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RESUMO 

Há um aumento gradativo de empreendimentos organizados por mulheres, tornando-se cada 

vez mais importante conhecer sua relevância no cenário econômico, e primordialmente as 

razões que elas têm para empreender. Esta ampliação da participação da mulher no mercado de 

trabalho, bem como seu crescimento profissional, assumindo cargos de liderança e gestão, tem 

tornado o empreendedorismo feminino uma temática de estudo que desperta o interesse de 

diversos autores. Este trabalho visa compreender as características, desafios e estratégias 

adotadas por empreendedoras mulheres. Entender tais aspectos torna-se útil para analisarmos o 

cenário atual, sobretudo às questões relacionadas a empreendedorismo, gestão e a questão do 

gênero. Para tal feito, foi realizada uma pesquisa quantitativa, por meio de um questionário 

online, com empreendedoras de diversas localidades, buscando compreender aspectos ligados 

ao empreendedorismo na ótica das mulheres. À vista disso, ao analisar os dados, identifica-se 

uma difícil conciliação que as mulheres possuem entre o trabalho e a família, visto que a maioria 

delas é casada e/ou com filho(s). Além também dessas empreendedoras serem donas de casa, 

tendo que cuidar das tarefas domésticas com níveis diferentes de ajuda do cônjuge e/ou demais 

membros da família. Pode-se constatar ainda, que um dos principais desafios das 

empreendedoras é a insuficiência de recursos, visto que as mulheres têm maior dificuldade para 

acessar recursos financeiros, humanos e capital social do que os homens. Entende-se, portanto, 

que para contornar esses desafios, as mulheres utilizam diferentes estratégias, que vão desde 

otimizar o que você tem até gerenciamento de tempo e estoque. Por conseguinte, sugere-se para 

novos estudos, fazê-lo com um maior número de empreendedoras, para um resultado mais 

abrangente. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo Feminino. Oportunidade. Gestão. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura machista sempre teve raízes na sociedade. A ideia de que as mulheres 

deveriam ser educadas para assumir o papel de esposa e mãe persiste há muito tempo, 

justificando o baixo nível de escolaridade feminina por valores morais e sociais ligados à 

preservação da família, de acordo com o Instituto Histórico Geográfico São Paulo IHGSP 

(2008). No século XIX, o conceito de mulher mudou, ela se tornou uma ajudante do homem, 

educadora de seus filhos e um ser com virtudes. Em 1808, a transferência da corte portuguesa 

para o Rio de Janeiro trouxe reformas como a abertura dos portos e o livre comércio, que 

abriram caminho para a independência em 1822. Durante o período imperial, o direito das 
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mulheres à educação começou a ser reconhecido. A precursora do abolicionismo, da República 

e da igualdade de gênero, Nísia Floresta Brasileira Augusta foi a primeira mulher a defender a 

educação feminina no Brasil, em 1832, ao relacionar o desenvolvimento intelectual da mulher 

à qualidade da sua educação. Desde então, as mulheres vêm conquistando seus direitos 

gradativamente (IHGSP, 2008).  

A história da luta das mulheres por igualdade de gênero é um processo longo e lento. 

Apesar das muitas conquistas, as diferenças entre os sexos ainda são aviltantes, reforçando a 

importância da persistência dessa luta. No contexto de expressivo crescimento da atuação 

feminina no Brasil, as mulheres vêm aumentando seu desempenho em cargos de liderança nas 

empresas e conquistando mais assentos no espaço público.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2013), em 2013, 

havia cerca de 23,5 milhões de pessoas que trabalhavam no comando do seu próprio negócio, 

seja como empresário(a) ou por conta própria. Desse total, cerca de 7,3 milhões (31%) eram 

mulheres e 16,2 milhões (69%) homens. Porém, entre 2003 e 2013, o número de donas de 

negócio no país cresceu 16%, passando de 6,3 milhões para 7,3 milhões de pessoas. Nesse 

mesmo período, o número de Donos de Negócio no País cresceu apenas 7%, passando de 15,1 

milhões para 16,2 milhões de pessoas.  

O aumento do número de empreendedoras no mercado de trabalho brasileiro aponta 

uma tendência de crescimento, visto que as mulheres passaram por grandes dificuldades ao 

longo dos séculos para ganhar espaço ao lado dos homens. Segundo Gouvêa, Silveira e 

Machado (2013, p. 33), ainda em pleno século 21, as mulheres enfrentam dificuldades devido 

à diferença de gêneros quanto às características relacionadas com “personalidade, perfil, modo 

de ser, de agir e de sentir, dentre tantos outros aspectos”.  

