
INCENTIVO

Sebrae premia mulher empreendedora
O sexo feminino participa cada vez mais das estatísticas de abertura de novos negócios /

Recompensa tem por
objetivo divulgar ações
empreendedoras
inspiradoras para
incentivar e melhorar os
micro e pequenos
negócios do Brasil

Nos últimos anos, chama atenção
o crescimento da importância das
mulheres no mercadodetrabalho.
Em 2004, já era superior a 45% a
parcela das mulheres que traba-
lhavam fora - - contra 68,2% da
população masculina—, segundo
ojnstituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Como conse-
qüência, a participaçãodosexofe-
minino na População Economica-
mente Ativa (PEA) cresceu de
30,1% em 1971 para 41,4% em
1999.

Essa tendência se refletiu tam-
bém no espaço conquistado pelas
mulheres no empreendedorismo
brasileiro. Pesquisa realizada pelo
Global Entreperneurship Monitor
(GEM) coloca as brasileiras em
sexto lugar no ranking mundial de
empreendedorismo, ficando atrás
apenas da Venezuela, Tailândia,
Jamaica, Nova Zelândia e China.

Prêmio
Diante da evidente força de traba-
lho das mulheres, o Serviço Brasi-
leirodeApoioàsMicro e Pequenas
Empresas (Sebrae) resolveu dar
visibilidade aos feitos destas mu-
lheres, instituindo em 2004 o Prê-
mio Mulher Empreendedora. A
iniciativa tem como objetivo divul-
gar ações bem-sucedidas geren-
ciadas por mulheres ou grupos de
mulheres que sirvam como exem-
plos para quem deseja abrir um
negócio próprio.

Exemplos não faltam. Entre os
negócios brasileiros em estágio

inicial (com até três anos e meio de
existência), há 6,3 milhões co-
mandados por mulheres. Ficamos
atrás apenas das norte-america-
nas (8,9 milhões) e das chinesas
(44,8 milhões).

De qualquer forma, conside-
rando dados acumulados de 2001
a 2005, há mais homens empreen-
dendonoBrasil(58°/o)doquemu-
Iheres (42%). A diferença é maior
nos empreendimentos com mais
tempo no mercado, havendo pra-
ticamente dois homens para cada
mulher. O relatóriodoGEM,noen-
tanto, ressalta que a atuação femi-
nina éfundamental para a posição
de destaque no Brasil no ranking
mundial.

São Paulo
No Estado de São Paulo, que conta
com o maior número de empreen-
dimentos detodo o Brasil, pesqui-
sa do Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo
(Sebrae-SP), feita em 1998, mos-
tra que o universo de empreende-
dores no território paulista era di-
vidido em 30% de mulheres e
70% de homens. Para Renato
Fonseca de Andrade, consultordo
Sebrae-SP, apesar de não haver
pesquisasqualitativassobreoper-
fil da mulher empreendedora, a
observação prática deixa clara a
percepçãodeque"asensibilidade
feminina ajuda a potencializar a
atitude empreendedora". O con-
sultor sublinha que no quesito or-
ganizacional e de relacionamento
há uma facilidade maior para a
mulher conseguir bons resulta-
dos. "Não que os homens não se-
jam organizados, mas essa é uma
característica nata do perfil da mu-
lher",explica.

Empreender significa correr
riscos e assumir uma postura
proativa diante da realidade. E,
muitas vezes, as mulheres são im-
pelidas a isso para poder comple-

mentararendafamiliar. Dados ex-
traídos da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) in-
dicam que o número global de fa-
mílias chefiadas por mulheres era
de 28,8% em 2003. Em 2004,
mais de onze milhões de brasilei-
ras eram responsáveis pelos seus
lares. "Asmulherestêmdese virar.

O próprio desemprego dos mari-
dos ou o fato de estarem sozinhas
força essa situação", explica Már-
cia de Aguiar Bergamin, professo-
ra de Sociologia da Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo
(Fespsp).

