
 

 
 

 

MULHERES EMPREENDEDORAS NO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

 

TIMM, Rafael Luan1 
BAMBIL, Letícia2 

rafael_luan_29@hotmail.com 
 

RESUMO  

 

A mulher empreendedora tem buscado seu espaço no mundo dos negócios. Esta 

pesquisa relata exemplos de mulheres empreendedoras que se destacaram nas 

diversas áreas profissionais como loja de roupa, salão de beleza, loja de decoração 

e entre outros. O objetivo deste trabalho foi identificar, na opinião dessas mulheres, 

qual foram os motivos para ela abrir empresa ou oque levou ela ter seu próprio 

negócio. Buscou-se diferentes pesquisas relacionadas ao conceito, definições e 

compreensões do tema. O processo metodológico consistiu em aplicar um 

questionário de 10 (dez) perguntas para serem realizadas as entrevistas com as 

mulheres de “destaque” sendo que entre 8 empreendedoras de Toledo - Paraná, e 

como diagnóstico, respostas de que as mulheres estão começando algum negócio 

pelas mesmas razões que os homens. 
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INTRODUÇÃO  

 

As mulheres vêm exercendo funções de grande responsabilidade, como o 

de gerenciar empresas, cargos de executivos ou mesmo de chefias intermediárias, 

seja na parte administrativa ou operacional das organizações. Desta forma, é notável 

que sua importância e seu destaque no mundo dos negócios visualizando um 

crescimento a cada dia. 

A presença da mulher no mundo dos negócios vem aumentando 

gradativamente como microempreendedoras, ou em pequenas, médias e grandes 

empresas, independentemente dos ramos de atividade. 

Portanto, algumas mulheres des. Empreendedoras no Município de Toledo 

no Estado do Paraná, exemplificam e mostram como é possível conquistar a 

ascensão profissional, exercendo o poder de forma feminina, democrática, intuitiva e 

sensível. 

O resultado disso se traduz no espírito empreendedor e na independência 

financeira da mulher, pois além da sua dupla jornada de trabalho que lhe é 

naturalmente atribuída, elas buscam se empenhar e conquistar seu espaço no 

mundo profissional. 

Nos dias atuais, grande parte das mulheres tem optado por abrir seu próprio 

negócio e a maneira como elas lidam com a competitividade vem se tornando um 

grande diferencial. Destacam-se por serem mais cautelosas na hora de empreender 

e investir em determinado setor proporcionando uma maior segurança para as 

transações economias, e maior estabilidade de mercado da macroeconomia que a 

cada dia está mais especulativa e globalizada. 

Enquanto os homens buscam rentabilidade, à maioria das empreendedoras 

fazem o seu trabalho por paixão à profissão e pela flexibilidade de horário. Outra 

diferença visível é em relação a idade. Enquanto os homens se introduzem no 

mundo dos negócios mais cedo, as mulheres geralmente começam a empreender 

após a maternidade. 

Assim o objetivo deste trabalho foi identificar, na opinião dessas mulheres, 

quais as dificuldades e preconceitos que sofrem quando optam por empreender. É 



 

 
 

demonstrar o desafio das mulheres empreendedoras e as dificuldades encontradas 

nas últimas duas décadas da sociedade Toledana. 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O conceito de empreendedorismo vem sendo muito difundido no Brasil a 

preocupação com a criação de pequenas empresas duradouras e a necessidade da 

diminuição das altas taxas de mortalidade desses empreendimentos são, sem 

dúvida, motivos para a popularidade do termo empreendedorismo, que tem recebido 

especial atenção por parte do governo e entidade de classes.  

Tudo isto porque nos últimos anos, após várias tentativas de se estabilizar a 

economia e da imposição advinda do fenômeno da globalização, muitas das grandes 

empresas brasileiras tiveram que procurar métodos alternativos para aumentar a 

competitividade, reduzir custos e conseguir manter-se no mercado. 