À vista disso, este trabalho visa compreender as características, desafios e estratégias 

adotadas por empreendedoras mulheres. Para tal feito, foi realizada uma pesquisa com 

empreendedoras de diversas localidades, buscando compreender aspectos ligados ao 

empreendedorismo na ótica dessas mulheres. 

Esta pesquisa foi realizada para o aprendizado e estudo do tema, visto que, apesar da 

crescente participação da mulher na área do empreendedorismo, a velha estrutura patriarcal de 

dominação masculina ainda está presente na sociedade, onde as mulheres encontram 

dificuldades no mercado de trabalho que não são encontradas pelos homens. Machado (2012) 

diz que as dificuldades relacionadas às mulheres empreendedoras estão geralmente ligadas aos 

pais, maridos e filhos devido à preocupação da mulher vinculada à constituição de uma família. 

Segundo Gomes (2004), a mulher que trabalha fora tem grande dificuldade de conciliar trabalho 

e família. Para os homens essa dificuldade não tem tanta frequência. Desse modo, torna-se 

difícil vislumbrar um futuro em que ambos os gêneros venham a atuar neste contexto em 

situação de equilíbrio. 

Desse modo, compreender o empreendedorismo na ótica de mulheres que escolheram o 

desafio de empreender no Brasil, torna-se útil para analisarmos o cenário atual, sobretudo às 

questões relacionadas a empreendedorismo, gestão e a questão do gênero. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO: alguns conceitos 

Uma das definições mais aceitas hoje em dia é dada pelo estudioso de 

empreendedorismo, Hisrich (2002), que define o empreendedorismo como um processo de 

criação de algo diferente, com valor. Faz parte desse processo assumir riscos (financeiros e/ou 

psicológicos) e receber as consequentes recompensas econômicas e sociais. 

Segundo Dornelas (2005), o empreendedorismo é de suma importância para a economia 

como um todo. As mudanças nos meios de produção e serviços enfatizaram o surgimento do 



empreendedorismo, resultado do avanço tecnológico e sua velocidade, porém o papel do mesmo 

envolve um processo de iniciar e instituir mudanças no sistema organizacional e social. De 

acordo com Baggio (2014, p. 26): 

 
O empreendedorismo consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação 

qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades 

e riscos. É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser 

resolvidas. O empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento 

integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do autoconhecimento 

em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas 

experiências e novos paradigmas. 
 

De acordo com Hitt; Ireland; Hoskisson (2008), a essência do empreendedorismo é 

identificar e explorar as oportunidades empreendedoras – ou seja, oportunidades que os outros 

não veem ou das quais não reconhecem o potencial comercial. Como um processo, o 

empreendedorismo resulta na destruição criativa de produtos existentes (bens e serviços) ou dos 

métodos para produzi-los e os substitui por novos produtos e métodos de produção. 

A probabilidade de fechamento de uma empresa é maior entre os empreendedores que 

estavam desempregados antes de abrir o próprio negócio, que tinham pouca experiência no 

ramo, que abriram o negócio por necessidade ou exigência de cliente/fornecedor (SEBRAE, 

2016). 

As causas também estão relacionadas a ter menos tempo para se planejar, não conseguir 

negociar com fornecedores, não aperfeiçoar produtos ou serviços, como também a falta de 

investimento na capacitação da mão-de-obra. Outro fator apontado é que muitos não faziam o 

acompanhamento rigoroso de receitas e despesas, não diferenciavam seus produtos e não 

investiam na sua própria capacitação em gestão empresarial. 

A pesquisa realizada pelo SEBRAE (2016), com empresas criadas em 2011 e 2012, 

evidenciou as dificuldades no primeiro ano de atividade, e elas são: Falta de clientes (16%); 

Falta de capital (16%); Falta de conhecimento (12%); Mão de obra (10%); Imposto/ tributos 

(10%); Inadimplência (6%); Concorrência (4%); Burocracia (4%). 

 

Segundo Mota et al (2004) estudos feitos a partir de 1999 pelo Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), instituição criada pela London Business School e  pelo Babson College de 

Boston (EUA) mostram que o ranking internacional do empreendedorismo no Brasil está caindo 

porque o motivo que leva as pessoas a abrir um negócio é a necessidade e não oportunidade. 

