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É mais difícil
empreender sendo mulher?

Não podemos negar 

que a mulher enfrenta 

alguns desafi os para 

empreender

Porém, eles são possíveis 
de serem superados a 
partir de algumas atitu-

des, sendo a principal delas a 
organização. A mulher passa 
por alguns momentos em sua 
vida que exigem dela atitudes 
diferentes. O mais desafi ador 
desses momentos é quando 
vêm os fi lhos, até a idade de 
eles irem para a escola. Neste 
período, a mulher dependerá 
de ajuda - uma pessoa para 
cuidar da criança, ou alguém 
da família, ou contratação de 
uma profi ssional - ou ainda a 
contratação de um berçário 
por tempo integral ou meio 
período.

Porém, o que se tem visto é 
que a mulher, quando empre-
endedora, organiza-se e con-
segue conciliar suas atividades 
para que nenhuma das áreas 
fi que desassistida. Todos os 
dias vemos exemplos de em-
preendedoras de sucesso que 
fi zeram MBA, que têm fi lhos 
e um casamento harmonioso. 
Isso porque a vontade, o querer 
de fato, faz com que ela encon-
tre soluções para conseguir 
cuidar do que precisa.

Hoje, cada vez mais, a mu-
lher está indo para o mercado 
de trabalho e competindo em 
igualdade de situação com 
os homens. As facilidades do 
mundo digital ajudam muito 
a forma de se comunicar e o 
acesso a determinadas tecno-
logias que permitem ganhar 
tempo e até mesmo visualizar 
o ambiente de sua casa e de 
seu trabalho à distância, eli-
minando a ansiedade e a pre-

ocupação com determinados 
aspectos, com a instalação de 
câmeras com conexão online 
e em tempo real.

A mulher por natureza é 
multifuncional, consegue cui-
dar de várias coisas ao mesmo 
tempo e isso ajuda em seu 
desenvolvimento profi ssional e 
como empresária, e ela acaba 
se virando muito bem. Temos 
exemplos de empreendedoras 
de sucesso que começaram 
por necessidade, uma grande 
parcela no Brasil começa por 
esse motivo, mas que se des-
tacaram e hoje são exemplo 
para o restante das mulheres 
que têm esse desejo. Quando 
se faz algo que se gosta com 
dedicação, as chances de su-
cesso são muito grandes.

Hoje, com o desenvolvimen-
to do franchising no Brasil, a 
mulher pode empreender cor-
rendo menos riscos. Ela pode 
escolher um negócio com o 
qual se identifi ca e que cabe no 
valor que tem para investir e, a 
partir de sua decisão, receber 
toda a orientação e acompa-
nhamento necessário para 
empreender e ter sucesso. 

O importante neste processo 
é fazer uma boa escolha, pes-
quisar bem a situação da rede 
de franquias e pedir ajuda nas 
análises fi nanceiras - caso não 
tenha afi nidade com números 
- porque é importante entrar 
no negócio sabendo das possi-
bilidades de ganhos, tempo de 
retorno do capital e necessida-
de de capital de giro.

Concluindo, para a mulher 
empreender não há barreiras, 
basta querer, ir atrás do que 
se quer, dedicar-se, e tudo 
dará certo.

(*) - É Diretora Executiva
do Grupo Bittencourt.

Lyana Bittencourt (*)

A - Dívidas e Dúvidas
Começa nesta segunda (10) e vai até quinta-feira (13), pela Fundação 
Procon-SP, ações de atendimento itinerante a consumidores com dívidas e 
dúvidas e, também, sobre direitos do consumido. Um micro-ônibus estará 
na Estação Portuguesa - Tietê do Metrô, das 9h00 às 16h00, para realizar 
atendimentos. Caso o consumidor tenham mais do que 30% do seu orça-
mento comprometido com dívidas ele poderá se inscrever em programa 
específi co e obter ajuda para renegociar suas dívidas e sair do vermelho. Nas 
ações anteriores no Metrô Paraíso, na Câmara Municipal e na Assembleia 
Legislativa, mais de mil pessoas foram atendidas pelos especialistas.