Empreendedorismo certamente é um dos termos centrais da sociedade do 

conhecimento. Falar em sociedade do conhecimento, conforme Evers (2014), 

significa dizer que, na atualidade o conhecimento, acima do capital e da força de 

trabalho, é o principal fator de produção, além de ser um elemento que perpassa 

não somente a cadeia produtiva mas também a coletividade. 

Segundo Carvalho (1996, p. 78-82) 

 

[...] os empreendedores são indivíduos que têm a capacidade de criar algo 
novo, assumindo responsabilidades em função de um sonho, o de obter 
sucesso em seu negócio, estas pessoas são ousadas, aprendem com os 
erros e encaram seu negócio como um desafio a ser superado; têm 
facilidade para resolverem problemas que podem influenciar em seu 
empreendimento, e mais, identificam oportunidades que possibilitam 
melhores resultados; são pessoas incansáveis na procura de informações 
interessadas em melhorias para o seu setor ou ramo de atividade, elevando 
ao máximo sua gestão. 

 

Este conceito pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com 

natividade e motivação, consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação 

projetos pessoais ou organizacionais, em desafio permanente às oportunidades e 

riscos. 



 

 
 

O empreendedor apresenta um papel particular, isto é, ele diferencia a 

função empreendedora e a função capitalista, para Macedo e Boava (2008) a Escola 

Neoclássica da economia – representada por Alfred Marshall, caracteriza o 

empreendedor como um indivíduo que assume riscos, por tanto Schumpeter foi 

quem construiu as principais bases econômicas do empreendedorismo.  

Para Schumpeter (1988) o empresário que empreende promove a inovação, 

podendo esta ser radical, quando destrói e substitui formas de produção vigentes. 

Baseado nessa regra nasce o conceito de destruição criativa.  

Os economistas percebem que o empreendedor é essencial ao processo de 

desenvolvimento econômico, e em seus modelos estão levando em conta os 

sistemas de valores da sociedade, em que são fundamentais os comportamentos 

individuais dos seus integrantes. Em outras palavras, não haverá desenvolvimento 

econômico sem que na sua base existam líderes empreendedores. 

 

1.2  Empreendedorismo feminino 

 

A sociedade vê com bons olhos os empreendedores, porém, de outro lado 

ainda se considera está uma atividade tipicamente masculina, principalmente se o 

ramo escolhido não estiver associado àquelas profissões consideradas adequadas 

para mulheres (MACHADO, 2012).  

Isto evidência que o contexto sociocultural também poderá exercer uma 

força que impede os objetivos organizacionais e compor o elenco das dificuldades 

que são enfrentadas por proprietárias e gestoras que estão em busca de 

crescimento ou a manutenção do empreendimento. 

No Brasil, as pesquisas mais recentes abordam o tema “empreendedorismo 

feminino” de forma a contribuir com a existência de estereótipos quando se limitam a 

fazer comparações entre os sexos Gomes, Santana e Araújo ( 2009).  

No entanto, como explicam Vale, Serafim, e Teodósio (2011), é quase 

inevitável fazer comparações como a anterior, diante da percepção de que as 

mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço em diversas áreas, afirmando 

que a mulher vem conquistando lugares de destaque nas esferas social, econômica, 

cultural e política.  



 

 
 

Afirma Gomes e Santana ( 2009) que uma das principais razões para que a 

mulher venha a ter o próprio negócio é a flexibilidade de horários, pois dessa forma 

poderá compatibilizar o trabalho e a família.  

Para compreender mais o empreendedorismo e a inserção das mulheres 

brasileiras nesse fenômeno necessita-se compreender também suas relações com à 

trajetória histórica do país. A tradição cultural a respeito da mulher sofreu mudanças 

ao longo dos anos, porém, a década de 70 representa um marco na sociedade, pois 

com o grande aumento das mulheres no mercado de trabalho, o pensamento de que 

o legado das mesmas eram ser “donas de casa”, passou a mudar.  

