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RESUMO  

 

Mulheres empreendedoras em busca de sua independência financeira, este artigo 
buscou fazer uma pesquisa para traçar o perfil profissional das mulheres 
empreendedoras do Município de Toledo, assim como levantar os fatores que as 
estimularam a encarar tal desafio. Para melhor compreensão dos dados foi feita uma 
pesquisa de campo aplicando um questionário para 15 empreendedoras que 
residem e têm suas empresas estabelecidas na cidade de Toledo, dos 15 
questionários 10 tiveram a disponibilidade de serem entrevistadas, sendo que, 50% 
são empresárias a mais de 16 anos no ramo, e 50% das entrevistadas atuam a 
menos de 16 anos. A grande maioria destas estavam em busca de independência 
financeira quando decidiram abrir suas empresas, e 40% já haviam trabalhado em 
áreas semelhantes, porém como funcionárias e viram uma oportunidade de 
mercado. 
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INTRODUÇÃO  

 

As mulheres têm conquistado um espaço significativo no mercado de 

trabalho desempenhando inúmeras funções, atuando desde a linha de produção até 

em cargo de alto reconhecimento como líderes de setores ou até mesmo liderando 

toda empresa. Além de grandes lideres, muitas são empresarias, sendo que no 

Brasil a presença das mulheres na área do empreendedorismo demonstra a 

possibilidade de que no futuro possa se ter um equilíbrio, onde ambos os gêneros 

atuem e possuem o mesmo destaque empreendedor (VIEIRA et al. 2016).  

Em micro e pequenas empresas já é comum se deparar com uma imagem 

feminina ocupando a cadeira de líder, e isso faz com que elas permaneçam no 

mercado de trabalho, e consequentemente gerem empregos, estimulem a inovação 

e a riqueza, de forma a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país 

(JONATHAN, 2005). Estas mulheres carregam consigo motivação, criatividade, 

atitudes e fatores psicológicos que se diferem dos homens, fazendo com que se 

destaquem e sejam contratadas para um determinado emprego, o qual necessita de 

cuidados detalhados e minuciosos. Isso tudo se encaixa na multiplicidade de papéis, 

pois as mulheres conseguem desempenhar diversas funções ao mesmo tempo, 

mantendo a qualidade como comenta Jonathan (2005).  

O gatilho para que as mulheres tomassem tais atitudes e deixassem de ser 

subordinadas e passassem a empreender se dá por diversos fatores. Alguns destes 

foram abordados por Anderson e Woodcock (1996) e discutidos por Jonathan 

(2011), e são: o descontentamento com a liderança masculina, visão de um nicho de 

mercado, o prazer em tomar suas próprias decisões e principalmente para a 

sobrevivência. Quanto a este último, sua discussão é ampla e complexa, pois muitas 

mulheres após se tornarem mães buscam conciliar a maternidade com a vida 

profissional e nesta dupla jornada se deparam com um grande desafio, que é 

equilibrar as necessidades vinculadas aos espaços profissional, familiar e pessoal 

(JONATHAN, 2005) e em busca de equilibrarem-se neste tripé.  

Pensando nisso, este trabalho busca fazer uma pesquisa para traçar o perfil 

profissional de mulheres empreendedoras do Município de Toledo, levando em 



 

 
 

consideração o fato de serem ou não mães, serem casadas ou não e outras 

particularidades relacionadas com a vida empreendedora destas mulheres.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 De acordo com Kanan (2010) a importância da mulher no mundo e nos  

negócios passou por uma evolução, de forma que no século XIX elas tiveram papel 

importante para a formação do pensamento republicano e em diferentes momentos 

de crise da política nacional. Já no século seguinte, elas lutaram pelo direito ao voto 

e deram ao início a batalha para sair da condição de acomodação e subordinação 

para assumirem funções diferentes. Com o processo de industrialização as mulheres 

passaram de donas de casa para funcionárias das grandes fábricas, passando a 

conquistar espaço e respeito em áreas onde apenas homens podiam frequentar.  