Isso se reflete na proporção de
mulheres que empreendem por

necessidade. Essa parcela é maior
do que aquelas que decidem em-
preender por enxergar uma boa
chance no mercado. Segundo a
pesquisa da GEM, essa seria uma
tendência nos países com renda
mais baixa.

Serviço
As inscrições para a terceira edi-
ção do Prêmio Mulher Empreen-
dedora já estão abertas e vão até o
dia 1 ° de dezembro. Aexpectativa
é de alcançar a marca de duas mil
participantes em todo País. Se-
gundo a coordenadora do Prendo
pelo Sebrae-SP, Rosana Dias, to-
das as ações serão no sentido de
buscar o maior número de inscri-
ções possíveis. No ano passado,
São Paulo foi responsável por 178
inscrições (em todo o Brasil foram
1.300).

Asinscriçõessãogratuitasepo-
dem ser feitas pela lnternet(wwv.
sebrae.com.br) ou nas unidades
do Sebrae espalhadas peloterritó-
rionacional.

Para concorrer, as candidatas
deverão preencher um formulário
onde devem relatar o seu caso de
sucesso como empreendedora.
Este ano, o regulamento aumen-
tou o espaço destinado ao relato.
Em uma das partes é preciso con-
tar como está o empreendimento
hojeecomoseráelenofuturo.

Os depoimentos serão analisa-
dos por uma comissão julgadora
que vai observar se a história pode
incentivaroutraspessoasa querer
empreender, a criatividade na
ação executada, a capacidade de
transformar um sonho em realida-
de, a preocupaçãocomomeioam-
biente além de aferir o compro-
misso da empreendedofa com a
melhoria desuacapacidadetécni-
caedadosseusempregados.

Além de ser dividida em duas
categorias, proprietárias de micro
ou pequenas empresas e mem-

«A sensibilidade
feminina ajuda
a potencializar
a atitude
empreendedora entre
as mulheres
brasileiras»
RENATO F. DE ANDRADE
CONSULTOR SEBRAE-SP

«As mulheres têm de
se virar. O próprio
desemprego dos
maridos ou o fato de
estarem solteiras ou
separadas força essa
situação»
MÁRCIA DE A. BERGAMIN
PROFESSORA DE SOCIOLOGIA

bros de grupos de produção for-
mais (cooperativaseassociações),
o Prêmio Mulher Empreendedora
também passa poretapas. Nototal
são três fases, organizadas em Es-
tadual, Regional e Nacional. Entre
as premiações estão o troféu, cer-
tificado, curso do Sebrae e uma
viagem internacionaldeoitodiasa
um centro de referência mundial
em empreendedorismo.

O estabelecimento dessa pre-
miação faz parte de um convênio
firmado entre o Serviço Brasileiro
de Apoioàs Micro e Pequenas Em-
presas, a Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres—vin-
culada à Presidência da República
— e a Federação das Associações
de Mulheres de Negócios e Profis-
sionaisdoBrasil(BPWBrasil).

Para mais informações sobre o

PRÊMIO
Ligue para o telefone

0800-780202
ou acesse o site:

www.sebraesp.com.br



Maria Helena Alves Bastos largou a carreira privada para empreender

Ousadia marca a criação
da empresa Café Helena
Riscos de mercado, imprevisibi-
lidades climáticas, administra-
ção de mão-de-obra de uma la-
voura que requer técnicas espe-
ciais. Nada disso impediu Maria
Helena Alves Bastos de ir, em
2000, atrásdoseu sonho: investir
na plantação de café. Seis anos
depois de ter largado a estabili-
dade de um salário de executiva
bem-sucedida para apostarna vi-
da de empresária rural, Maria
Helena, 55 anos, produz o seu
própriocaféesentedepertoosa-
bor do êxito de seu espírito em-
preendedor. "Quando embar-
quei nesse projeto já havia con-
quistado o topo do meu espaço
profissional. Então resolvi come-
çaroutravezdozero",dizela.

