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EMPREENDEDORISMO FEMININO: CARACTERÍSTICA DA MULHER 

EMPREENDEDORA 

 

1. RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo mostrar o avanço e as conquistas da mulher no 
mercado de trabalho bem como empreendedora,  caracterizar a mulher 
empreendedora de forma geral e diferencia-las com o sexo masculino. A primeira 
parte  do estudo desenvolveu-se em uma pesquisa bibliográfica ( Não concluída) e 
na segunda parte a pesquisa de campo para melhor compreender o 
desenvolvimento e o avanço da mulher empreendedora.(pesquisa em andamento). 

 

2. INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo feminino tem aumentado em todo o mundo nas 

últimas décadas e as brasileiras estão entre as mais empreendedoras do mundo, 

este aumento esta ligado ao avanço educacional da mulher bem como na estrutura 

familiar, onde a mulher deixou de ser mera dona de casa e ir a luta pelo seus direitos 

na sociedade buscando paralelamente ao homem a sua independência financeira. 

O presente estudo vem elucidar o empreendedorismo, mostrar as conquistas 

e o avanço da mulher no mercado de trabalho, bem como empreendedora, o estudo 

busca também mostrar como a sociedade esta encarando e aceitando o novo papel 

da mulher sem deixar os afazeres do lar em detrimento e qual o perfil da mulher 

empreendedora. 

 

3. OBJETIVOS 

Mostrar as conquistas e o avanço da mulher no mercado de trabalho e como 

Empreendedora de sucesso. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o presente estudo em sua primeira parte torna-se necessário a 

pesquisa bibliográfica que de acordo com Marconi e Lakatos (2001, p43) o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita, cuja finalidade consiste em colocar o 

pesquisador em contato direto com o material escrito sobre assunto a ser 

pesquisado.  
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Na segunda parte do trabalho para melhor compreender a pesquisa 

bibliográfica, vê-se necessário o desenvolvimento de uma pesquisa de campo que 

se define como: 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimento acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou 
ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (Marconi & 
Lakatos1991 p.186). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente em nossa literatura existem vários conceitos para elucidar o termo 

empreendedorismo, dentre eles destaca-se o adotado pela GEM (2008) 

“Empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo empreendimento”, 

HISRICH; PETERS, diz que: 

Empreendedorismo é o processo de criar algo novo com valor, dedicando o 
tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e 
sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 
satisfação e independência econômica e pessoal. (2004, p. 29). 

              De acordo com Dornelas (2001, p. 17) o termo empreendedorismo tornou-

se conhecido no Brasil a partir da “preocupação com a criação de pequenas 

empresas duradouras e a necessidade da diminuição das taxas de mortalidades 

destes empreendimentos”.  

De acordo com as definições supramencionadas nota-se que o conceito 

empreendedorismo não se diferencia quanto a questão de gênero, ou seja, não 

possui um termo que diferencie o empreendedorismo masculino ou feminino, as 

características empreendedoras pedem ser encontradas tanto em homens como em 

mulheres. 

Segundo Dornelas (2001, p.21) Empreendedores são pessoas diferenciadas 

que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam 

em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 

imitadas, querem deixar um legado. 

Se pararmos para observar o mercado de trabalho atualmente podemos 

perceber as grandes transformações que o mesmo vem sofrendo.  

O mundo do trabalho encontra-se acometido de transformações profundas 
que abrem e fecham campos de perspectivas. Nas últimas décadas, o 
mundo industrial se encontra entre o processo de tecnologização e o de 
globalização das empresas. O crescimento da automação devido às 
tecnologias de informática, o downsizing das empresas, as megafusões a 
custos bilionários, a redução da intervenção do Estado, o enxugamento no 
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setor público, levaram a um desemprego em massa e a reconfigurações da 
estrutura do emprego (KAUFMANN, 2002 apud LAGES, 2008, p. 1).  

Umas destas transformações mais eminente e a conquista da mulher, que 

depois de muitas lutas conseguiu um lugar de destaque na sociedade  e deixou o 

papel apenas de mãe, dona de casa e esposa para ter seu lugar de destaque em 

pequenas e grandes empresas de todo o mundo. 

As mulheres sempre trabalharam. Porém, as suas relações com o mundo 
do trabalho foram transformando, tanto em relação aos significados que a 
sociedade – e as próprias mulheres – atribui ao seu trabalho quanto à forma 
como elas se inserem nas relações de produção. [...] a possibilidade de 
conciliar atividades domésticas e profissionais parece atrair as mulheres 
porque lhes permite adequar-se as exigências do cotidiano, na família e no 
mercado de trabalho. GONÇALVES (2004, p.6). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  A pesquisa de campo esta sendo desenvolvida, porém não obteve resultado 

para  apresentação dos mesmos, ou seja a pesquisa esta em andamento. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

AGES, Sônia Regina Corrêa. Desafios do empreendedorismo feminino: uma 
reflexão sobre as dificuldades das mulheres pobres na condução de projetos 
geradores de renda. Revista Estação Científica, 2005. Disponível em: 
<www.jf.estacio.br/revista/artigos/0sonia_desafios.pdf>. Acesso em: 24/08/2013 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 
Rio de Janeiro: Campus. 2001. 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR,  Empreendedorismo no Brasil, GEM. 
2011. 

GONÇALVES, Betânia Diniz. Transformações psicossociais entre mulheres – 
conquista de direitos e construção de cidadania. Disponível em   
http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/Betania_Goncalves. pdf. Acesso 24/08/2013 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M.A. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1991. 

______. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1993. 

______. Metodologia do trabalho científico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 


