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Nos Estados Unidos, elas abrem empresas em velocidade maior que dos homens.  
 
Em recente almoço na matriz do Citigroup, em Manhattan, Melanie Sabelhaus, da Small Busines 
Administration (SBA), entidade que assiste os interesses dos pequenos negócios, prometeu que, 
antes de ela deixar o cargo na instituição, muitos homens desejarão ser mulheres empresárias.  
 
Durante seu discurso, Sabelhaus, vice-administradora da SBA, demonstrou, estatisticamente, que 
as mulheres estão abrindo negócios em ritmo duas vezes mais intenso que os homens. Exortou a 
audiência, cuja maioria era de empresárias sentadas ao lado de banqueiros, a ousar aumentar 
suas empresas, e incitou-as a encorajar somas recorde de capital disponível.  
 
"Vocês estão no comando!", disse Sabelhaus, fazendo gestos tão largos e enfáticos, que arrancou 
um dos próprios brincos. "Pensem grande, com audácia!"  
 
O entusiasmo da executiva da SBA reflete uma nova ênfase dada pelo governo federal dos 
Estados Unidos para um dos segmentos de mais rápido crescimento na economia norte-
americana: o das mulheres empresárias. A SBA cada vez trabalha mais com os bancos para 
garantir empréstimos às empresas iniciantes comandadas por mulheres, diminuindo os riscos 
bancários. Em 2004, a entidade trabalhou com alguns dos principais bancos, incluindo o Bank of 
America, J.P. Morgan Chase e Wells Fargo, para fornecer US$ 2,03 bilhões em empréstimos para 
as mulheres empreendedoras.  
 
A SBA também aumenta consistentemente os empréstimos por meio de seus 504 programas de 
crédito para pequenas empresas que precisam adquirir imóveis, maquinaria ou equipamentos 
para se expandir. O total dos empréstimos para as mulheres em 2004 por meio dos dois maiores 
programas de crédito da SBA foi de US$ 2,62 bilhões, acima dos US$ 2,11 bilhões em 2003, e do 
US$ 1,98 bilhão em 2002.  
 
Para o setor bancário, a disposição do governo em apoiar os empréstimos para as empresárias é 
uma espécie de situação ideal. Muitos bancos cortejam intensamente as mulheres negociantes, 
que detêm cerca da metade, ou 10,6 milhões, das empresas nos EUA, segundo o Centro de 
Pesquisa para Empresas de Mulheres.  
 
O Wells Fargo começou a trabalhar em 2003 por uma meta para daqui a dez anos, de US$ 20 
bilhões para empresárias, e o Key Corp anunciou em fevereiro que emprestará um mínimo de US$ 
1 bilhão nos próximos três anos para as mulheres que têm suas próprias empresas.  
 
Por outro lado, empresas como o Citigroup, que possui uma divisão Women & Co., e a Merril 
Lynch, que tem uma unidade de desenvolvimento empresarial para mulheres, lançaram 
campanhas agressivas para fornecer uma gama completa de serviços, de consultoria sobre 
investimentos a planos de pensão, para suas clientes empresárias.  
 
Os empréstimos da SBA são especialmente úteis para o público feminino, pois muitas empresárias 
iniciam negócios nos setores de serviços ou de varejo, freqüentemente considerados de muito 
risco para os empréstimos tradicionais, disse Maria Coyne, vice-presidente executiva do programa 
Key4 Women, do KeyBank.  
 
As proprietárias de empresas podem recorrer aos empréstimos da SBA segundo critérios como do 
tamanho de sua empresa e da renda pessoal da proprietária. Em geral a SBA garantirá entre 50% 
e 85% do empréstimo, enquanto os fundos reais são fornecidos pelo banco.  
 



Um processo de agilização conhecido como SBAExpress, permite ao banco fornecer um máximo 
de US$ 350 mil, cuja metade é garantida pela SBA para as empresárias elegíveis, em geral no 
prazo de 36 horas.  
 
"Não é por acaso que sou a responsável pelas empresárias e pelo programa de crédito da SBA; 
essas duas áreas se completam", disse Coyne, cuja equipe no Key inclui 20 especialistas de 
crédito da SBA.  
 
No início do ano, o programa Key4Women recepcionou mesas redondas com empresárias em 
mercados como os de Denver, Seattle e Albany, Nova York , para divulgar os empréstimos da 
SBA. "Estamos apenas querendo difundir a idéia de que tomar emprestado é normal", disse, 
notando que pesquisas mostraram que as mulheres tendem a hesitar mais do que os homens na 
hora de pedir empréstimo, como se os créditos fossem sinônimo de negócios com problemas.  
 
David Kanigan, diretor gerente do setor comercial bancário do Citibank, disse que os empréstimos 
da SBA são úteis quando uma pequena empresa não têm garantia real ou histórico de 
desempenho. Os bancos também tendem a se afastar de operações de alto risco, como 
restaurantes, postos de gasolina, asilos para idosos, franchises e negócios de varejo, acrescentou.  
 
O Citibank não possui um programa de empréstimos específico para mulheres, mas encara as 
empresárias como um mercado emergente para produtos e serviços, disse Kanigan. "O 
crescimento de firmas pertencentes a mulheres e grupos minoritários deslanchou. E os bancos 
seguem o dinheiro."  
 
Sabelhaus, que encabeçou as iniciativas femininas durante os três anos no cargo da SBA, está 
deixando a agência este mês para continuar advogando em favor das mulheres no setor privado. 
A SBA fez da ajuda e apoio às empresárias sua prioridade, que continuará com a saída de 
Sabelhaus, segundo disse a porta-voz Anne Marie Frawley. Ainda não houve uma indicação para 
sua substituição no cargo.  
 
Sabelhaus viu muitos bancos lhe fecharem as portas nos anos 80, quando iniciava sua própria 
imobiliária. Em certa ocasião, pediram-lhe que fornecesse os dados financeiros de seu marido, ou 
não teria o financiamento, o que ela recusou.  
 
A atitude em relação à empresárias evoluiu, em grande parte porque os bancos perceberam que 
"as mulheres são clientes leais, que continuam com o mesmo banco", ressaltou Sabelhaus. "Pela 
primeira vez a tendência começa de fato a mudar", concluiu.  
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