Cada vez mais, a mulher brasileira passou a investir em sua formação, e a 

ganhar espaço em diversos tipos de cargos dentro das organizações (BRUSCHINI, 

2000) Entre os fatores que mais contribuíram para essa maior inserção das 

mulheres brasileiras no mercado de trabalho foram: expansão da economia, 

aumento da urbanização, alto ritmo da industrialização, ou seja, nos anos 70 ocorria 

um notável crescimento econômico, o que favoreceu a entrada de novos 

trabalhadores, inclusive mulheres (CABRAL, 1999). 

As mulheres, então, passaram a aumentar seu espaço na sociedade 

economicamente ativa do país e sua crescente participação no mundo dos negócios 

não se deu apenas dentro das organizações já existentes, mas também na 

constituição de novos negócios (FRANCO , 2014). 

 Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), de 2014, a 

mulher brasileira é uma das mais empreendedoras do mundo, pois desde a primeira 

pesquisa realizada no país, em 2000, elas já se destacavam frente aos países 

participantes, possuindo a maior equiparação na relação entre homens e mulheres 

empreendedores a nível mundial. Esses resultados positivos foram se confirmando 

ao longo dos anos e a pesquisa GEM (2014) apontou que elas já são a maioria dos 

novos empreendedores do país, representando 52%. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.3  Gestão Feminina 

 

A conquista da mulher por um espaço no mercado de trabalho começou já 

no século XIX, o ambiente organizacional ao longo dos anos vem sofrendo diversas 

mudanças, dentre elas, são as mudanças tecnológicas, cultural, clientes cada dia 

mais exigentes. Mudanças que acabam afetando o comportamento das 

organizações, mas com a ajuda e eficiência de um líder suas ações podem contribuir 

para o desenvolvimento da organização. 

Neste contexto, surge um novo modelo de gestão feminina. No qual as 

mulheres passam a perceber que diante da grande competitividade organizacional é 

necessário utilizar métodos cada vez mais eficientes, focando nas relações humanas 

e se preparar para atuarem como lideres, em um cenário que nem sempre são 

valorizadas e reconhecidas. Mas que aos poucos vão conseguindo conquistar seu 

espaço atuando diante de grandes organizações. 

De acordo com Machado (2002), no processo de gestão conduzido por 

mulheres, há uma tendência para que os objetivos sejam claros e difundidos entre 

todos da organização numa tentativa de satisfazer a totalidade dos envolvidos. Por 

este motivo, a estrutura organizacional dessas empresas assemelha-se a uma roda, 

na qual a proprietária se encontra no centro, conectada diretamente com seus 

empregados e estes, unidos um ao outro ao longo da borda. 

Takahashi, Graeff e Teixeira (2006) portanto perceberam em seus estudos 

realizados com treze empresarias dirigentes de escolas de ensino fundamental de 

rede privada na cidade de Curitiba, Paraná, que as estratégias utilizadas pelas 

empreendedoras se restringem à preocupação com a inovação, a qualidade do seu 

produto ou serviço, a sobrevivência do seu negócio e a satisfação dos seus clientes 

internos e externos. 

No que diz respeito ao processo decisório, estudos revelam que as mulheres 

tendem a considerar mais detalhadamente as consequências de longo prazo de 

seus atos. Para elas, é de extrema relevância o amplo envolvimento das pessoas da 

empresa. As mulheres valorizam as relações com os colaboradores da organização, 

especialmente se estas pessoas são do círculo familiar Silveira e Gomes (2004) 



 

 
 

Atualmente, as mulheres não só estão inseridas significativamente nas 

organizações como também ocupam cargos de liderança. Uma boa definição para 

liderança é esta, de acordo com Chiavenato (2004), é um tipo de poder pessoal, 

tendo inteira ligação com as relações já existentes do líder com as outras pessoas. A 

liderança está ligada à habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o 

que o líder pede. 

