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Maltratadas pelo mercado de trabalho, mães partem para o empreendedorismo
Clique aqui para ver a notícia no site

Depois que deu à luz Giovanna, em 2010, Vanessa de Oliveira, de 37 anos, precisou mudar sua rotina de
trabalho, que antes envolvia inúmeras viagens como inspetora de comunicação em uma empresa. O jeito
de conciliar carreira e maternidade para ela foi abrir um negócio próprio — o de publicidade em saco de
pães, a Mídia Pane, hoje rede de franquias. A saída pelo empreendedorismo é comum a muitas mulheres,
que, após serem mães, não encontram compreensão no mercado de trabalho ou buscam mesmo
flexibilização do seu tempo em casa. — Quando voltei da licença-maternidade, tive que me ausentar
algumas vezes por causa de a filha estar doente. Já a levei também para canteiro de obras da empresa.
Fiquei por dois meses, e eu e a firma entramos em um acordo de que era inviável essa rotina — lembra
Vanessa, contando os resultados alcançados com a Mídia Pane: — A ideia era atender uma demanda de
mercado regional. Mas dois anos depois, estudamos como crescer e formatamos para o franchising.
Hoje, temos 263 franquias. Um estudo da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio
Vargas, publicado em 2017, mostrou que 48% das mães ficam desempregadas em até um ano após o
parto. Daí surge o empreendedorismo por necessidade. Além disso, muitas que conseguem se manter
nos cargos perdem espaço e chances de crescimento. Para ajudar mulheres em apuros, outras mães
montaram um programa de consultoria em Negócios especializado, o Mamãe Empreendedora. — Já
trabalhei no mundo corporativo e não tenho dúvidas da vantagem de ser mãe e empreendedora. A
recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que o bebê seja amamentado por dois anos e
exclusivamente até os seis meses. É difícil conseguir trabalhando fora — explica Ana Lago, que fundou o
programa com Cinthia Cruz: — Muitas decidem empreender então, mas o fazem sem entender de
negócios, gestão ou marketing. Queremos ajudá-las. Cursos de capacitação sem sair de casa Os
benefícios de ficar mais tempo em casa e poder escolher seus horários também podem ser desfrutados
pelas empreendedoras na fase de preparação do negócio. Através do Meu Negocio EXTRA, elas podem
acessar com descontos os cursos da plataforma de ensino online eduK, nas categorias: Beleza,
Gastronomia, Moda, Fotografia, Artesanato, Negócios, Odontologia e Variedades. O custo mensal para
leitores do jornal cai de R$ 29,90 para R$ 19,90, clicando aqui. Confira dicas de consultoras As
fundadoras do programa Mamãe Empreendedora elegeram três dicas para quem deseja empreender.
Comece por você - Quais são suas paixões, talentos, habilidades? Muitas mulheres se deixam levar por
opiniões de outros, ou buscam somente um “bom negócio”. Mas se você colocar coração naquilo que faz,
as chances de sucesso crescem muito. Abra sua mente - Quando a mãe pensa em abrir um negócio, o
mais comum é querer vender alguma coisa. Mas você pode dar consultoria, ensinar alguém a fazer algo...
Que tal fazer um infoproduto e vender seu conhecimento pela internet? Entenda o cliente - Procure
produtos para seu cliente, não clientes para seu produto. Ou seja, entenda de verdade para quem você
está vendendo, e por que ela compraria de você, qual problema você resolve, qual é seu diferencial. Leia
depoimento de dona de rede de bolos Cecília Victório, do Bolos da Cecília, de 57 anos: — Eu deixei de
trabalhar fora após ter o meu primeiro filho. Mas sempre fiz bolos e doces, por hobby, para presentear
familiares, e comecei a vender para eles, além de amigos, pessoas próximas. Optei por seguir na
Gastronomia e ficar em casa. Tinha o meu marido com renda para dar tranquilidade à família. Mas em
algum tempo, o que eu ganhava já me sustentaria e ao meu filho, se necessário. Por volta dos 50 anos,
depois de ter câncer, decidi dar um gás no negócio em busca da autorrealização e franquear (atualmente,
são 21 franquias).
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