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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo identificar o perfil da mulher empreendedora no município 
de Nova Andradina MS. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica seguida de 
uma pesquisa exploratória descritiva. Os dados foram coletados através de entrevistas e 
questionários aplicados a algumas mulheres empresárias. Os resultados apresentam que, 
em sua maioria, as entrevistadas estão abaixo de 50 anos, atuam principalmene na área 
de confecção e alimentos e possuem nível superior. Também, a maioria desenvolveu um 
planejamento para abertura do negócio, vêm de família empreendedora e apontam com 
principal fator motivador para empreender transformar ideais em realização. 
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1. Introdução 

Vedana et al. (2023) e Staduto (2015) explicam que se vincula tradicionalmente 

ao homem as atividades produtivas voltadas ao mercado e que, por esta razão, são 

remuneradas. Já às mulheres atribui-se o conceito de “trabalho reprodutivo” que 
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corresponde às atividades limitadas ao espaço privado, relacionadas aos afazeres 

domésticos, ao cuidado do quintal, de crianças e idosos. Os autores também ressaltam o 

trabalho da mulher no “quintal da casa” como gerador de duas formas diferentes de renda: 

1) na produção para o autoconsumo; e 2) na venda ao mercado da produção não 

consumida pela família. Mesmo que a primeira não permita ser convertida 

monetariamente, esta remuneração não pode ser excluída do cômputo do orçamento 

familiar. 

De acordo com Ferreti e Souza (2022), as discussões sobre empreendedorismo 

têm sido quase unânimes ao considerá-lo uma atividade econômica e universalmente 

positiva e neutra do ponto de vista de gênero. Mas, em relação aos dispositivos de poder 

que circulam por meio dos discursos passou-se a posicionar o homem como idealizador, 

figura heroica, empreendedor nato, enquanto as atitudes de mulheres empreendedoras são 

percebidas como invisíveis, e suas experiências, consideradas inadequadas, tendenciosas 

ou distorcidas. 

Nesse sentido, para Vedana et al. (2023) e Sen (2000), a posse dos recursos 

produtivos (terra e capital) nos países em desenvolvimento concentra-se, em geral, nas 

mãos dos homens da família. Portanto, é muito difícil para as mulheres realizarem, até 

mesmo, pequenos empreendimentos, visto que não possuem bens para oferecerem de 

garantia aos credores, razão de boqueio do aumento da participação feminina nas mais 

diversas atividades econômicas. 

Por outro lado, nas economias desenvolvidas, verifica-se uma utilização quase que 

total da força de trabalho das pessoas na maioria das atividades produtivas. Nesse sentido, 

o papel de homens e mulheres é igualmente importante para o desenvolvimento 

econômico (VEDANA et al, 2023; BAIG et al., 2017). 

Sendo assim, tem-se como problema da pesquisa a seguinte pergunta: Quais 

características estão presentes no perfil empreendedor da mulher de Nova Andradina MS? 

Para responder tal pergunta, determinou-se como objetivo identificar o perfil 

empreendedor de algumas mulheres do município de Nova Andradina, MS. 

A pesquisa se justifica dada a sua possível contribuição para as comunidades 

científicas e empresariais regionais, cujas decisões das empreendedoras podem 

contribuíram para economia local, regional e nacional. 
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2. Referencial teórico 

 
2.1 Empreendedorismo 

O termo “empreendedorismo” pode ser definido como o envolvimento de 

pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. 

A perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso 

(DORNELAS, 2008; SCHUMPETER, 1949): 

Para Kirzner (1973), o empreendedor é aquele que cria um equilíbrio, 

encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, 

identifica oportunidades na ordem presente.  

Chiavenato (2007) destaca que o empreendedorismo se embasa na ideia de 

assumir riscos, em que o empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica 

existente graças a introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação de 

novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologia. 

Desse modo, os empreendedores não são simplesmente provedores de mercadorias ou de 

serviços, mas fontes de energia que assumem riscos em uma economia em constante 

transformação e crescimento.  

A ideia de um espírito empreendedor está de fato associada a pessoas 

realizadoras, que mobilizam recursos e correm risco para iniciar organizações de um 

negócio. Embora existam empreendedores em todas as áreas da atividade humana em seu 

sentido restrito a palavra designa a pessoa que cria uma empresa, uma organização de 

negócios (MAXIMIANO, 2011).  

Na Figura 1 pode-se verificar algumas proposições relativas ao perfil geral do 

empreendedor de sucesso. 