Segundo Bennis e Kanan (2010), também representa o uso adequado de 

poder, energia e influência pessoal. De acordo com uma pesquisa realizada neste 

ano, no Brasil, somente 14% dos cargos de gestão/direção são ocupados por 

mulheres, ou seja, mesmo tendo um número elevado de recém-formadas (63% em 

relação aos homens recém-formados), a grande maioria dos cargos superiores nas 

empresas ainda é ocupada por homens (LOUREIRO; IKEDA, 2013). 

 Gomes (2004) aponta que o jeito feminino de administrar não é superior ou 

substituto ao do modelo masculino, porem complementar, sendo assim, ambos 

podem contribuir com suas habilidades naturais para o sucesso de uma 

organização. 

 

1.4  OS ERROS FEMININOS DE GESTÃO 

 

Em geral, as mulheres têm uma boa noção de gastos individuais (como o 

valor consumido no supermercado semanalmente). Entretanto, não costumam saber 

quanto esse gasto representa no orçamento familiar.  

 
Para Bruschini (2000, p. 47) “Às vezes, o empreendedora é otimista demais; 
impulsivo, agindo mais e planejando menos; ou o contrário, pode planejar 
demais e ter receio de arriscar e agarrar as oportunidades”. 

 

 Inspirados por histórias de sucesso, muitos aspirantes a empreendedores 

acham que ter um negócio próprio é a solução para ganhar dinheiro de forma rápida.  

 Segundo Gomes (2009), seu empreendimento pode demorar meses, e até 

anos, até dar algum lucro. Outro erro comum é subestimar a concorrência e 

considerar que sua nova empresa conseguirá uma alta participação de mercado nos 

primeiros meses de operação mais isso realmente não, acontece elas acham que 

abrir o seu próprio negócio vai ser fácil geralmente nem tudo é fácil, elas precisam 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/sucesso


 

 
 

criar algo que possa dar lucro para a empresa e para ela algo que o seu próprio 

negócio se espalhe...  

Apesar de serem cerca da metade da força de trabalho, as mulheres 

possuem 36% das empresas no município de Toledo Paraná. Essas 

empreendedoras têm metade da possibilidade dos empregadores feminino de 

contratar outra pessoa além delas mesmas e geralmente geram menos lucro para a 

empresa dela. 

É importante identificar e ter clareza sobre suas metas de negócios para 

alcançar com sucesso junto com as outra mulheres . Elas  precisa se concentrar e 

jogar o jogo de negócios específico em que está envolvido, entender as regras e 

mantê-lo atualizado jogando na borda dos limites.  

Elas mostra uma falta de confiança em si mesmo e em suas habilidades, e 

as mulheres poderá perder oportunidades lucrativas. As mulheres que minimizam 

suas realizações, constantemente pedem desculpas e permanecem em silêncio em 

reuniões.  

 

Segundo Schumpeter (1988, p. 90) “A falta de confiança, mesmo que elas 
seja competente, é como uma bomba-relógio e acabará sabotando sua 
carreira profissional. É essencial acreditar na habilidades delas e ter 
confiança de que o feminino pode ter sucesso nos negócios”. 

 

 Uma maneira de ajudá-lo a chegar lá é usar afirmações várias vezes ao dia 

(por pelo menos 21 dias) para superar comportamentos e hábitos autodestrutivos. 

Não espere que alguém lhe diga que o feminino pode fazer isso. Em vez disso, elas 

siga paixão dela nos negócios pelo seu maior sucesso.  

Confiar nas pessoas para pagar suas contas pode ser um grande erro. 

Certifique-se de saber com quem elas pode está fazendo negócios. Nunca deixe 

seus clientes ficarem muito atrasados em seus pagamentos, mesmo que ela pode 

ter certeza de que eles podem pagar mais tarde.  

Quando as mulheres sofre uma perda de negócios, às vezes é melhor sair 

andando em vez de gastar muito dinheiro com advogados, apenas para saber que 

elas não pode ter recursos para ganhar o caso. As mulheres precisam reconhecer 

suas limitações e opções e fazer as melhores escolhas possíveis. 