A trajetória que a paulista de
Dourado percorreu entre a deci-
Sãodedeixara carreira deexecu-
tivaea conquista de um dos luga-
res mais altos no universo da ca-
feicultura, lhe renderam o título
de vencedora nacional do Prêmio
4

Mulher Empreendedora 2005 do
Sebrae, na categoria Empresa.
"Muitos nãoacreditavamqueda-
ria certo. Mas como em tudo na

vida, no agronegócio também
existem encantos e desencantos.
No meu caso, preferi me apegar
aos encantos para resistir nos
momentos difíceis", conta a pro-
prietária do Café Helena.

O negócio que construiu vai
desde a produção do grão, pas-
sando pelo cultivo, colheita e ar-
mazenamento na fazenda herda-
da da família, em Dourado, região
central de São Paulo, até a distri-
buição em 150 pontos-de-venda,
em cafeterias e restaurantes es-
palhados pela capital do estado.

Mesmo embalada pela reali-
zação de um sonho, Maria Hele-
na se cercou de alguns cuidados
antes de abrir mão da segurança
proporcionada por 25 anos de
carreira na iniciativa privada. Pla-
nejou cada passo de sua nova ati-
vidade, buscou a melhor remu-
neraçãofinanceiraparasuaseco-
nomias (R$ 3,5 milhões) e estu-
dou profundamente a área em
queatuaria,

"É comum as mulheres inves-
tirem naquilo que sabem fazer,
nas atividades em que têm algu-
ma aptidão, mas no meu caso foi

diferente. Fui atrás de uma coisa
que nunca tinha feito", explica a
empresária.

ParaLuizHaffers,consultordo
mercado de café, um dos méritos
da história de Maria Helena pas-
sa necessariamente pelo fato de-
la ter escolhido apostar no café
em um período difícil para o pro-
duto. E além disso, ter acreditado
que essa fase iria passar. "Não
podemos esquecer que 50% do
custo da produção do café estão
concentrados em mão-de-obra,
oquetornaaadministraçãocom-
petente um fator de extrema im-
portância para a atividade", afir-
ma Haffers.

Não foram poucos os obstácu-
losquetiveramdesersuperados.
Além de uma forte seca, a ativida-
de cafeeira não passou ilesa pelo
"apagão" no abastecimento de
energia. E para completar, esse
período coincidiu com o preço do
café em baixa no mercado inter-
nacional.

Diante dos indícios de que seu
plano poderia dar errado, o jeito
foi buscar alternativas. Uma das
primeiras providênciasfoiadedi-
cação exclusiva ao negócio. O rit-
mo detrabalhoobrigou a empre-
sária a passar cada vez mais tem-
po na fazenda, longe da família e
literalmente com os pés bem
plantados no chão da lavoura.
"Algumasfalhasforamfrutoda

minha inexperiência, mas, por
outro lado, se eu conhecesse de-
mais os riscos do negócio noqual
estava entrando, talvez não tives-
se ousado tanto", conta hoje uma
empresária confiante em sua es-
colha. "Assumi os riscos e ultra-
passei obstáculos. Nos negócios,
investi na baixa e vendi na alta.
Mais ou menos como fiz na vida,
aoinverterocaminho:evoltarpa-
raocampo",dizaempresária.

Segundo Maria Helena, a vitó-
ria no Prêmio Mulher Empreen-
dedora só lhe deu maisfôlego pa-
ra sair em busca de mais reco-
nhecimento e, certamente, enca-
rarnovosdesafios.

Trabalho social torna
empresária referência
Criar soluções inovadoras é uma
das principais características do
comportamento empreendedor.
MasquandoMariaAméliade Sou-
za Dias adquiriu, juntamente com
oseu marido, 30 alqueiresdeterra
para plantar cana-de-açúcar em
Tarumã, interior de São Paulo, ela
não sabia que estava iniciando ali
um projeto pioneiro que no futuro
seria premiado e seguido por ou-
tras mulheres como exemplo de
sucesso.

