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1. RESUMO 

Uma das principais mudanças percebidas nos últimos anos, principalmente no 
mundo ocidental, diz respeito à evolução do papel da mulher na sociedade. E, como 
não poderia ser diferente, a mulher brasileira participa diretamente de tal evolução, 
deixando suas limitações domésticas para se dedicar ao trabalho fora de casa, 
assumindo um importante papel de adjutora na educação dos filhos, na composição 
da renda familiar, na política, na administração pública, na gestão de empresas 
privadas e no empreendedorismo, contribuindo consequentemente, de forma 
significante, para o crescimento da renda per capita brasileira. O presente trabalho 
tem como objetivo central analisar os principais fatores que influenciam e contribuem 
para o crescimento do empreendedorismo feminino no âmbito regional dos 
municípios de Auriflama e General Salgado. Foram abordados conceitos de 
considerável importância para a compreensão da relação entre os problemas sociais 
e preconceitos enfrentados diariamente pelas mulheres brasileiras e a constante 
ascensão feminina no mundo dos negócios. 
 

Palavras chave: Empreendedorismo; Empreendedorismo Feminino; Ascensão 

Feminina. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O mundo em que vivemos é um ambiente extremamente dinâmico e em 

constante evolução. Por consequência, seus habitantes tem a necessidade de se 

adaptarem a tais mudanças, acontecendo elas no âmbito social, econômico, político 

ou até mesmo cultural. 

Uma das principais mudanças percebidas nos últimos anos, principalmente 

no mundo ocidental, diz respeito à evolução do papel da mulher na sociedade. E, 

como não poderia ser diferente, a mulher brasileira participa diretamente de tal 

evolução, deixando suas limitações domésticas para se dedicar ao trabalho fora de 

casa, assumindo um importante papel de adjutora na educação dos filhos, na 

composição da renda familiar, na política, na administração pública, na gestão de 

empresas privadas e no empreendedorismo, contribuindo consequentemente, de 

forma significante, para o crescimento da renda per capita brasileira. 

Por outro lado, informações do Sebrae nos dão conta de que um grande 

número de empresas abertas fecham em menos de um ano. Dentre os fatores 

responsáveis por esse número tão elevado está a falta de formação e conhecimento 

por parte dos empreendedores. 



 
 

O presente estudo vem elucidar o empreendedorismo feminino, mostrando 

as conquistas e o avanço da mulher no mercado de trabalho na condição de 

empreendedora, além de verificar a contribuição do empreendedorismo feminino no 

encerramento das empresas brasileiras e suas causas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar os principais fatores que levam as mulheres a optar pelo 

empreendedorismo. Mostrar os principais desafios enfrentados por elas no mercado, 

bem como as conquistas e o avanço da mulher nesse mercado na qualidade de 

empreendedora de sucesso. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema aqui 

versado e segundo Severino (2007, p.122) pesquisa bibliográfica é “Aquela que se 

realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes do texto”. 

  Além da revisão da literatura, o artigo conta com uma pesquisa de campo no 

comércio de Auriflama e General Salgado, que de acordo com Severino (2007, 

p.123) é “O objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos 

dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim 

diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador. 

Abrange desde os levantamentos (surveys), que são mais descritivos, até estudos 

mais analíticos”, devendo ser escolhida a análise de conteúdo para estudar as 

informações resultantes da composição do questionário. 

O questionário de acordo com Severino (2007, p.125) é o “Conjunto de 

questões, sistematicamente articuladas, que se destinam, a levantar informações 

escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos 



 
 

mesmos sobre os assuntos em estudo.” será aplicado à algumas empreendedoras 

proprietárias de estabelecimentos localizados no município de Auriflama e General 

Salgado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Empreendedorismo  

 

A literatura disponível que trata a respeito do termo “empreendedor” traz 

várias definições. Dentre as principais definições, destaca-se a de Dornelas (2005, 

p. 39), que diz: “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente 

pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais.” 

Ainda de acordo com Dornelas (2005, 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 mortalidade 

destes empreendimentos”. Dornelas diz ainda que isso ocorre porque, nos últimos 

anos, com a tentativa de estabilizar a economia e da imposição advinda do 

fenômeno da globalização, empresas brasileiras tiveram que procurar alternativas 

para aumentar a competitividade, reduzir os custos e manter-se no mercado. Diante 

desse fato, houve um aumento muito grande no índice de desemprego. Contudo, os 

ex-funcionários destas empresas se viram na necessidade de criar seu próprio 

negócio, mesmo sem experiência, utilizando suas economias pessoais, e quando se 

deram por conta, passaram de empregados a patrões. 

