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Mulheres a frente de
empreendimentos
por Camila Tatie - publicada em 7. 3. 2012 - atualizada 14h46

Uma proposta de mercado que está cada vez mais em ascensão está
colocando as mulheres a frente dos empreendimentos. O Consulado da
Mulher auxilia na atividade empreendedora fazendo com que elas gerem
renda própria
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Hoje em dia as mulheres estão cada vez mais tomando conta do mercado de trabalho, e muitas estão se
colocando a frente de empreendimentos mostrando que as mulheres também têm condições de exercer
funções que antigamente eram realizadas somente pelos homens.
Dentro deste mundo de empreendedores, o Consulado da Mulher atende mulheres de 16 anos para cima
que tem intenção de gerar renda própria. Através de uma metodologia própria de assessoria a
empreendimentos populares, reconhecida pela fundação Banco do Brasil, UNESCO (Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e KPMG, o objetivo é ampliar os trabalhos
desenvolvidos em sua grande maioria por mulheres.
O Consulado busca parceiros para que possam assessorar cada vez mais empreendimentos. Atuando em
mais de 20 estados do País, e assessorando 169 empreendimentos populares, o Consulado beneficia
2.688 mulheres e suas famílias.
Segundo a coordenadora do Consulado da Mulher de Rio Claro, Elen de Camargo, as mulheres estão a
cada dia aprendendo a desenvolver e colocando em prática serviços que elas já sabem realizar, como
cozinhar, fazer unha, entre outros. “A maioria das mulheres já realizam algumas funções, elas precisam
entender e perceber que através destas funções é possível gerar renda” diz ela.
As mulheres têm a capacidade, tão quanto o homem de ser empreendedoras à medida que sabem
apresentar ideias levando em conta prazo e valores,se dedicam 100% no que fazem, estão sempre abertas
a aprender, se propõe a exercer qualquer função quando necessário e estão sempre dispostas a criar
novas formas de gerar renda. Para Elen, a mulher é a principal informação da família, sendo o ponto mais
importante, pois tem atenção de todos da casa. “Tanto o marido, como os filhos ouvem o que a mulher
diz, por isso são formadoras de opiniões”, opina a coordenadora.
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De acordo com a coordenadora, hoje em dia a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, para ela é
muito importante que a mulher se preocupe em gerar renda para não depender do marido.
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É comum ver casos de violência contra a mulher onde elas são dependentes financeiramente dos maridos
e por isso não se separam e não procuram ajuda, pois não tem como sustentar a ela própria e os filhos,
explica Elen.
Outro caso segundo a coordenadora que é muito comum acontecer, é que por não ter uma qualificação
adequada, algumas mulheres não conseguem um emprego formal, então Elen reafirma que qualquer
mulher que saiba cozinhar, costurar pode sim abrir o seu próprio negócio.
Por isso mulher, não seja dependente, crie formas de gerar rendas através de um empreendimento
próprio, o Consulado da Mulher tem toda a metodologia para lhe instruir.
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O Consulado
O Instituto Consulado da Mulher foi criado em Rio Claro, é uma ação social da marca Consul criada para
que mulheres de baixa renda encontrem oportunidades de geração de recursos para a melhoria da
qualidade de suas vidas e as de suas famílias.
O processo de assessoria desses empreendimentos utiliza princípios metodológicos próprios, baseados
em conceitos da Economia Solidária e da Educação em Gênero, e ocorre de duas formas: pelo Programa
Mulher Empreendedora, nas cidades onde o Consulado da Mulher possui unidades da Whirlpool Latin
America: Rio Claro, São Paulo, Manaus e Joinville, e pelo Programa Usinas do Trabalho, que beneficia
organizações de todo o Brasil que também trabalham com incentivo à geração de renda entre mulheres.
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Aqui em Rio Claro o Consulado assessora um empreendimento do grupo Mãos Arteiras chamado Loja de
Artesanato Solidário, onde as empreendedoras produzem peças de artesanato com os mais variados
produtos,como miçangas,mosaico,tricô e etc.As empreendedoras também ministram cursos para seus
clientes.
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