 

 

 

 

Figura 1: características do empreendedor de sucesso 
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Fonte: Valentim, 2021. 

 

Maximiano (2011) enfatiza que quanto mais riqueza as empresas criam, mais 

aumentam o padrão e a qualidade de vida e argumenta que as sociedades com o padrão 

de vida e qualidade de vida mais alta no mundo sejam aquelas em que o 

empreendedorismo é mais ativo. Ainda do mesmo autor pode-se destacar:  

 
Ser empreendedor não é só ganhar muito dinheiro, ser 

independente ou realizar algo. Ser empreendedor tem um custo 
que muitos não estão dispostos a pagar. É preciso esquecer, por 
exemplo, a semana de quarenta horas de trabalho, de segunda a 
sexta, das oito as dezessete, com uma hora de almoço. O 
empreendedor, mesmo muito bem-sucedido geralmente trabalha 
de doze a dezesseis horas por dia, não raro sete dias por semanas. 
Ele sabe o valor do seu tempo e procura utilizá-lo ao máximo 
trabalhando arduamente na consecução de sua realização. É 
evidente que alguém que investe muitas horas em trabalho 
sacrifica muitos aspectos de sua vida, principalmente o lazer da 
família. O preço do sucesso e da independência econômica pode 
ser muito alto para o empreendedor. Para muito potenciais 
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empreenderes, alto demais. Mas, para poucos valem a pena o 
sacrifício pessoal na realização do seu próprio negócio 
(MAXIMIANO, 2011, p. 15) 

 
 

Ou seja, grande parte dos autores são enfáticos ao afirmar que o empreendedor 

é um identificador de oportunidades, um indivíduo curioso e atento às informações, pois 

sabe que suas chances melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

 

2.2 Mulheres e o empreendedorismo 

Por volta dos anos 2000, estabelece-se a ideia de uma cultura do trabalho 

adaptada ao desemprego, ao risco e à insegurança, em um contexto de país em que a 

precariedade das condições de trabalho, a informalidade e a fragilidade dos benefícios 

sociais são marcantes. Machado da Silva (2002) propõe o par 

“empregabilidade/empreendedorismo” como capaz de fornecer suporte ao caráter 

estruturante de um novo quadro de vida no Brasil. Uma característica fundamental dessa 

nova cultura do trabalho é a individualização dos controles que organizam a produção e 

a vida social (MAIA, 2022). 

Nesse sentido, Leite (2009) aponta que as mulheres são mais afetadas pelas 

novas formas de trabalho atípico, pela informalidade e pela precarização do trabalho e 

que, coube principalmente às mulheres a solução das exigências – cada vez mais 

conflitantes – relativas ao trabalho remunerado e ao trabalho reprodutivo realizado no 

âmbito doméstico. 

 Especificamente com respeito ao gênero do empreendedor, alguns autores 

enfatizam que empresárias do sexo feminino têm maiores barreiras para o crescimento, 

já que vivenciam obstáculos profissionais que não são compartilhados com os homens. 

Por exemplo, devem conciliar preocupações familiares com aspectos profissionais 

inerentes à atividade empreendedora (BERTOLAMI, 2018). 

A análise do empreendedorismo feminino tem despertado a atenção de 

pesquisadores, que examinam diversas características psicológicas e sociais das 

empreendedoras, sendo que, ao criarem e/ou assumirem a liderança de seus próprios 

negócios, inovam, transpondo o denominado "teto de vidro", entendido como uma 

barreira simbólica que dificulta a ascensão das mulheres aos níveis mais altos da 
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administração empresarial (JONATHAN; TAÍSSA, 2007; MORRISON; WHITE; VAN 

VELSOR, 1987; MOORE; BUTTNER, 1997). 

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2019), o Brasil é o sétimo país 

com maior número de mulheres empreendedoras. Utilizando-se de dados levantados pela 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada com 49 nações, pode-se identificar 

que de um total de 52 milhões de empreendedores no Brasil, a participação das mulheres 

corresponde à 24 milhões de brasileiras que tocam negócios próprios, movendo a 

economia e gerando empregos. 

A mesma pesquisa organizada pela GEM, feita com base em dados de 2018, 

revelou que as mulheres empreendedoras estudam 16% a mais do que os homens: 

enquanto eles dedicam, em média, 8,5 anos à formação, elas investem 9,9 anos de suas 

vidas. E mesmo assim, elas ganham menos: o rendimento médio mensal das empresárias 

é 22% menor. Ou seja, destaca um desafio ainda em termos de gestão do 

empreendedorismo feminino (SEBRAE, 2019). 