Mota et al (2004, p. 25) dizem que o empreendedorismo tende a ser maior nos países 

em desenvolvimento, onde as dificuldades de inserção no mercado de trabalho levam as pessoas 

a buscar alternativas de ocupação. Oliveira (1995) faz referência a uma outra razão para 

justificar a atividade de empreender no Brasil. 

 
No Brasil existe uma outra razão, tão ou mais importante, pela qual empreender nos 

negócios passou a ser uma opção procurada pelos indivíduos em geral, tenham ou não 

alguma qualificação profissional: a falta de emprego! Durante os anos 80, a "década 

perdida”, um número assustadoramente grande de pessoas perdeu o emprego e teve 

de "se virar" para sobreviver por meio de subempregos, "bicos", trabalhos 

temporários, negócios próprios, atividades informais etc. (OLIVEIRA, 1995, p. 47). 

 

Em um cenário em que é cada vez mais difícil conseguir um emprego, devido à acirrada 

competição no mercado de trabalho, muitas pessoas precisam inovar e buscar formas 

alternativas de ganhar renda e manter seu sustento.  

Segundo Britto (2003), empreendedorismo é a criação de valor de uma organização, que 

gera mais ideias por meio da criatividade e da transformação. Portanto, o empreendedorismo 



de hoje é um fenômeno global, e existe uma relação clara entre empreendedores e crescimento 

econômico. 

A contribuição do empreendedorismo para o crescimento econômico pode ser avaliada 

pela introdução de novos produtos no mercado, mudanças na tecnologia e nos processos de 

produção (ACS; AUDRETSCH, 1990). O impacto das iniciativas empreendedoras gera 

aumento de eficiência por conta da concorrência, além de mudanças no comportamento do 

consumidor, que preferirá adquirir produtos mais inovadores no mercado. Considera-se ainda 

o fato de que a cultura empreendedora acelera a descoberta de novos produtos e sua 

disseminação desempenha um papel importante no processo de aprendizagem (AUDRETSCH; 

FELDMAN, 1996; AUDRETSCH; STEPHAN, 1996). 

 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO FEMININO: apontamentos fundamentais 

O empreendedorismo feminino está em evidência. Nos últimos anos a mulher passou a 

ocupar novos postos de trabalho não mais subalternos nas organizações, mas sim cargos de 

responsabilidades, implicando em uma redefinição de seu papel na sociedade (BELLE, 1993). 

Deste modo, houve um aumento gradativo de empreendimentos organizados por mulheres, 

tornando-se cada vez mais importante conhecer sua importância no cenário econômico, e 

primordialmente as razões que elas têm para empreender (AMORIM, BATISTA, 2012). 

 
O entendimento acerca do empreendedorismo e de sua importância para o 

desenvolvimento das nações está praticamente consolidado na literatura da área. A 

visão mais atual que passa a permear o interesse refere-se ao papel da mulher enquanto 

empreendedora e gestora de negócios. Este gênero tem desempenhado papel ativo na 

sociedade como um todo, participando, ativamente, na geração de emprego e renda 

em vários países (SILVEIRA, CAUTELA, 2008, p. 4). 

 

Segundo a GEM (2016), a atitude da mulher e o comportamento empreendedor vêm 

mudando. Atualmente, elas representam mais de 50% da população brasileira e regem 1/3 das 

famílias, no que diz respeito à aplicação de renda. O levantamento também mostra que a mulher 

representa 52% dos trabalhadores brasileiros, tendo assim uma poderosa influência em diversas 

atividades comerciais e setores.  

A busca pela formação profissional, garantia dos direitos constitucionais de igualdade 

com os homens, conquista do novo papel de trabalhadora, além dos papéis de mãe e esposa 

dentro da família, e também o ganho de espaço no mercado de trabalho, tradicionalmente 

dominado pelos homens, tem sido fatos de maiores destaques alcançados pelas mulheres (Pena 

e Correia, 2003). 