Além disso, o “papel” das mulheres mudou, elas passaram a ter menos filhos  

a partir da descoberta do anticoncepcional (liberdade sexual), romperam os modelos 

tradicionais de família, lutaram para a construção de leis que as protegessem de 

seus companheiros e patrões e muitas passaram a serem chefes de família devido a 

ausência dos homens (KANAN, 2010).  

Com isso, o autor ainda comenta que a Segunda Guerra Mundial houve um 

marco para que as mulheres entrassem para o mercado de trabalho, pois durante o 

evento muitas foram convocadas a diferentes tarefas e estas podiam ser em 

indústrias, na construção de aviões, tanques, armamentos ou na condução de 

comboios, obrigando muitas vezes a deixarem suas famílias e servir ao seu país. 

Embora a luta tenha começado bem antes, apenas na década de 80 as mulheres 

foram evidenciadas dentro dos movimentos sindicais, devido a criação da Comissão 

Nacional da Mulher Trabalhadora, na Central Única Dos Trabalhadores (CUT). Com 

isso, elas conseguiram que a igualdade jurídica fosse acrescentada na Constituição 

Federal de 1988 sendo considerada então capaz de realizar diferentes tarefas, tanto 

quanto os homens (AMORIM e BATISTA, 2018).  

A introdução das mulheres no mercado de trabalho não se teve apenas 

como empregada, mas sim como empregadora, já que estás abrem empresas duas 

vezes mais que os homens (ALMEIDA et al. 2011). E os motivos pelas quais elas 



 

 
 

empreendem se diferencia, existem as que são empreendedoras por acaso, que 

usam um hobby para lucrar, sem terem muitos objetivos e planos determinados; 

existem as empreendedoras forçadas, aquelas que por algum motivo (separação ou 

morte do marido), são obrigadas a abrir seu próprio negócio para sobreviver e ainda 

as empreendedoras criadoras, as quais idealizam seu empreendimento e são 

movidas por motivação e coragem (MACHADO et al. 2003).  

Devido ao fato de que as mulheres conseguem valorizar muito mais do que 

os homens as relações com seus colaboradores, o número destas como gestoras 

tem crescido em todas as áreas. Além disso, elas têm consciência dos custos e 

benefícios do crescimento de suas empresas e procura diariamente tomar decisões 

equilibradas, elas ainda apresentam um determinado perfil que faz com que tenham 

habilidades, experiências e interesses profissionais voltados a atuar no comércio, 

serviços e manufatura (JONATHAN, 2003).  

De acordo com Jonathan (2003), as mulheres têm se destacado no setor de 

tecnologia, especialmente no ambiente da tecnologia de informação (TI), fazendo 

com que certos paradigmas e preconceitos de gênero sejam derrubados. Em seu 

trabalho, tal autor comenta que em 2002, 54% de todos os trabalhadores 

profissionais em TI eram mulheres e também foi notado um aumento na 

competência técnica nas áreas de telecomunicações. Para o autor, em uma de suas 

pesquisas as empreendedoras de alta tecnologia apreciam as atividades que 

envolvem redes sociais, pois de certa forma elas podem exercer sua liderança e 

fazem com que elas se dedicavam a sistematicamente em preservar e manter bons 

relacionamentos tanto internos quanto externos.  

O empreendedorismo por si só já apresenta diversas dificuldades, como 

mercado disponível, necessidade intensa de aprimoramento e tecnologia, linhas de 

crédito que favorecem os novos empreendedores e outros. Mas ao se tratar de 

empreendimentos abertos e gerenciados por mulheres, outras dificuldades 

aparecem e de forma intensificada, ou seja, surgem medos decorrentes de sua falta 

de experiência como gestoras, há receio de arriscar o dinheiro, o qual na maioria das 

vezes é curto e não pode haver tentativas falhas, pois o sonho pode se tornar em 

pesadelos e podem restar apenas dívidas, há também dificuldades devido a falta de 



 

 
 

modelos e o baixo nível de assistência que essas mulheres recebem dependendo o 

ramo que escolhem atuar (ALPERSTEDT et al. 2014). 