 



 

 
 

1.5 OS NEGÓCIOS MAIS DESENVOLVIDOS PELAS AS MULHERES 

 

Muitos estudos comprovam que as mulheres no empreendimento investem 

mais do que os homens em educação e saúde e que os países em que a mulher 

tem a maior participação econômica são mais desenvolvidas pelo o seu próprio 

negócio.  

O negócio que contam com o apoio de capital de risco e que incluem 

mulheres na alta gerência têm mais chances de obter sucesso do que as empresas 

em que os homens ocupam o cargo do poder. 

 

Analisando a rotação do livro de Macedo e Boava, (2008, p. 147). 
Atualmente as mulheres de países desenvolvidos são mais escolarizadas 
que os homens, mas ainda assim ganham menos, são mal representadas 
na política e têm menos probabilidade de alcançar os altos escalões de 
empresas ou de se tornarem empreendedoras.  

 

No passado, a mulher entrava para o mundo dos negócios como 

empreendedora muitas vezes por necessidade e para ajudar a complementar a 

renda familiar. Existia no meio empresarial um preconceito sobre a capacidade da 

mulher de estar à frente de uma grande corporação, em qualquer segmento, sobre 

sua liderança frente aos demais executivos, masculinos, e sua capacidade de gerar 

resultados para a empresa. 

Hoje a situação é muito diferente. A mulher vem a cada ano ocupando mais 

espaço nas corporações, pequenas, médias e grandes, provando sua capacidade de 

empreender e de liderar grandes equipes.  

 

Como diz Machado (2012, p. 65). O lado ruim da análise é o fato de que 
60% das empresas pesquisadas não contam com mulheres em seus 
conselhos e o 50% das companhias não têm mulheres no ponto hierárquico 
mais alto.  

 

Pesquisas têm mostrado que a participação do sexo feminino nas empresas 

pode tornar as companhias mais lucrativas. Apesar dos sinais evidentes que essa é 

uma boa decisão e dos avanços que vêm ocorrendo a longo dessa década, ainda há 

muito o que se fazer para que os números se mostrem mais igualitários. 

 



 

 
 

 

1.6 MULHER DENTRO DE UMA SOCIEDADE 

 

Capacitar as mulheres e assegurar melhores direitos iguais é provavelmente 

uma das coisas mais eficientes que qualquer país pode fazer para desenvolver a 

sociedade. 

Não é por acaso que, se você olhar para o Índice de Intervalo de gênero e 

tomar nota de uma dúzia de países no topo, esses são mais ou menos exatamente 

os mesmos países que estão no topo do Índice de Desenvolvimento Humano. 

 

Para eles Vale, Serafim, e Teodósio, (2011, p. 23). Para ser franco, uma 
sociedade que não incentiva as mulheres a contribuir para todos os setores 
da vida em toda a extensão de suas habilidades é como uma pessoa 
tentando correr uma maratona, mas usando apenas uma perna. 
 

As mulheres compõem metade da sociedade; e deve ser evidente que a 

sociedade irá desenvolver-se melhor e mais rapidamente se todos trabalharem 

juntos e não se metade da população for relegada à cozinha. 

 

Como disse Vale, Serafim, e Teodósio, (2011, p. 25). As 
mulheres são um elemento importante da nossa sociedade. A sociedade 
moderna começou a reconhecer a identidade individual das mulheres. 
Acredita-se que ela tenha suas aspirações, habilidades e qualidades como 
um homem tem, e também está acordado que ela deve ter a oportunidade 
de desenvolver suas faculdades e expressá-las de acordo com sua própria 
escolha. 