B - Ações Sociais 
O Instituto Adelino Miotti, de Farroupilha/RS, braço social da Soprano, 
está completando cinco anos de existência. Com o lema ‘Você é o que 
você crê, pensa e faz’, a entidade, através de ações sociais educacionais, 
busca concretizar a missão de: ‘Ser um centro de formação pessoal e 
profi ssional que oportunize escolhas conscientes e encaminhamento ao 
trabalho’. Atualmente o Instituto desenvolve o Programa Recriar, que 
desenvolve jovens de 16 à 18 anos em situação de vulnerabildiade social, 
preparando-os para o mercado de trabalho e para a vida. Neste ano, o Re-
criar foi agraciado com o prêmio ESARH, como uma das melhores práticas 
de responsabilidade social, entre cases nacionais e internacionais. Outras 
informações em: ((http://www.soprano.com.br/institucional/social).

C - Móveis e Decoração
Entre os dias 10 e 13 de novembro, no pavilhão de eventos da Promosul, 
em São Bento do Sul (SC), acontece a 25ª edição da Feistock. Cerca 
de 90 expositores já confi rmados, que prometem trazer o que há de 
melhor em móveis e decoração. O leque de produtos chama a atenção, 
variando em estilos – do rústico ao moderno, passando pelo vintage 
e o provençal – e preços. Na área de decoração, o evento é imbatível, 
com a possibilidade dos visitantes comprarem a mobília e já sair com 
a casa decorada da feira. Prova disso é que muitos dos visitantes vão 
com o objetivo de decorar casas ou apartamentos recém-adquiridos. 
Informações tel. 47-3626-6686 ou (www.feistock.com.br). 

D - Trainee da Líder Aviação
Interessados em fazer parte do time da Líder Aviação têm até a pró-
xima terça-feira (11), para se inscrever no programa trainee 2017. A 
empresa oferece vagas para profi ssionais de engenharia aeronáutica e 
engenharia aeroespacial, com postos de trabalho em diversas cidades 
do país. Para concorrer, o candidato precisa ter concluído a graduação 
entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, ser fl uente em inglês, ter 
domínio de informática, disponibilidade para viagens e para residir em 
qualquer região do país. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, 
pelo site da Líder (www.lideraviacao.com.br). 

E - Show Secreto  
No próximo dia 20, a cantora e compositora carioca Carol Naine faz 
show secreto ao lado do cantor argentino Manu Pozzi, em passagem 
pelo Brasil. Prestes a lançar seu segundo álbum, Carol divide a noite 
com o artista portenho, conhecido por seus dois trabalhos lançados. O 

show acontece na Casa de Convergência, novo espaço para shows com 
curadoria especial. A casa, próxima ao metrô Vila Madalena, abre às 
19h00 e seu endereço é liberado 48 horas antes do evento, apenas para 
40 espectadores confi rmados. Saiba como ser um deles em: (https://
www.facebook.com/events/1006766816135307/).

F - Administração de Empresas
O Curso Poliedro, líder em aprovações nas mais concorridas faculdades 
de medicina e no almejado vestibular do ITA, acaba de criar a Turma 
FGV para o ano de 2017, com o objetivo de preparar os estudantes 
especifi camente para o concorrido vestibular de Administração de 
Empresas da FGV. As matrículas estarão abertas a partir do próximo 
dia 17, na unidade Paulista. Recentemente, a prova de seleção FGV teve 
alterações e incorporou entrevistas como parte do processo seletivo. Os 
alunos  serão submetidos a uma preparação de alto nível e contarão com 
um material de apoio atualizado com temas e questões que são cobradas 
pela FGV. Informações: (turmafgv@sistemapoliedro.com.br).