Passados 51 anos, a Associação
de Fornecedores e Plantadores de
Cana da Média Sorocaba (Assoca-
na), que Maria Amélia formou,
desponta com o reconhecimento
de que o sucesso não está apenas
no volume do faturamento de um
empreendimento, mas no seu al-
cance social.

Dar para receber
"Fui criada deforma a não receber
só benesses, temos de trabalhar
pelos que estão conosco. Isso é
quase uma religião. Para crescer,
todos têm de crescer juntos", ex-
plica MariaAmélia,79anos, presi-
dente da Assocana e vencedora da
etapa estadual do Prêmio Mulher
Empreendedora 2005, na catego-
ria "Associação ou Cooperativa".

A motivação para participar do
concurso, segundo a presidente,
vem da oportunidade de mostrar
que um grupo unido tem condi-
ções de construir um trabalho de
primeira linha.

"Nunca imaginei que pudésse-
mos chegar tão longe", confessa.
A Assocana, criada há 29 anos
atrás, em 1977, concilia o forneci-
mento de apoio técnico aos traba-
lhadores coma prestaçãodeservi-
ço de assistência social, daí o seu
viés inovador. E isso tudo numa
época em que não estava na moda

«Fui criada de
forma a não receber
só benesses, temos de
trabalhar pelos que
estão conosco. Isso é
quase
uma religião»
MARIA AMÉLIA DE S. DIAS
CRIADORAASSOCANA

empresas responsáveis social-
mente.

Com 350 associados e 60 fun-
cionários, a entidade trabalha em
duas frentes. De um lado, oferece
assistência médica, odontológica
efarmacêutica. Do outro, tem uma
equipe de técnicos que orienta os
produtores desde o preparo do so-
loatéocortedacana.

"A qualidade da produção re-
gional égarantidaporcausa desse
serviço",explica.

A idéia de investir na promoção
social dos pequenos fornecedo-
res, dos empregados nas lavouras

canavieiras e de seus familiares
tem sua raiz na própria criação de
Maria Amélia. Nascida e criada
em fazenda, ela conhece de perto
os problemas do meio rural e
aprendeu desdecedoa dividir res-
ponsabilidades. "Morávamos lon-
ge dos recursos da cidade e isso
nos unia, porque de certa forma
era preciso conviver e administrar
os problemas", conta.

Ela própria vivenciou as dificul-
dades causadas pela falta de re-
cursos do meio rural. "Uma vez ti-
ve que levarofilho recém-nascido
de um empregado da lavoura ca-
navieira para aplicar injeção de
penicilina na minha casa porque
não havia outro jeito", relembra.
Desde então ela começou a reali-
zar um trabalho com forte cunho
depromoçãosocial.

A presidente relata que durante
os anos 80, no auge do Proálcool, a
Assocana chegou a garantir assis-
tência integral a uma população
de mais de 12 mil trabalhadores
rurais.

Em todas as cidades onde exis-
tiam usinas, foi instalado um posto
de atendimento — 11 ao todo,
abrangendo uma área de ação de
28municípios.

O respeito conquistado pela As-
socana abriu portas. Maria Amélia
chegou a assumir, por indicação
unânime dos representantes dos
produtores de São Paulo, a res-
ponsabilidade de assinar o novo
modelo de pagamento de ca-
na-de-açúcar. Trata-se do Conse-
cana (Conselho dos Produtores de
Cana, Açúcar e Álcool do Estado
de São Paulo), juntamente com o
representante da ÚNICA (União
da Agroindústria Canavieira de
São Paulo).

Mesmo assumindo a liderança
de um segmento econômico do-
minado por homens, a presidente
diz nãosentirnenhum frio na bar-
riga."

"Na minha cabeça, nunca hou-
ve distinção entre trabalho de ho-
mem e trabalho de mulher", res-
salta.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 15 a 19 jun. 2006, Especial Sebrae, p. B3.




