, enquanto começava a 
faculdade de direito. Em 1985, entrou como sócia no restaurante, hoje parte do Pólo 
Gastronômico de Botafogo. 
 
- Mudei a decoração e criei um sushi bar no terceiro andar. Decidi começar um curso de 
gastronomia e comandar a cozinha - reforça Suzi, que atua como vice-presidente do Pólo 
Gastronômico de Botafogo. Além disso, a empresária leva o sushi bar para eventos em hotéis. 
"Pretendo montar ainda uma empresa de eventos", completa Suzi. 
 
A cantora profissional Luíza Carvalho, 44 anos, nunca quis ser empregada. Há 10 anos, começou 
a organizar os próprios espetáculos. Hoje, é proprietária da Absinto Produções e Eventos, 
gerenciando seis funcionários. Conseguiu parceria com o Rio Shopping, de Jacarepaguá, para 
organizar eventos. "Somos perfeccionistas. Nos concentramos em várias coisas ao mesmo 
tempo", reforça Luíza. 
 
 
Coragem ao arriscar novos caminhos  
Bem-sucedida como pedagoga, Sílvia Helena Campos de Maga lhães, 51 anos, viveu bons 
momentos como sócia de uma creche no Grajaú. Após 20 anos no estabelecimento de ensino, 
decidiu desenvolver-se como artesã. "Fiz pós-graduação e especialização em pedagogia. Senti ter 
alcançado o máximo e queria começar algo novo". Criou a Folha Verde, de artigos de decoração 
em tecido.  
 
Quatro costureiras trabalham no ateliê, em Petrópolis, e os artigos são comercializados no Rio. 
Sílvia cria lençóis, capas de edredon, almofadas, cortinas, colchas. Atua ainda como decoradora. 
"Sensibilidade e flexibilidade ajudam", diz. 
 
O artesanato também atraiu Cecília Mazzone, de 42 anos, que trabalhou por 20 anos como 
gerente de banco. Desempregada, resolveu trabalhar com bijuterias. "Fiz cursos no Sebrae, me 
especializei", diz Cecília, que organizou a cooperativa Fazendo Arte com Amor, com 20 mulheres. 
 
Integrante da equipe, a publicitária Ruth Hugo, 52 anos, começou produzindo peças em biscuit. 
"Fui mãe a vida inteira, me dediquei a família. Depois disso, investi em mim. A principal qualidade 
da mulher empreendedora é o jogo de cintura". 
 
Consultora do Sebrae Daniela Ribas diz que o lado negativo é a tendência feminina de envolver-se 
emocionalmente com os funcionários. "As que não sabem lidar com isso podem ser prejudicadas". 
 
 
 
 



Raio x 
 
Embelleze (franquia) 
Negócio: instituto de beleza 
Investimento inicial: R$ 70 mil a R$ 160 mil 
Faturamentomensal: R$ 35 mil a R$ 110 mil 
Margem de lucro sugerida: 25% 
Funcionários: 7 a 20 
Área: a analisar Risco: médio, pelo investimento inicial elevado. 
 
Produções de eventos 
Investimento inicial: R$ 20 mil (incluindo ponto de locação) 
Faturamento mensal: R$ 20 mil 
Margem de lucro: 50% 
Funcionários: 6 
Área: 50 metros quadrados 
Risco: médio pela concorrência e carência de bons fornecedores. 
 
Confecção de artesanato 
Investimento inicial: R$ 200 a R$ 300 (inclui ferramentas e material) 
Faturamento mensal: R$ 1 mil 
Margem de lucro: 70% 
Funcionários: cada um é responsável pelo próprio lucro 
Área: 12 metros quadrados 
Risco: baixo, pelo investimento e retorno. Deve-se evitar estoques por causa das mudanças com 
a moda.  
 
Quiosque de plantas 
Investimento inicial: R$ 5 mil (as obras e os produtos) 
Faturamento mensal: R$ 5 mil 
Número de funcionários: 4 
Área: 9 metros quadrados 
Risco: baixo pelo valor do investimento inicial e demanda. É preciso, porém, estar atento à 
concorrência.  
 
Restaurante 
Investimento inicial: R$ 60 mil 
Faturamento mensal: R$ 50 mil 
Capital de giro: R$ 20 mil 
Margem de lucro: 25% 
Funcionários: 50 Área: 100 metros quadrados 
Risco: médio pela concorrência.  
 
Confecção cama e mesa 
Investimento inicial: R$ 5 mil 
Faturamento mensal: R$ 3 mil 
Funcionários: 4 
Área: 20 metros quadrados 
Risco: baixo pela demanda.  
 
Salão de beleza 
Investimento inicial: R$ 60 mil 
Faturamento mensal: R$ 15 mil 
Margem de lucro sugerida: R$ 3 mil 
Funcionários: 10 Área: 145 metros quadrados 



Risco: médio, pois depende da gestão e qualificação dos funcionários. 
Fonte: empresas, Haroldo Caser e Thaís Helena de Lima Nunes, consultores do Sebrae/RJ. 
 
Inscrições para o Prêmio Mulher Empreendedora 
 
O Sebrae lançou, em outubro, o Prêmio Mulher Empreendedora, para incentivar a participação 
feminina no mercado. A técnica da Unidade de Educação Empreendedora, Clarice Veras, diz que o 
objetivo é usar os exemplos como forma de fomentar e criar mecanismos de apoio às mulheres. 
 
- Qual é a trajetória delas, que dificuldades encontraram? O que elas fariam diferente? Queremos 
responder essas questões e divulgar, passando o ensinamento - explica Clarice. 
 
Até o dia 20 de dezembro, pequenas e microempresárias ou participantes de associações e 
cooperativas podem se inscrever no site www.sebrae.com.br ou nas unidades estaduais do 
Sebrae. O prêmio é parceria do Sebrae, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e 
Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil. O resultado sai dia 8 
de março, Dia Internacional da Mulher, e o prêmio é viagem à Europa. 
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