G - Panettones para Miami
A Ofner deu o pontapé inicial em seu processo de exportação no último 
dia 4. Um container com 10 mil unidades de panetones saiu da fábrica da 
Ofner, no Bairro do Socorro, e rumou para os EUA com destino a cidade 
de Miami, que foi a escolhida para receber os panettones da marca em 
primeiríssima mão. A partir de novembro, os produtos já poderão ser 
encontrados na cidade americana. Em 2017, o plano da rede é ampliar 
as exportações para outras categorias de produtos e consolidar a mar-
ca em território americano. Para isso, a rede iniciou, há dois anos, a 
modernização de sua fábrica para expandir a capacidade de produção. 
Saiba mais em (www.ofner.com.br).  

H - Formação em Coaching
Neste mês (dias 22, 23, 29 e 30) e no mês de novembro (dias 5 e 6), 
Porto Alegre receberá o curso ‘Formação Profi ssional em Coaching’. 
O campeão olímpico, técnico de vôlei e coach, Paulo André Jukoski, o 
Paulão, integrará o time organizado pelo Instituto Companhia de Vida 
para o evento, além de Márcio de Oliveira, coach de alta perfomance 
com qualidade de vida; Cris Dantas, coach e empresária; e Aline Fontou-
ra, jornalista e responsável pelo Painel WH Comunicação. A formação 
acontecerá no Hotel Mercure Manhattan, e capacitará profi ssionais que 
desejam atuar na área, e líderes interessados em aprender técnicas 
para aprimorar relacionamentos com suas equipes. Outras informações: 
(marcio@ciadevida.com.br). 

I - Dramaturgia e Poder
Em sua 8ª edição, o Ciclo do Núcleo de Dramaturgia SESI-British Council 
começa no próximo dia 17 e vai até o dia 1º de novembro, no Centro 
Cultural Fiesp – Ruth Cardoso. O tema desta edição é ‘Dramaturgia e 
Relações de Poder’, uma referência para refl exão sobre os novos modos 
de produção teatral e aos 400 anos de morte William Shakespeare. A 
programação envolve performance, bate-papo, ofi cina, mesa-redonda, 
além de leitura de texto em processo do Núcleo de Dramaturgia. Todas 
as atividades são gratuitas e abertas ao público. O dramaturgo, diretor 

e ator britânico, Tim Crouch abre a programação. Inscrições: (www.
sesisp.org.br/meu-sesi).

J - Saúde e Segurança
As inscrições para a 6ª Edição do Prêmio DuPont de Saúde e Seguran-
ça do Trabalhador foram prorrogadas até o próximo dia 14, pelo site  
(http://www.premiodupont.com.br/inscricao). A premiação tem como 
objetivo reconhecer empresas e profi ssionais que, por meio do uso das 
tecnologias desenvolvidas pela DuPont, relatem histórias de sucesso 
de melhoria nas condições do meio ambiente do trabalho ou da gestão 
de segurança e saúde do trabalhador. A premiação conta com quatro 
categorias: Proteção Química; Proteção Térmica; Corte e Abrasão; e 
Projeto Estudante, no qual concorrem trabalhos de alunos do curso 
técnico de Segurança do Trabalho sobre casos reais de acidentes no 
ambiente de trabalho.

K - Curso de Brassagem 
Já começaram as inscrições para a segunda edição do Curso gratuito 
de Brassagem do Shopping ABC em parceria com o Atelier da Cerveja 
dentro do espaço Club Gourmet do centro de compras. O workshop 
acontece no próximo dia 22 (sábado) e falará sobre o processo de fa-
bricação da cerveja tipo Pale Ale. São 30 vagas disponíveis por ordem 
de inscrição através do e-mail (clubgourmet@shoppingabc.com.br). 
A aula tem duração de 3h30, com início às 13h30. Os inscritos devem 
obrigatoriamente ter mais de 18 anos. Os alunos aprenderão sobre o 
processo prático da fabricação da cerveja artesanal tipo Pale Ale e ainda 
receberão certifi cado ao fi m do dia. 