Como aponta Filion (s/d apud GEM, 2010), 25% das mulheres acreditam que são 

tratadas de forma diferente pelas instituições financeiras. Perante isso, as mulheres enfrentam 

muitos conflitos na busca de recursos para empreender.  Barreiras estão atreladas às garantias 

exigidas pelas instituições financeiras, uma vez que, de modo habitual as mulheres são 

dependentes de outros, como maridos ou outras figuras masculinas, tendo necessidade do apoio 

destes para viabilizar o financiamento. Tal posição de subjugação confere à mulher uma postura 

mais conservadora no que concerne ao risco, resultando na baixa proporção de recursos de 

terceiros na capitalização inicial da empresa (BARBOSA et al, 2011). 

Existem grandes diferenças entre os estilos de empreendedorismo feminino e 

masculino. Segundo Villas (2010), as mulheres podem realizar várias atividades ao mesmo 

tempo e assumir responsabilidades. Elas têm uma forte capacidade de persuadir e se preocupar 

com clientes e fornecedores, contribuindo para o melhor desempenho da empresa, o que é muito 

diferente do estilo dos homens. Além disso, para Grzybovski (2002), as mulheres podem 



construir um senso de comunidade por meio do qual os membros das organizações aprendem a 

confiar e cuidar uns dos outros, o que afeta diretamente a tomada de decisões.  

No entanto, de acordo com Cramer (2001), à medida que as mulheres vão criando os 

seus próprios negócios, com o passar do tempo, acabam ficando sobrecarregadas com a 

necessidade de conciliar o profissional e o pessoal, tendo como desafio arranjar tempo para si. 

Com isso, as mulheres enfrentam falta de apoio e, portanto, desencorajam a abrir seu próprio 

negócio.  Segundo Longenecker, Moore e Petty (2004, p. 16):  

 
O campo dos pequenos negócios abrange uma grande variedade de empreendedores 

e iniciativas empreendedoras [...]”, e entre os tipos de empreendimentos se destacam 

as mulheres empreendedoras, cujos negócios têm se expandido mais rapidamente que 

os dos homens, e estão se expandindo principalmente a partir dos pequenos 

empreendimentos. Gouvêa, Silveira e Machado (2013, p. 33-34) também apontam a 

expansão dos micro e pequenos empreendimentos femininos: “[...] as mulheres hoje 

estão criando novas empresas, na maioria das vezes, micro e pequenas empresas que 

respondem por uma parcela significativa de emprego e renda, principalmente em 

países em desenvolvimento. 

 

Para Naisbitt e Aburdene (1994), a mulher simboliza a força do trabalho do futuro e o 

empreendedorismo mundial caminha para valores considerados mais femininos. De acordo com 

Gomes (2004), essa ideia indica que esse novo modelo de gestão das organizações modernas 

parece demandar um perfil de profissional mais sensível, cooperativo e flexível. E isso 

evidencia que o empreendedorismo não é mais visto como algo dominado apenas pelo sexo 

masculino: agora ele faz jus ao universo feminino, que a cada dia renova ainda mais a sua 

qualidade, por meio de investimentos corajosos e desafios vencidos.  

Portanto, devido aos fatores modernização, crescimento da formação educacional e 

alterações culturais, as mulheres inseriram-se em vários setores da sociedade, destacando-se 

por sua voz ativa e atribuições desempenhadas no mundo dos negócios. Isso significa que o 

gênero feminino tem desempenhado papel ativo nas organizações, gerando emprego e renda 

em diversos setores de atuação. Esta entrada e participação da mulher no mercado de trabalho, 

bem como seu crescimento profissional assumindo cargos de liderança e gestão, tem tornado o 

empreendedorismo feminino uma temática de estudo que desperta o interesse de diversos 

autores (SANCHES et al. 2013 p. 136). 

De acordo com Jonathan (2001), as mulheres estão muito envolvidas nas atividades 

empreendedoras, sua demanda é melhor e sua compreensão dos problemas que enfrenta reflete 

sua qualidade de vida. O compromisso das mulheres com a empresa é enorme, mostrando que 

embora estejam preocupadas com finanças, crescimento, satisfação do cliente, segurança no 

trabalho e satisfação dos funcionários, elas são destemidas e confiantes.  

Como seus esforços trazem resultados positivos para a empresa, proporcionam uma 

sensação de realização e comprometimento com o trabalho, suas preocupações tendem a 

diminuir. O sucesso alcançado por meio do trabalho árduo gera reconhecimento pessoal e esse 

ritmo de trabalho minimiza a interferência de terceiros e interesses pessoais.  