Um dos problemas mais frequentes das mulheres empreendedoras é o 

financiamento de seus negócios, no entanto para Jonathan (2003) existem 

empecilhos estruturais que estão relacionados às tradições sociais destas, assim 

como certos estereótipos e preconceitos, aqueles que são criados por pais e passam 

por filhos de geração a geração que podem prejudicá-las ao se tornar gestora de 

seu próprio negócio.  

Outra dificuldade exposta por Jonathan (2001) é de que as mulheres estão a 

todo o momento buscando um equilíbrio entre as necessidades vinculadas aos 

espaços profissional, familiar e pessoal. Pois ao se tornarem empreendedoras elas 

deixam de trabalhar apenas 8 horas diárias, também passam a levar trabalho para 

casa e seus celulares passam a ficar disponíveis para clientes e colaboradores 

entrarem em contato 24 horas por dia, perdendo parte de sua tranquilidade e 

disponibilidade para se dedicar a família e lazer. 

 Num mundo que possui uma concepção machista é essencial reconhecer 

que as mulheres possuem diversas habilidades, que inclusive podem se tornar 

predominantes à frente dos homens em diferentes áreas de atuação. A mulher em 

dados momentos apresenta um comportamento, que para muitos, aparece obscuro, 

o fato delas terem capacidade de desenvolver várias funções ao mesmo tempo, para 

muitos seres masculinos aparenta ser bastante complexo. Desta forma, em tempos 

passados encontrar uma mulher no mercado de trabalho era extremamente raro, 

elas eram estereotipadas profissionalmente como “do lar”. Porém esses tempos se 

modificaram, e a figura feminina está gradativamente conquistando seu espaço 

profissionalmente no mercado de trabalho, pois as oportunidades também estão 

sendo mais ofertadas a esse público feminino. 

Essa mudança vem acontecendo de forma que as empresas estão 

encontrando no perfil feminino habilidades compatíveis àquelas que elas necessitam 

para alcançar a excelência dentro do mundo dos negócios. De acordo com Fischer 

apud Tonani (2001, p.8) “os talentos naturais das mulheres, entre os quais inclui a 

apetência pelo trabalho em rede e pela negociação, a sensibilidade emocional e a 

empatia, a capacidade de conciliar diversas tarefas ou a facilidade de comunicação 



 

 
 

verbal”. Contudo, são talentos colocados como naturais, que se tornam 

fundamentais para a atuação do profissional no século XXI.  

Dentre as habilidades que as mulheres podem desenvolver, destaca-se a 

características de liderança e ao processo decisório, valorizando os indivíduos, 

buscando agradar todos os envolvidos, não centralizando o poder, e respeitando as 

diferenças; comportamento financeiro, onde mostra que as mulheres são mais 

focadas a apostar em situações que riscos financeiros são menores; estilo 

estratégico, buscando inovações e satisfazendo os clientes. (METZ, 2014). No 

entanto, é perceptível que ainda existe uma barreira na inserção do público feminino 

dentro do mercado de trabalho. Porém, como citado anteriormente, esse paradigma 

vem sendo quebrado, atualmente percebe-se que muitas mulheres vêm 

desenvolvendo um papel bastante significativo na sociedade como um todo. E para 

o mundo dos negócios ter a figura feminina a frente das atividades profissionais, 

demonstra uma atualização no meio profissional, e torna o mercado cada vez mais 

competitivo. 