L - Hondajet no Compartilhamento 
O Líder Share, programa inteligente de compartilhamento de horas de voo 
nas aeronaves, acaba de ser incrementado. Agora, o Hondajet, jato leve exe-
cutivo mais avançado do mundo, faz parte do leque de opções disponíveis a 
quem adquire uma das cotas. A lógica do programa é simples: o usuário que 
contrata o serviço tem um avião ou helicóptero à disposição, e tem direito 
a uma determinada quantidade de horas de voo. Além da taxa de entrada, 
proporcional à duração do contrato, os demais custos – como tripulação, 
seguro, hangaragem, entre outros – passam a ser rateados, reduzindo, assim, 
as despesas. Mais informações: (www.lideraviacao.com.br).

M - Diretrizes para o Futuro
Falando sobre o futuro, a Businessland Entretenimento Educativo e 
a Módulo de Palestras  criaram o evento ‘Um Dia Depois do Amanhã’ 
que  aborda temas inéditos e inspiradores sobre os próximos anos, que 
acontece no próximo dia 20, no Teatro Cetip do Instituto Tomie Ohtake. 
No palco, Eduardo Lyra (empreendedorismo), Lidia Aratangy (família), 
Ricardo Sennes (economia), Jairo Bauer (saúde e comportamento), Giba 
(esporte), Zeca Chaves (mobilidade),  Heródoto Barbeiro (religião), entre 
outros, falam por 30 minutos para um público de cerca de 600 pessoas. 
Como mestre de cerimônia, Daví Lopes, e a participação especial de 
Fabio Brazza. Saiba mais em: (www.umdiadepoisdoamanha.com.br).

N - Franquia para o Exterior
O Grupo Taj, tradicionalmente conhecido no sul por ser responsável 
pelos conceituados bares Taj, está crescendo! A empresa concretiza mais 
uma fase da expansão de suas franquias. Além de ter estabelecimentos 
em Camboriú, Curitiba e Foz do Iguaçu, agora o Grupo se prepara para 
o lançamento da sua primeira casa internacional, o Taj Bar Asunción. 
Localizado no centro da capital paraguaia, o local promete levar o universo 
da sofi sticação ao país vizinho, unindo a gastronomia indo-asiática e a 
música eletrônica em mais um espaço de alegria e descontração. Saiba 
mais no site: (www.tajbar.com.br).

A - Dívidas e Dúvidas
Começa nesta segunda (10) e vai até quinta-feira (13), pela Fundação 

show acontece na Casa de Convergência, novo espaço para shows com
curadoria especial. A casa, próxima ao metrô Vila Madalena, abre às
19h00 e seu endereço é liberado 48 horas antes do evento apenas para

Infl ação em setembro 
é a menor para o
mês desde 1998

A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), fi cou 
em 0,08% em setembro deste ano. 
A taxa é inferior às observadas 
em agosto deste ano (0,44%) e 
em setembro de 2015 (0,54%), 
segundo dados divulgados na 
sexta-feira (7) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Considerando apenas 
os meses de setembro, a taxa é a 
menor desde 1998, quando fi cou 
em -0,22%.

Com isso, o IPCA acumula taxa 
de 5,51% no ano. Em 12 meses, 
a taxa acumulada chega a 8,48%, 
abaixo dos 8,97% acumulados até 
agosto deste ano, mas acima do 
teto da meta de infl ação do gover-
no federal, que é de 6,5%. A taxa 
mensal de 0,08% de setembro 
deste ano é a mais baixa desde o 
0,01% de julho de 2014. 

O principal responsável pela 
queda do índice foi o grupo de 
despesas de alimentação, que 
teve defl ação (queda de preços) 
de 0,29% em setembro deste ano, 
depois de uma infl ação de 0,3% 
no mês anterior. Também tiveram 
defl ações os artigos para resi-
dência (-0,23%) e os transportes 
(-0,1%) (ABr).