Alcançar o equilíbrio entre as necessidades vinculadas aos espaços profissionais, 

familiares e pessoais é o que elas mais almejam como empresárias brasileiras. Quando 

percebem, que trabalho e família se encontram e se beneficiam, as empreendedoras parecem 

encontrar uma das formas de manter esse equilíbrio e obter satisfação (Jonathan, 2001). 

Segundo Jonathan (2005) as mulheres empreendedoras caracterizam-se por serem 

destemidas, autoconfiantes, apaixonadas e identificadas com seus empreendimentos.  

 
(...) Na gestão do conhecimento empresarial, a mulher ganha cada vez mais 

importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade, processos 

multifuncionais, além de compartilhar suas experiências e habilidades com os demais 



componentes da empresa/equipe. Por ser o sexo considerado sensível, ela permite que 

as equipes de trabalho que atuam isoladamente e com heterogeneidades, se constituam 

numa equipe unida e atuando de forma sinérgica, com soluções criativas para 

resoluções de problemas, antes considerados insolúveis. (SILVA, 2007, p. 17).  

 

Muitas mulheres buscam empreender por serem forçadas a trabalhar, devido a uma 

situação financeira desfavorável e a necessidade de obter o seu sustento ou pelo desejo de se 

tornar independente e ter autonomia para trabalhar da sua maneira. Para isso, na maioria das 

vezes, as mulheres buscam a oportunidade de empreender em setores que elas já conhecem e 

que se identificam de alguma forma. “Empreender em setores que nos sejam agradáveis e 

conhecidos é melhor. Quando a atividade escolhida é um hobbie (sic), a chance de acerto se 

potencializa, proporcionando uma maior oportunidade de sucesso” (AMORIM, BATISTA, 

2011, p. 5). 
 

As mulheres ocuparam o mercado de trabalho, mas algumas áreas ainda são 

predominantemente masculinas e, nos cargos mais altos, em praticamente todas as áreas, elas 

são minoria (Abreu e Meirelles 2012, p. 11). Por mais que exista o discurso da igualdade de 

gênero, há uma narrativa que cria a ficção de que as mulheres são minoria no ambiente de 

trabalho, o que alimenta a dúvida quanto ao real ambiente enfrentado pelas mulheres dentro do 

campo gerencial (NOGUEIRA, 2006; MATTOS, 2009; KANAN, 2010). 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos propostos foi utilizada uma abordagem quantitativa, 

visto que essa permitia uma melhor compreensão das informações buscadas.  

A pesquisa foi realizada com mulheres empreendedoras de diferentes ramos de 

negócios, perfil etnográfico e localidade, uma vez que o foco é compreender o 

empreendedorismo a partir do gênero, independente de outros fatores.  

Como método de coleta de dados foi aplicado um questionário, por meio da ferramenta 

Google Forms, composto por 1 questão aberta e 14 fechadas. A escolha desta técnica se deu 

pela praticidade e rapidez, de acordo com Gil (1999, p. 128) o questionário possibilita atingir 

grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, 

implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o treinamento dos 

pesquisadores, garante o anonimato das respostas, permite que as pessoas o respondam no 

momento em que julgarem mais conveniente, não expõe os pesquisadores à influência das 

opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado. 

O link de acesso ao questionário 

(https://docs.google.com/forms/d/18oZrH10Pm0fraWT_vYglaL67ZL0odBc2QaIYI4VGZNQ

/edit?usp=sharing) foi disponibilizado durante os meses de fevereiro e março de 2021, em redes 

sociais, enviado por WhatsApp e e-mail a empreendedoras do convívio das pesquisadoras e 

também de outros conhecidos, baseado na técnica de pesquisa da bola de neve, que consiste em 

um método de amostragem não probabilístico que utiliza cadeias de referência nas quais as 

pessoas selecionadas para o estudo convidam novos participantes de sua rede de amigos e 

conhecidos. A utilização desta técnica mostra-se favorável, pois de acordo com Bernard (2005), 

é um método de amostragem de rede útil para se estudar populações difíceis de serem acessadas 

ou estudadas ou que não há precisão sobre sua quantidade, dificuldades encontradas nos mais 

variados tipos de população. O número total de participantes da pesquisa foi de 70 mulheres. 

Salienta-se que a pesquisa foi realizada em um momento de Pandemia da SARS-COVID 

19 e que, portanto, a pesquisa online e à distância torna-se imprescindível.  

Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados, organizados e apresentados em 

forma de gráficos e tabelas para melhor compreensão dos resultados obtidos. 

https://docs.google.com/forms/d/18oZrH10Pm0fraWT_vYglaL67ZL0odBc2QaIYI4VGZNQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/18oZrH10Pm0fraWT_vYglaL67ZL0odBc2QaIYI4VGZNQ/edit?usp=sharing


4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dentre as mulheres participantes da pesquisa, a maioria tem entre 18 e 35 anos, 47,9% 

são casadas e 43,7% solteiras, onde 59,2% delas têm filhos e 43,7% possuem o ensino médio 

completo.  

Essas empreendedoras atuam frente a seu negócio de 1 a 3 anos e 10 ou mais anos, 

havendo um empate de 26,8% nesses períodos, onde grande parte empreende no setor 

comercial, como microempreendedor individual (66,2%) e tem seu negócio formalizado, o que 

representa 64,8% delas. Ademais, 52,1% dessas mulheres não possuem experiência profissional 

anterior na área do seu empreendimento, o que, consequentemente, cria grandes desafios.  

Segundo Shane (2000), o conhecimento prévio é um grande auxílio ao reconhecimento 

de oportunidades, pois nem todas as pessoas estão propícias a ter uma visão de negócio, mas 

ter um conhecimento anterior ou uma informação privilegiada pode oferecer uma vantagem na 

criação da empresa. 

Visto isso, como identificado na Figura 1, a habilidade mais importante para uma 

empreendedora possuir ao iniciar seu negócio é conhecimento prévio na área, correspondendo 

a 53,5%. 

 

FIGURA 1: Habilidades mais importantes que as empreendedoras devem dominar ao 

iniciar um negócio 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 

 

A maioria das mulheres conduz seus negócios por necessidade econômica, de acordo 

com a Figura 2, 43,7% delas, o que corrobora a ideia de Mota et al. (2004), que, por meio de 

estudos de 1999 do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), revelou que o ranking 

internacional de empreendedorismo no Brasil está caindo porque o motivo que leva as pessoas 

a abrirem um negócio é a necessidade, não a oportunidade. 

 

FIGURA 2: Motivo que levou as mulheres a começar o empreendimento 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 



Das 71 empreendedoras pesquisadas, 35 disseram que, redes de apoio como cursos, 

eventos, orientações específicas, entre outras, contribuíram mais para o empreendedorismo 

feminino. Outras 19 pesquisadas, disseram que, troca de experiências com outras 

empreendedoras, mais ajudaria. 14 das entrevistadas, disseram que, apoio governamental 

cooperaria, e as outras 3, evidenciaram que ter acesso a um curso de análise de mercado, 

colaboraria para o empreendedorismo feminino. 

 

FIGURA 3: Ações que mais contribuiria para o empreendedorismo feminino 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 

 

A análise a seguir apresenta as características mais valorizadas pelas mulheres na gestão 

de sua empresa. Dentre as respostas obtidas, a maioria (56,3%) das respondentes indicaram que 

a organização é a característica mais prezada. Seguida do trabalho em equipe (49,3%). Outras 

empreendedoras (33,8%) manifestaram que um ambiente saudável é o mais valorizado na 

gestão de suas empresas. 

 

FIGURA 4: Características mais valorizadas pelas mulheres na gestão de sua empresa 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Desafios enfrentados e estratégias usadas pelas empreendedoras 

Desafios Estratégias 

Conciliação de jornada 

múltipla (família, filhos, casa, 

estudos, etc.) - 61,4% 

“Tento gerenciar o tempo para dar conta, e leio bastante para 

entender o que eu não busquei antes de empreender.”  

“Estar sempre pesquisando novas oportunidades de mercado 

e organização de uma rotina para cumprir todos os compromissos e 

dar conta de tudo.” 

“Sempre estipulo metas e tento me organizar com horários, 

evito me cobrar demais e se necessário tiro um tempo para ficar 

descansando!” 

Insuficiência de recursos 

financeiros para o negócio - 50% 

“Tento administrar e otimizar os poucos recursos financeiros. 

“ 

“Manter os pés no chão, ter controle de tudo que entra e sai! 

Saber onde o dinheiro vai é de extrema importância e me ajuda a 

manter o equilíbrio! Invisto muito também em trabalhar minha 

imagem como uma pessoa responsável, harmoniosa e determinada 

para criar confiança em relação ao meu público e clientes.” 