Segundo Dornelas (2005, 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. 

 

5.2 Conquistas da mulher no mercado de trabalho 

 

De acordo com as definições até aqui mencionadas, nota-se que o conceito 

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



 
 

possui um termo que diferencie o empreendedorismo masculino do 

empreendedorismo feminino. Ou seja, as características empreendedoras podem 

ser encontradas tanto em homens quanto em mulheres. 

Uma das transformações sociais mais importantes ocorridas nos últimos 

anos foi a conquista da mulher, que depois de muitas lutas, conseguiu um lugar de 

destaque na sociedade, deixando o papel de mãe, dona de casa e esposa para ter 

seu lugar de destaque em pequenas e grandes empresas em vários países do 

mundo. 

 
As mulheres sempre trabalharam. Porém, as suas relações com o mundo 
de 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 às exigências do cotidiano, na família e no 
mercado de trabalho. (GONÇALVES, 2004, p.6.) 

 

Uma pesquisa realizada pelo Serasa aponta que atualmente as mulheres 

somam 43% dos proprietários de negócios no país, enquanto apenas 0,2% delas 

são sócias ou proprietárias de grandes empresas.  

O perfil da mulher empreendedora no pais hoje contabiliza mais de 5,6 

milhões, ou 8% da população feminina no pais. Com idade média entre 44 anos elas 

possuem uma renda mensal de R$ 6.536 e estão concentradas nas seguintes 

regiões: Sudeste com 55%, Sul 19% e Nordeste 16,35%. Esses dados enfatizam o 

papel da mulher na ajuda e na composição da renda familiar. As mulheres estão 

mais seguras consigo mesmas, mais criativas, independentes, maduras, sábias, e 

querem alcançar seus próprios objetivos.  

 

6. RESULTADOS 

 

Seguem os gráficos e suas conclusões, de acordo com o questionário 

apresentado na pesquisa de campo: 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 1. O que leva as mulheres a empreender. 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

A grande maioria das mulheres (75%) decidem empreender por conta da 

busca pela independência financeira. 

 

Gráfico 2 – Estado Civil 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

Mais da metade das mulheres entrevistadas (55%) são casadas. Surge então 

a necessidade de se criar alternativas para a manutenção do lar. 
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Gráfico 3 – Idade das Mulheres Entrevistadas 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

55% das mulheres entrevistadas possuem idade superior a 40 anos, o que 

pode resultar em certa desmotivação pela busca do conhecimento acadêmico. 

 

Gráfico 4 – Grau de Escolaridade 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

55% das empreendedoras entrevistadas não tem a mínima noção de 

empreendedorismo, por não possuírem formação adequada. Parte delas, não possui  



 
 

sequer o ensino médio, o que explica a alta taxa de mortalidade empresarial 

vivenciada no Brasil atualmente. 

 

Gráfico 5 – Número de Filhos 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

85% das mulheres entrevistadas são mães, o que reforça a responsabilidade 

feminina na composição da renda familiar. 

 

Gráfico 6: Reação dos clientes à mulher empreendedora. 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 



 
 

Quanto aos clientes, a maioria (60%) valoriza o empreendedorismo feminino. 

No entanto, uma pequena parte ainda discrimina as mulheres empreendedoras, 

resistindo as mesmas. 

 

Gráfico 7: O que o empreendedorismo representa para as empreendedoras. 

 
Fonte: A Importância do Empreendedorismo Feminino para os Municípios de 

Auriflama e General Salgado. Uma Abordagem dos Aspectos Sociais e Econômicos, 
2016. 

 

Embora mais da metade das empreendedoras entrevistadas encaram o 

empreendedorismo como uma oportunidade, uma parte considerável delas 

empreendem por necessidade, o que pode resultar no fechamento precoce das 

empresas. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a execução do presente trabalho, observou-se a relevante 

importância das mulheres no mundo atual. Mesmo em se tratando de municípios do 

interior, as empreendedoras desempenham um papel de grande importância no 

contexto social e econômico, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento 

destas regiões. 

No entanto, apesar dos pontos positivos verificados, observa-se ainda um 

longo caminho a ser percorrido no que se refere às resistências e preconceitos ainda 

existentes. 
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