
Jeitinho é a receita de negócios bem-sucedidos 
 
O empreendedorismo feminino no Brasil não começou ontem. Em Minas Gerais, por exemplo, há 
uma geração existe o Conselho da Mulher Empreendedora, na Associação Comercial do estado. 
Foi fundado em 1983 como Comissão Especial da Mulher Executiva (Cemex) por Maria Elvira 
Salles Ferreira, cujas observações, ao longo do tempo permitem constatar uma mudança na 
relação da mulher e seu negócio próprio: considerar os valores inerentes à condição feminina.  
 
Estão tendo sucesso, de acordo com o Projeto GEM (sigla em inglês para Monitoramento Global do 
Empreendedorismo), estudo realizado no ano passado em 29 países e coordenado pela London 
Business School. No Brasil 38% das pequenas e médias empresas foram iniciadas por mu lheres; 
no resto do mundo, a média é de 30%, descobriu o estudo. As brasileiras também partem para o 
próprio negócio mais cedo: 73,1% tem de 25 a 44 anos, para uma média mundial de 55%.  
 
É que a maioria das brasileiras têm o "jeitinho" de superar o clássico desafio de administrar vida 
profissional e familiar. A ex-deputada Maria Elvira, que assumiu a diretoria do Cemex quando seu 
filho tinha dois anos, conta que teve que driblar o conservadorismo mineiro e seus próprios 
conflitos internos para que o Conselho crescesse. O resultado de seu trabalho e de suas 
sucessoras é que hoje é mais fácil para as mulheres serem ouvidas enquanto profissionais.  
 
"Não queremos mais abrir mão de nossa condição feminina para ter sucesso. O mundo 
empresarial hoje está mais aberto a valores considerados femininos, como a participação em 
projetos sociais, o investimento em arte e cultura, a humanização do trabalho. Os valores 
femininos são a linguagem do novo milênio", entusiasma-se.  
 
Ingrid Thyssen e Nathalie Pompeo de Camargo, são dois exemplos dessa nova mulher. A primeira, 
de 39 anos, administra a Doceria Holandesa, de São Paulo, ao lado dos irmãos Peter e Alexandre. 
Há 13 anos à frente dos negócios herdados do pai, ela afastou-se por seis meses quando nasceu a 
primeira filha, mas não suportou ficar longe do trabalho. Para equilibrar as funções de mãe e 
empresária, o "jeitinho" foi centralizar as atividades da família. "Minha casa, meu trabalho e a 
escola de minhas duas filhas ficam no mesmo quarteirão", conta.  
 
A solução de Ingrid valeu a compreensão das filhas – oito e 10 anos de idade – e a expansão do 
negócio familiar. Desde que assumiu a Holandesa, ela e os irmãos abriram mais cinco lojas da 
rede, criaram sistema de franquias, modernizaram a produção e adaptaram o cardápio ao gosto 
do mercado, sem perder a referência tradicional dos doces europeus.  
 
Para Nathalie Pompeo de Camargo, casamento, filho e empresa própria vieram juntos. Com a 
sócia Cecília Britto inaugurou o La Galette, em São Paulo, pequeno restaurante. Recém-casada, 
mãe de primeira viagem, seu "jeitinho" foi criar um aparato familiar para dar conta das múltiplas 
funções. Marido, sogra e empregada foram escalados e quinze dias após o parto ela estava 
trabalhando.  
 
O negócio evoluiu e a empresa agora organiza festas e eventos em todo o estado de São Paulo. 
Nathalie e Cecília – separada, um filho – passaram a treinar funcionários e delegar tarefas, de 
modo que a presença delas na empresa não fosse necessária em tempo integral. "Para gerir a 
empresa e a família é necessário criar rotinas que facilitem o trabalho: equipe treinada, 
computadores, bom uso do tempo. A prática de organizar a empresa ajuda a organizar também a 
vida pessoal", conclui Nathalie.  
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