 

Uma mulher tem que cuidar de sua vida pessoal e, se for mãe, deve cuidar 

também da vida de seus filhos também. Pior ainda, se ela é casada, o estresse 

adicional pode estar em seus ombros. No entanto, eles ainda terão um desempenho 

muito bom no ambiente de trabalho, em alguns casos, melhor do que seus colegas 

do sexo masculino. 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Segundo Prodanov (2008, p.11)  A Metodologia Científica, devido ao 

seu caráter sistêmico e interrelacionado entre suas variáveis de estudo, 

deve estimular os estudantes, a fim de que busquem motivações para 

encontrar respostas às suas indagações, respaldadas e sistematizadas 

em procedimentos metodológicos pertinentes. Se nos referimos a um 

curso superior – graduação e pós-graduação – estamos naturalmente 

nos remetendo a uma Academia de Ciência e, como tal, as respostas 

aos problemas de aquisição do conhecimento deveriam ser buscadas 

através do rigor científico e apresentadas através de normas 

acadêmicas vigentes. 

 

Para Freitas, (2013, p.12) Nosso objetivo, nesta obra, não é esgotar o 

assunto Metodologia de Pesquisa, mas, tão somente, o de direcionar 

esclarecimentos sobre as principais questões da área para aqueles cuja 

pretensão seja a de apresentar trabalhos de forma adequada ao 

contexto acadêmico em que se insere. Procuramos trabalhar com 

simplificação e, ao mesmo tempo, desviando-nos do perigo do 

“simplismo” ou da regulamentação do processos e procedimentos. 

 

3.2 DELIAMENTO DAPESQUISA  

 

Esse trabalho será conduzido por opiniões e obras que abordam os 

conceitos apresentados, mas por meio de uma pesquisa qualitativa com mulheres 

que já se consolidaram como empreendedoras, com outras que ainda estão 

caminhando para isso e até mesmo com algumas que já empreenderam, mas 

abandonaram na iniciativa.  

Por seu caráter exploratório, a pesquisa qualitativa instigou as entrevista a 

refletirem sobre o tema desde estudo revelando, assim aspecto subjetivo que fazem 

parte de suas ações empreendedoras. Esta iniciação científica teve como meta 

esquadrinhar percepções acerca da natureza das motivações, significados e 

desdobramentos da iniciativa feminina, por isso, a abordagem qualitativa foi a 

escolhida para este trabalho por ser a que melhor fornece condições de explorar o 

fenômeno do empreendedorismo feminino e de conferir um caráter descritivo a essa 

pesquisa. 



 

 
 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Esse trabalho se utilizado das respostas de 8 mulheres empreendedoras de 

Toledo – PR, escolhidas por critério dos pesquisadores, aplicado nos meses de 

junho a agosto de 2018. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

   

Foi realizado uma entrevista com 8 (oito) mulheres que tem o seu próprio 

negócio de área distintas: um Loja Decoração, Três Loja de roupa, uma Padaria, 

uma conveniência, uma loja de móveis planejado e uma contabilidade o roteiro foi 

formulado com 10 (Dez) questões que são: 

 

 

 Qual foram os motivos para você abrir essa empresa? 

 

 Como escolheu o melhor ponto comercial?  

 

 Por que você escolheu esse lugar para trabalhar? 

 

 Como atender bem seus clientes? 

 

 Qual é seu diferencial competitivo? 

 

 Você tem um bom lucro no final do mês? 

 

 Quantos funcionário você tem? Mais para frente pretende aumentar o 

número de funcionário? 

 

 Como você incentiva sua equipe de funcionário? 

 

 Como você considera a sua empresa entre a concorrente?  

 

 De que forma você divulga sua empresa? 

 

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS E DISCUSSÕES    

 



 

 
 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

As entrevistas foram realizadas com 5 mulheres empreendedoras do 

município de Toledo Paraná. O Quadro 1 abaixo apresenta um resumo das 

principais características da amostra:  

Quadro 1 – Informações 
gerais

 
Fonte: Da própria pesquisa, 2018 

 

Quatro (4) das 8 entrevistadas, ou seja, 65% possuem idade entre 32 e 42 

anos. Três (3), ou seja, 25% do total possuem de 43 a 49 anos e outras uma (1), 

10% do total. Apenas uma (1) entre tem 57 anos. 