Falta de formação 

gerencial- 22,9% 

“Peço ajuda a minha filha que é formada em administração” 

“Busco sempre me qualificar através de curso sobre gestão 

financeira, vendas e até mesmo me especializar no departamento 

administrativo para poder ter conhecimento sobre o meu negócio.” 

“Busco informações” 

Julgamento de terceiros- 

22,9% 

“Levar sempre em consideração meu conhecimento e 

capacidade e saber distinguir críticas construtivas, de opiniões 

maldosas e inválidas.” 

“Manter sempre o foco, e procurar não se importar com 

opiniões q [sic] não me acrescenta.” 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 

 

Segundo Cramer (2001), no decorrer do seu negócio, as mulheres acabam ficando 

sobrecarregadas com a necessidade de conciliar o pessoal (família, casa, filhos, etc.) e o 

profissional. Visto que, a mulher ainda carrega consigo várias responsabilidades das quais tem 

que realizar sozinha, pois esse é o “seu papel”. A maioria das empreendedoras em questão 

possuem uma jornada múltipla, onde tentam conciliar os deveres do trabalho e da vida pessoal 

e isso tem sido o maior desafio enfrentado por elas. As estratégias mais usadas pelas mesmas 

são a organização do tempo e rotina, para conseguir dar conta de tudo. 

 

Metade das mulheres alegaram ter insuficiência de recursos financeiros para o negócio. 

Isso só confirma o que foi apontado por Filion (2010): às mulheres, muitas das vezes, são 

tratadas de forma diferente pelas instituições financeiras e perante isso, enfrentam muitos 

conflitos na busca de recursos para empreender. Devido a esse desafio, as empreendedoras 

buscam realizar estratégias para contorná-lo, como administrar, controlar e otimizar os recursos 

que possuem. 

 

Os desafios “falta de formação gerencial'' e “julgamento de terceiros” mantiveram-se 

empatados, com 22,9% cada. Podemos ligar o primeiro desafio ao maior fator que levou as 

mulheres a empreender, a necessidade financeira. Pois, ao iniciar um negócio por necessidade, 

a probabilidade de a pessoa em questão não ter conhecimento prévio sobre gerenciamento é 

maior, o que torna a falta de formação gerencial um desafio muito grande ao empreender. Para 

vencer esse obstáculo, as empreendedoras buscam informações e ajuda sempre que necessário 

e procuram estudar e se especializar na área. 

 



As empreendedoras também têm o julgamento de terceiros como um desafio. Durante 

o desenvolvimento do seu empreendimento, assim como no mercado de trabalho, elas sofrem 

preconceitos e julgamentos da sociedade, da família, amigos etc. (COUTINHO, 2016). Devido 

a isso, escutam opiniões maldosas e inválidas, mas elas procuram não dar importância a essas 

opiniões e sim ao conhecimento e capacidade que possuem e buscam sempre manter o foco 

para enfrentar tal desafio. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante os dados adquiridos, é notório que a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho alterou as relações sociais, levando-as a ocupar cada vez mais espaços no âmbito do 

exercício da cidadania. Contudo, é inegável que no espaço domiciliar ainda reina o estereótipo 

machista de que elas são as maiores ou as únicas responsáveis pelo cuidado do lar e dos filhos, 

visto que o maior desafio para as empreendedoras é a gestão do tempo para conciliar essa 

jornada múltipla. Romper com esse desequilíbrio na divisão das tarefas domésticas entre 

homens e mulheres é uma luta persistente. 

Mediante o exposto, os resultados obtidos atingiram inteiramente os objetivos propostos 

no estudo. Pois percebe-se que o cenário do empreendedorismo feminino ainda apresenta 

grandes desafios e restrições. Como por exemplo, no que diz respeito a igualdade quanto às 

oportunidades dadas e o apoio (financeiro e familiar) recebido. Uma vez que, grande parte das 

mulheres concordaram que uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino e troca de 

experiências com outras empreendedoras são as ações que mais contribuíram para o ato de 

empreender. 

Por conseguinte, sugere-se para novos estudos, fazê-lo com um maior número de 

empreendedoras, para um resultado mais abrangente. Além disso, abordar não só a opinião das 

mulheres empreendedoras como também a opinião da sociedade sobre o preconceito em relação 

a esse tipo de mulher. 
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