A autonomia que as mulheres vêm conquistando ainda não se torna 

igualitária em relação aos homens. Segundo o IBGE em 1991 a renda das mulheres 

equivalia 63,1% da dos homens. Já em 2000 esta relação subiu para 71,5% 

reduzindo-se a desigualdade entre homens e mulheres. (PEREIRA, SANTOS e 

BORGES, 2005). É importante enfatizar que normalmente, as mulheres são 

incumbidas de mais tarefas que os homens, talvez seja um fator que leva a figura 

feminina ser menos notável em diversos sentidos dentro do mercado de trabalho. A 

maternidade, por exemplo, é um período que a mulher tem o direito de afastamento 

por licença maternidade, nessa perspectiva, pode acontecer de algumas empresas 

entenderem isso como um empecilho para o avanço profissional da mulher dentro do 

ambiente de trabalho e, consequentemente, de um aumento salarial. 

Portanto, a diferença salarial entre homens e mulheres pode ocorrer devido 

a vários fatores, como por diferenças de ganhos por hora, semana, mês ou ano, 

quando acontece da mulher trabalhar menos horas devido às responsabilidades 

domésticas, tendo menor probabilidade de receber por horas extras; devido a 

algumas restrições ao trabalho, como insalubridade e periculosidade, que são mais 

frágeis ao papel da mulher; o setor a qual ela desenvolve a função, a profissão 



 

 
 

escolhida, a escolaridade e tempo de serviço e também pode haver essa 

diferenciação de acordo com o setor econômico, caso o setor esteja mais associado 

ao sexo feminino à tendência é de que a remuneração média seja inferior à 

masculina. (LEONE, KREIN E TEIXEIRA, 2017). Contudo, o progresso das mulheres 

no mundo dos negócios demonstra grande avanço, elas vêm ganhando liberdade ao 

longo da vida, o esforço para ingressar em universidades, o planejamento na vida 

familiar, a tornaram com grande potencial para o ambiente empresarial, no entanto, 

ainda há discriminação de gêneros. 

Segundo Souza (2005, p. 37) “mais de seis milhões de mulheres 

empreendedoras já tomam conta de negócios no mercado brasileiro e a proporção 

de mulheres empreendendo por necessidade é maior que a dos homens – 39% 

homens e 42% mulheres”. Aos poucos o público feminino conquista seu espaço em 

diversos meios. A inserção das mulheres como empresárias no mercado de trabalho 

aconteceu devido ao crescimento significativo do setor de serviços, que promulgou 

no lançamento dessas mulheres como empresárias de pequenas empresas para 

explorar as oportunidades de setor e também pela terceirização, dessa forma 

levando as mulheres tornarem-se microempreendedoras. (CARREIRA, AJAMIL E 

MOREIRA apud GOTARDO e CORCETTI, 2014) 

Pensando nessa perspectiva do papel da mulher no âmbito do 

empreendedorismo, esse tema vem sendo discutido com mais frequência, 

demonstrando cada vez mais a singularidade feminina no mundo dos negócios, a 

exemplo disso, são as criações de sites e projetos dentro de instituições voltadas 

para esse assunto, a fim de valorizar o papel da mulher e sua evolução na 

sociedade e principalmente na esfera empreendedora.  

A metodologia refere-se ao conjunto de métodos organizados para alcançar 

um determinado conhecimento. Conforme cita Prodanov e Freitas (2013, p.14) “a 

metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados 

para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e 

utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”. Percebe-se que instrumentos 

utilizados no processo de metodologia tem o objetivo de confirmar um conhecimento 

pré-estabelecido. Enfatizando esse conceito da metodologia como sendo uma 

direção a ser tomada para a realização de uma pesquisa científica Gerhardt e 



 

 
 

Silveira (2009, p.14) descrevem que “metodologia é o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para 

se fazer ciência”. Contudo, diante da metodologia aplicada o trabalho precisa 

desenvolver um tipo de pesquisa para a coleta de dados a ser utilizados na 

construção do trabalho. 