A questão da multiplicidade dos papéis femininos evidencia a importância do 

exercício de fazer escolhas sem pressões e cobranças, no esforço de encontrar novos e 

mais adequados modelos de articulação entre o mundo do trabalho e a realidade atual da 

vida familiar (Halpern, 2004). 

As mulheres, de maneira geral, possuem como característica natural maior 

sensibilidade, maior empatia, comprometimento, vontade de ajudar. Essas são algumas 

das características que auxiliam uma mulher a se tornar uma empreendedora de sucesso 

na área de serviços por exemplo. Nesse setor essas características facilitam o trabalho que 

requer facilidade de relacionamento (com clientes, colaboradores, comunidades, etc.), 

possibilitando um desenvolvimento diferenciado e inovador (AMORIM; BATISTA, 

2012). 

 

 

3 Metodologia 

No que diz respeito aos fins, esta pesquisa se classifica como exploratória e 

descritiva. Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória tem por finalidade tornar o 

problema mais explícito ou construir hipóteses, proporcionando maior grau de 

familiaridade com o mesmo. Já a pesquisa descritiva, segundo o referido autor, tem por 
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objetivo a descrição das características de determinada população, fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Quanto aos meios, a pesquisa se caracteriza como de bibliográfica e de campo. 

Segundo Marconi e Lakatos 2003, a pesquisa de campo é utilizada com objetivo de 

conseguir informações 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. 

Para a coleta de dados foi estabelecida uma amostra não probabilística por 

acessibilidade, na qual o pesquisador seleciona elementos a que tem acesso admitindo 

que esses representem o universo da pesquisa (GIL, 2008). Assim, (seis) empreendedoras 

individuais da área de beleza, confecção, calçados e alimentação que desenvolvem suas 

atividades profissionais no município de Nova Andradina, MS, compõem a amostra deste 

estudo. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Através da pesquisa de campo realizada com a aplicação de entrevistas, os dados 

coletados indicam por quais seriam os motivos pelos quais as mulheres empreendedoras 

iniciaram seu próprio negócio. 

No gráfico 1 pode-se observar que as entrevistadas estão na faixa de 26 até 52 

anos. Os dados indicam que 50% estão na idade de 26 a 36 anos, 33% estão na idade de 

40 á 46 e 17% a cima de 50 anos, como podemos observar no gráfico a seguir: 

Em relação ao grau de instrução podemos observar que: 50% possuem o ensino 

superior completo, 16% têm o ensino superior incompleto, 17% têmo 1° grau incompleto 

e outros 17% possuem o 2° grau completo. Então, de acordo com o gráfico 2 consegue-

se observar que a maioria delas tem um nível acadêmico considerável, isso demonstra em 

um maior entendimento e aperfeiçoamento como gestoras. 
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              Gráfico 1: Faixa Etária                        Gráfico 2: Grau de Instrução 

 
 
 

No que diz respeito aos ramos de atividades e funções em que atuam observou-

se, gráfico 3, que 33% estão no ramo da alimentação, onde prestam serviços a seus 

clientes dois períodos ao dia, mais 33% estão no ramo de confecção, 17% é do ramo da 

beleza, onde buscam a satisfação e auto-estima de seus clientes e 17%  ramo de calçados. 

De acordo com SEBRAE (2017), uma das decisões mais difíceis é escolher o 

nicho para investir. A melhor forma de fazer essa escolha é acompanhar como o mercado 

se movimenta e buscar soluções inteligentes para os setores que ainda carecem de um 

serviço de qualidade. 

 
     Gráfico 3: Ramo de Atividade              Gráfico 4: Há quanto tempo no mercado  

                                                                  de trabalho 

 
 
 

O gráfico 4 mostra que 50% delas estão no mercado de trabalho de 2 a 8 anos, 

33% de 10 a 20 anos e 17% acima de 21 anos. Sendo assim, conseguimos observar que 

as mesmas estão a um período bem relevante no mercado. 
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              Gráfico 5: Fatores Influenciadores               Gráfico 6: Empreendedores na  
                                                                                                               família 

 
 
 

Conforme gráfico 5, 50% das entrevistadas disseram que o que mais as 

influenciaram a abrir seu próprio negócio foi a questão familiar. 33% delas disseram que 

foi uma oportunidade de negócio e os outras 17% destacaram o desejo que sempre tiveram 

de ter seu próprio negócio. 