Historicamente, o Natal 
sempre foi considerado o me-
lhor período para o comércio 
varejista. No entanto, a partir 
de 2014 o cenário mudou, dan-
do início a uma tendência de 
queda no volume de vendas e 
no valor dos presentes. Neste 
ano, o quadro se intensifi cou, 
resultando na queda de 3% 
no número de contratações 
temporárias para essa época. 
A previsão deve chegar 101 
mil em todo o Brasil, de acordo 
com o levantamento enco-
mendado pela Fenaserhtt e 
pelo Sindeprestem. 

Segundo a pesquisa, a in-
dústria deve absorver 56,6 mil 
trabalhadores (56%), serviços 
10,1 mil (10%) e o comércio 
deve fi car com 34,3 mil (34%), 
sendo 50% somente no Estado 
de São Paulo. Temporários 
contratados em situação de 
primeiro emprego podem che-
gar a 20,2 mil e outros 5.050 

Época oportuna para contratações temporárias.

O dado é parte de um 
estudo divulgado pela 
Ancine, realizado com 

base em dados do IBGE. 
Considerando-se o valor 
agregado do segmento, em 
valores correntes, o setor 
do audiovisual passou de R$ 
8,7 bilhões, em 2007, para 
R$ 24,5 bilhões, em 2014. O 
estudo não traz, no entanto, 
a participação do setor na 
economia em 2014.

“Nós tivemos um forte 
crescimento da economia 
brasileira de 2007 a 2012, com 
distribuição de renda. Isso ge-
rou uma forte incorporação de 
brasileiros ao mercado de con-
sumo e ao consumo de serviços 
audiovisuais. Por outro lado, 
foi um período de construção 
de fortes políticas públicas 
para o desenvolvimento do 
audiovisual. Passamos a ter 
um forte investimento na 

Televisão aberta e operadoras de tv paga respondem por 80% do 

valor movimentado pelo setor do audiovisual.
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Participação do setor audiovisual 
na economia cresce 42% em 6 anos

A participação do setor audiovisual na economia brasileira passou de 0,38% em 2007 para 0,54% em 
2013. O crescimento é de cerca de 42%

TV por assinatura (13,5%), 
atividades de exibição ci-
nematográfica (3,1%), de 
produção e pós-produção 
cinematográfica (2,9%), dis-
tribuição cinematográfica 
(0,5%) e comércio e aluguel 
de fitas/DVDs etc (0,4%).

Na comparação com 2007, a 
TV aberta foi a atividade que 
mais perdeu participação no 
setor audiovisual, ao cair de 
63,7% em 2007 para 41,5% em 
2014. Já a atividade de progra-
mação de TV por assinatura 
cresceu de 6% para 13,5%. 
“Fizemos um novo marco re-
gulatório para o mercado de 
televisão paga, que removeu 
barreiras ao seu crescimento 
e viabilizou a presença do con-
teúdo brasileiro no mercado 
de TV paga, aumentando sua 
aderência aos interesses dos 
cidadãos brasileiros”, finali-
zou Rangel (ABr).

produção e distribuição de au-
diovisual e expansão nas salas 
de cinema”, disse o presidente 
da Ancine, Manoel Rangel.

A maior parte desse valor 
é gerado pelas atividades de 
televisão aberta (41,5%) e 

pelas operadoras de TV por 
assinatura (38,2%). Juntas, 
essas duas atividades res-
pondem por 80% do valor 
movimentado pelo setor do 
audiovisual. Os 20% se divi-
dem entre programação de 

Natal deve gerar 101 mil 
empregos temporários

mil terão chances de efetivação 
após o término do contrato.  

Para Vander Morales, pre-
sidente da Fenaserhtt e do 
Sindeprestem, este período de 
crise pode representar um bom 
momento para os temporários. 
“Novembro deverá concentrar 
a maior incidência de contra-

tações, principalmente nos 
segmentos de eletrônicos, 
vestuário e acessórios. E mes-
mo com a oscilação negativa 
de contratações, os salários 
podem apresentar uma va-
riação positiva de 9,5% para 
o comércio e de 7,5% para a 
indústria”, comenta.