Portanto, esse trabalho em estudo adotará pesquisa bibliográfica e pesquisa 

de campo. Levando em conta que a pesquisa bibliográfica é a primeira etapa para 

saber como o problema está atualmente e o que já foi descrito sobre ele e a 

pesquisa de campo irá buscar dados concretos vivenciados atualmente para analisar 

seu andamento, o trabalho iniciou-se com pesquisa bibliográfica. Conforme Cruz e 

Ribeiro (2003, p. 12) “Uma pesquisa bibliográfica pode visar um levantamento dos 

trabalhos realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no momento, 

pode identificar e selecionar os métodos e técnicas a serem utilizados”.  Trata-se de 

dados produzido num outro momento por atores que já estudaram sobre, a fim de 

estabelecer uma relação fundamentando o estudo em construção. Já a pesquisa de 

campo de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p.59) “consiste na observação de 

fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los”.   

Quanto ao delineamento da pesquisa, pode-se dizer que este trabalho trata-

se de uma pesquisa cientifica aplicada, com objetivo exploratório seguido de 

descrição dos dados. Para melhor compreensão dos dados será feita pesquisa em 

campo aplicando um questionário para 10 empreendedoras de 

empresas/organização da cidade de Toledo no período de junho a agosto de 2018  

que residem e têm suas empresas estabelecidas na cidade de Toledo, através de 

uma conversa informal foi possível fazer anotações e responder aos questionários, 

cada entrevista durou de 10 à 15 minutos. 

A coleta das informações, ou seja, a aplicação de questionários foi aplicado 

em estabelecimentos pré-determinados, em seguida foi feito contato com as 

proprietárias para convidá-las a participar do trabalho de pesquisa e então foi 

enviado o questionário via e-mail, WhatsApp e/ou pessoalmente, conforme escolhido 

pela entrevistada. Após a aplicação dos questionários as informações foram 



 

 
 

reunidas e analisadas verificando o perfil das empreendedoras e de seus 

empreendimentos na cidade de Toledo. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Das 10 mulheres entrevistadas, 50% são empresárias a mais de 16 anos, e 

50% das entrevistadas atuam a menos de 16 anos. A grande maioria destas 

estavam em busca de independência financeira quando decidiram abrir suas 

empresas, e 40% já haviam trabalhado em áreas semelhantes, porém como 

funcionárias e viram nestes negócios uma oportunidade de mercado.  

Logo pode se afirmar que o empreendedor possivelmente é mais sensível e 

é capaz de acertar nos momentos mais apropriados, identificando no mercado as 

necessidades atuais e também as futuras, fazendo com que sua empresa possa 

oferecer o que seus clientes necessitam (AMORIM e BATISTA, 2018). 

Entretanto, liderar empresas não é um trabalho fácil, por isso 40 % das 

entrevistadas contam com sócios para auxiliar no trabalho diário. Outro fator 

relevante é que cerca de 70 % destas mulheres já são mães e precisam conciliar 

trabalho-maternidade, para isso contam com a ajuda de seus esposos, assim como 

a colaboração dos filhos para que possam quando necessário atender seus clientes 

fora do expediente. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O empreendedorismo, como dito anteriormente, é uma forma das mulheres 

mudarem suas vidas, obtendo a sua independência financeira, que, a cada dia que 

passa possui mais adeptas, tornando o empreendedorismo uma ferramenta para 

melhorar e associar as suas atividades diárias, com a atividade profissional. 

O objetivo deste trabalho buscou fazer uma pesquisa para traçar o perfil 

profissional de mulheres empreendedoras do Município de Toledo, assim como 

levantar os fatores que as estimularam a encarar tal desafio. 

O objetivo de maneira geral foi alcançado. As respostas dadas pelas 

entrevistadas fizeram com que o objetivo do artigo fosse saciado. 



 

 
 

Através desta breve pesquisa observou-se que as mulheres movidas pela 

independência financeira arriscam o conforto da vida assalariada para buscar um 

ganho superior ao que tinham quando funcionárias, além de que podem fazer muitas 

vezes o seu próprio horário de expediente, o qual pode ser diferente do usado pela 

maioria dos comerciantes. 

 Embora exista flexibilidade nos horários, estas mulheres quando mães e 

esposas contam com a ajuda e apoio de suas famílias, compostas na maioria por 

filhos e maridos. 
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