Algumas circunstâncias podem levar o indivíduo a querer empreender, como: o 

indivíduo que demonstra traços de personalidade comuns do empreendedor nato; o 

herdeiro; o funcionário da empresa que sente ao longo da carreira um desequilíbrio e falta 

de reconhecimento; profissionais com características de empreendedor e que dispõem de 

know-how sobre algum tipo de serviço/produto; vendedores entusiasmados e pelo 

conhecimento adquirido sobre o mercado e experiência profissional; profissional 

desempregado; funcionário que desenvolve um negócio ou se associa a outro ramo de 

atividade com um sócio capitalista; profissional aposentado; dentre outros (ELIAS; 

BULGACOV, 2013). 

Foi possível enxergar que a maioria tem empreendedores na família, vide gráfico 

6. 67% delas disseram que sim e as outras 33% não tem ninguém que seja considerado 

empreendedor.  Percebe-se que as maiorias dessas mulheres tiveram bastante influência 

da família para abrirem o próprio negócio. 

 
 
 
 
 
           Gráfico 7: Planejamento para a       Gráfico 8: Preconceitos e dificuldades  
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                     abertura do negócio                                        enfrentadas 

 
 

De acordo com a pesquisa, gráfico 7, 67% das entrevistadas fizeram um 

planejamento para abertura do negócio. O planejamento é essencial para quem quer abrir 

seu próprio negócio, pois pode resultar no sucesso ou fracasso da empresa. Segundo 

Maximiano (2008), o processo de planejamento é a ferramenta para administrar as 

relações com o futuro, sendo uma aplicação específica do processo de tomar decisões. As 

decisões que procuram de alguma forma, influenciar o futuro, ou que serão colocadas em 

prática no futuro, são decisões de planejamento. 

Os autores Silveira e Gouvêa (2008) destacam que, embora a realidade atual seja 

bem diferente do que havia até poucos anos, ainda há muito preconceito quando são 

abordados enfoques específicos como financiamento para empresas dirigidas por 

mulheres, cargos de direção para comandar uma equipe de maioria masculina, entre 

outros. O assunto que aborda como estratégias empresariais em organizações e aspectos 

que envolvam sucesso e fracasso de empresas gerenciadas por mulheres, é tema que 

merece, ainda, atenção 

Nesse caso da pesquisa, 17% das mulheres relataram que sofreram algum tipo de 

preconceito ou dificuldades pelo fato de serem mulheres e donas do próprio negócio 

(gráfico 8).  

Por fim, para 50% das entrevistadas apontaram que o maior estímulo em ser 

empreendedora é o fato de poder transformar ideias em ações reais, gráfico 9, o que reflete 

em desenvolvimento do negócio, alcance de metas e objetivos organizacionais e sucesso 

pessoal e profissional, dentre outros.  

 

 
Gráfico 9: O que é empreendedorismo para você 
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5. Considerações Finais 

 
Diante do crescente movimento de mulheres atuando como empreendedoras no 

Brasil, a proposta foi identificar quais características estão presentes no perfil 

empreendedor da mulher de Nova Andradina – MS. 

As entrevistas indicam a diversidade nas idades dessas mulheres, tendo de 26 a 52 

anos, o que justifica o fato de algumas estarem a um tempo significativo no mercado. 

Podemos identificar certo dinamismo nos ramos de atividades entre elas, porém, 

o ramo que mais predominou foi o de confecções.  

A pesquisa nos mostra que a maioria das mulheres é portadora de um curso 

superior completo, isso significa que no decorrer do tempo, as mesmas buscaram sua 

formação acadêmica. Um bom planejamento é crucial para a sobrevivência e sucesso da 

empresa. Sendo assim, 67% das mulheres realizaram um planejamento para a abertura do 

negócio. 

Verificou-se que a maioria das mulheres entrevistadas possui empreendedores na 

família o que ressaltou uma possível forte influência familiar na abertura do próprio 

negócio. 

Com o passar do tempo, ideias e pensamentos sobre preconceitos sobre a mulher 

à frente de seu próprio negócio vem sendo transformadas positivamente, portanto, a 

maioria das entrevistadas não sofreu nenhum tipo de preconceito e dificuldades para estar 

à frente de seu empreendimento.  
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O ponto que se destacou foi a percepção que as entrevistadas possuem sobre 

empreendedorismo, sendo elas: transformar suas ideias, conquistar mercado, solucionar 

problemas, criar, planejar e executar. 
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