 

4.1.1 Qual foram os motivos para você abrir essa empresa? 

 

As mulheres estão começando negócio pelas mesmas razões que os 

homens. 

Motivos que levaram elas ter a sua própria empresa foi uma busca de uma 

independência financeira, para elas que estão buscando a independência financeira 

o negócio próprio é a melhor maneira de conquistá-las.  

Outra motivação para elas que elas querem ter a possibilidade de ficar em 

casa e acompanharem o crescimento de seus filhos ou pelo menos ter a flexibilidade 

para ter mais tempos com as crianças.  

  

4.1.2 Como escolheu o melhor ponto comercial?  



 

 
 

 

Muitas delas já cometeram o erro de achar, por exemplo, que basta a rua ser 

movimentada para garantir muito fregueses, outras acham que o melhor e ficar longe 

de um concorrente mais forte.  

“Um ponto pode ser ótimo para um ramo e péssimo para outro. Como 

franqueado, você deve usar a experiência do seu franqueador para ver se aquele 

local faz sentido para sua atividade”, afirma Rosmeri : 

Se bem localizado, ele pode atrair clientes naturalmente, sem que você 

tenha que fazer grandes esforços. Além disso, se não estiver bem localizado, até 

mesmo os clientes mais fiéis procurarão um concorrente com um ponto comercial 

melhor localizado 

 

4.1.3 Por que você escolheu esse lugar para trabalhar? 

 

Porque elas gostam do que faz. Diz Rosmeri:  “A gente aqui não trabalha por 

dinheiro, trabalhamos por amor”. 

 

4.1.4 Como atender bem seus clientes? 

 

 Para algumas delas tudo vai depender da qualidade de um e de outro, e da 

pessoa que faz o atendimento. Nas empresas delas, ao contratarem atendentes, 

levam em consideração uma série de atributos pessoais. Dependendo da função, é 

exigido que tenham boa aparência, bom desenvolvimento, porte adequado, bom-

humor e que se vistam de maneira adequada.   

Afirma Luzinete: atendimento também está construindo uma 
relação de confiança e tratando de forma diferenciada, aqueles 
clientes que são, de fato, especiais uma forma de recompensar 
seus melhores clientes é tratando os que são absolutamente 
melhores de forma superior à que você trata outros a notícia vai 
se espalhar, os outros clientes vão querer se juntar ao grupo e 
os que já estão nele antes de te trocar por um concorrente.  
A Cida diz: Quantas vezes você já entrou em uma loja e, 
mesmo tendo encontrado o produto que queria, acabou 
desistindo pelo mau atendimento? Ou o contrário: não estava 
precisando ou querendo algo específico, mas, graças à 
simpatia com que foi atendido, acabou levando um produto? 
 



 

 
 

Ao ir ao restaurante ou à cafeteria, prestamos atenção em vários detalhes: 

se o local é agradável, se atendem com, se o que cordialidade, alegria servem está 

com uma boa aparência e apresentação. Com isso, fica uma pergunta: será que 

quando você está do outro lado, não como cliente, mas como atendente, prestador 

de serviço, avalia da mesma forma? Coloca-se no lugar dos seus clientes?  

 

4.1.5 Qual é seu diferencial competitivo? 

 

Rosmeri diz: que “os concorrentes geralmente podem ser encarados pelas 

empresas como principal barreira à obtenção de alcançar/fidelizar o público-alvo, 

sendo os responsáveis diretos pelo sucesso ou não do negócio, devido à imagem de 

representação de ameaça que passam à organização” 

Assim, notadamente, é saudável para um empreendimento possuir 

concorrentes mesmo conscientes em conceder parcela de mercado ao invés de 

aumentá-la.  

Sua vantagem competitiva é o que diferencia sua empresa da concorrência. 

Ela destaca os benefícios que um cliente recebe quando negocia com você. Pode 

ser seus produtos, serviços, reputação ou até mesmo sua localização.  

 

4.1.6 Você tem um bom lucro no final do mês? 

 

Todas elas responderam “Não muito“  

 

4.1.7 Quantos funcionário você tem? Mais para frente pretende aumentar o 

número de funcionário? 

 

Em três mulheres que foi entrevistada tem 8 a 12 funcionários trabalhando 

para elas, outra 2 tem 4 a 5 funcionário e só 2 tem 2 funcionários.  

Sim mais para frente elas pretendem aumentar o número de funcionário 

mais com essa crise elas estão mais mandando funcionário embora do que 

contratando!  

 



 

 
 

4.1.8 Como você incentiva sua equipe de funcionário? 

 

Num a entrevista com Creuza ela me diz: que existem dois tipos principal de 

incentivacão (extrínseca e intrínseca).  

 Extrínseca: é quando você usa fatores externos para incentivar sua equipe 

a fazer o que você quer. Pagar aumentos, folgas, cheques de bônus e a ameaça de 

perda de emprego são todos motivadores extrínsecos - alguns positivos, outros 

menos.  

Intrínseca: é interna. Trata-se de ter um desejo pessoal de superar um 

desafio, produzir um trabalho de alta qualidade ou interagir com os membros da 

equipe que você gosta e confia. Pessoas intrinsecamente motivadas obtêm muita 

satisfação e prazer com o que fazem.  

 

4.1.9 Como você considera a sua empresa entre a concorrente?  

 

Elas me disseram que as empresas dela não são as melhores da cidade e 

nem as piores. [...] estamos fazendo o melhor trabalho com bastante qualidade e o 

máximo de respeito pelos nossos clientes “diz Luzinete”  

Se a competição for muito forte, será extremamente difícil para um recém-

chegado invadir. Pode ser mais lucrativo direcionar cuidadosamente um segmento 

específico de uma categoria onde as chances de sucesso são maiores.   

Seus concorrentes nem sempre são quem você pensa que são.  

Por exemplo, se você é um fabricante de produtos de pipoca, seus 

concorrentes diretos provavelmente são outras marcas de pipoca no mercado.   

 

4.1.10  De que forma você divulga sua empresa? 

 

Elas fazem divulgação mais pelas redes sociais como por exemplo 

(facebook, Instagram) e entres outros. 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSÃO  

 

A escolha do empreendedorismo feita pelas mulheres como forma de se 

inserir no mercado de trabalho vem ao encontro de uma busca proativa de 

autorrealização e de independência/estabilidade financeira, respondendo, por vezes, 

também, às mudanças significativas que ocorrem no seu espaço privado ou 

profissional. 

O exercício do empreendedorismo proporciona intenso prazer e sentimentos 

de satisfação e bem-estar subjetivo nas empreendedoras, dando pouco espaço a 

arrependimentos.  

Conclui-se que a escolha do empreendedorismo coloca um desafio para as 

mulheres e seu enfrentamento resulta numa conquista. Elas desejam atualizar o seu 

potencial pessoal e profissional, almejam transitar com equilíbrio nos espaços 

público e privado e, para isso, utilizam estratégias que harmonizem as demandas 

pessoais, familiares e profissionais.  

Nesta trajetória, as empreendedoras promovem espaços de transformação 

de si mesmas e do contexto socioeconômico cultural no qual se inserem.  

No entanto, é necessário argumentar que a responsabilidade pelo equilíbrio 

entre o público e o privado, pela reconfiguração destes espaços, não deve ser 

unicamente das mulheres. Cabe à sociedade encontrar novas alternativas para 

articular mais adequadamente o mundo do trabalho e a realidade da vida familiar 

contemporânea em benefício de homens, mulheres e crianças. 

 Certamente, as mulheres querem isso! Na condução dos seus 

empreendimentos, as empreendedoras exercem uma liderança compartilhada, 

baseada em parcerias internas e externas, sendo central a atividade de construção 

de redes sociais.  

Dessa forma, evidencia-se que, ao invés de exercerem o poder sobre os 

outros, as empreendedoras exercem o poder com os outros. 
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