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Resumo: O papel da mulher na sociedade passou por questionamentos ao longo dos anos, por 

muitos tempo elas viveram numa sociedade cujo principal papel feminino era cuidar do lar e 

dos filhos. Neste sentido, as mulheres não tinham um papel relevante na economia, além de 

poucas oportunidades de trabalho e/ou opções limitadas, no entanto com passar do tempo elas 

foram se adaptando e quebrando barreiras para garantir o seu espaço e desmistificar a questão 

de gênero impostada pelos padrões morais e sociais. Se antes, as mulheres pouco 

participavam da economia hoje elas ocupam lugar de destaque no empreendedorismo. Em 

virtude disso por meio de uma investigação qualitativa, realizada por meio de entrevistas, o 

trabalho a seguir buscou levantar quais são os maiores desafios enfrentados por mulheres 

empreendedoras da cidade de Manhuaçu (MG). A partir da obtenção dos resultados dessa 

pesquisa, compreendeu-se a importância do papel empreendedor dessas mulheres e a 

relevância social que elas exercem sobre a sociedade. Diante disso, evidenciou-se que as 

mesmas enfrentam diversos problemas, tais como a arte de liderar e empreender, mostrando 

que no cenário regional elas se destacam pela dedicação aos seus investimentos, motivando 

outras mulheres a seguirem os mesmos passos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O empreendedorismo ganha cada vez mais força no mercado de trabalho. O ato de 

empreender tem se tornado grande aliado da economia e gerado oportunidades e empregos 

para muitos. No entanto, percebe-se que muitos desafios são enfrentados por todos aqueles 

que desejam empreender e inovar no mercado, bem como a dificuldade de colocar suas ideias 

em prática e transformá-las em produtos ou serviços rentáveis. Algumas dessas barreiras 

acabam se tornando grandes empecilhos e se não vencidos contribuem para o insucesso do 

empreendedor.  

Num cenário em constante desenvolvimento, a liderança feminina tem ganhado muita 

força apesar das dificuldades enfrentadas. Desde a Idade Antiga as mulheres sempre 

ocuparam cargos em ambientes privados e principalmente dentro de seu próprio lar, sendo 

limitadas de atingir novas esferas geográficas alcançadas pelos homens. Com muitas lutas e 

mostrando a capacidade que cada uma tem, a luta pela igualdade vem quebrando diversas 

barreiras e atingindo um patamar no qual as mulheres, cada vez mais, estão atingindo postos 

de liderança e galgando os tão sonhados cargos estratégicos nos quais apenas os homens eram 

capazes de ocupar. 

 Diante disso o presente trabalho foi realizado para buscar conhecimento para 

responder a seguinte questão: quais são os maiores desafios enfrentados por mulheres que 

atuam como empreendedoras no cenário econômico regional no qual estão inseridas?  

Este trabalho justifica-se pela relevância em se discutir o empoderamento feminino no 

ramo do empreendedorismo. Portanto, torna-se importante para a sociedade, pois desperta a 

possibilidade de equilíbrio de atuação entre os gêneros, para a classe empreendedora, porque 

incentiva cada vez mais a busca por inovação e aprimoramento de técnicas. Para o meio 

acadêmico possibilita estudos que colaboram para a quebra de preconceitos e o crescimento 

intelectual do tema abordado.  

O objetivo principal do trabalho é responder ao problema já citado anteriormente, 

pontuando os maiores desafios enfrentados por mulheres na região em questão, a partir da 

resposta encontrada existe ainda o objetivo secundário de ressaltar a importância da figura 

feminina no empreendedorismo. 

O artigo é apresentado na seguinte sequência, a primeira parte consiste na 

fundamentação teórica, a segunda aponta a metodologia adotada, a terceira aborda os 

resultados da pesquisa realizada e por último as considerações finais e referências.   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Toda empresa está estruturada em uma organização com a capacidade para produzir e 

ofertar bens ou serviços, com a finalidade de satisfazer as necessidades das pessoas (GULLO, 

2016), onde estão envolvidos diversos fatores que necessitam de um planejamento para que 

funcionem da maneira devida e dê os resultados esperados, tanto para os empresários quanto 

para os clientes.  

A administração tem como objetivo aplicar técnicas às empresas, para que os recursos 

materiais e humanos concretizem seus processos considerando o seu ambiente externo e 

interno, em outras palavras, a função da administração é analisar os elementos que compõe 

toda a organização e traçar caminhos para o sucesso da empresa, como ressalta Gullo (2016) 



 

 

Para Rossés (2014) conceituar administração não é uma tarefa fácil, pois, há de se 

considerar muitos fatores, para o autor administrar é obter os melhores resultados com o 

mínimo de recursos possíveis, o ato de administrar uma empresa pode ser visto como uma 

tomada de decisão sobre os recursos que estão disponíveis em dado momento para atingir os 

objetivos propostos. 

Muitas empresas não têm um futuro de sucesso por não serem eficazes em sua 

administração, para Rossés (2014, p. 22) “há pelo menos, três tipos de habilidades necessárias 

para que o administrador possa executar eficazmente o processo administrativo: A habilidade 

técnica, a humana e a conceitual.” Essas habilidades consistem em utilizar conhecimentos e 

métodos para discernir o ambiente externo e interno de uma empresa, detectar os problemas e 

traçar soluções, o empresário que se esforça e entende a necessidade de estudar e entender 

como administrar o seu negócio, ou conta com ajuda de parceiros para realizar essa tarefa 

certamente tem mais chance de ser bem sucedido.   

 

2.1. Empreendedorismo  

 

O empreendedorismo tem se tornado comum no mundo nos últimos anos, as pessoas 

se sentem cada vez mais atraídas e motivadas a exercerem funções empresariais. Para 

Maximiano (2006) a pessoa que assume riscos de começar uma empresa é um empreendedor. 

Começar uma empresa é de fato um desafio e exige que o empreendedor esteja sempre 

motivado e preparado para vencer os obstáculos diários, porém é preciso atentar ao que diz 

Maximiano (2006, p. 3): 

 
Ser empresário é diferente de ser empreendedor. O empresário representa o 

lado formal do negócio, enquanto o empreendedor representa o lado criativo 

e ao mesmo tempo prático, essencial para o nascimento, crescimento e 

sobrevivência de um negócio. Todo empresário deve ser continuamente 

empreendedor.   

 

No Brasil, apesar de todas as dificuldades os empreendedores encontram alguns 

aspectos positivos, como, a criação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) e incubadoras para novos empreendimentos espalhados pelo Brasil, 

como ressalta Maximiano (2006).  

Comumente o termo “perfil empreendedor” é usado para descrever as características, 

segunda a ótica comportamental, que as pessoas que queiram empreender precisam ter ou 

procurar adquirir. Quando se dá início a uma empresa é preciso muita determinação e 

perseverança, pois nem sempre é fácil vencer os desafios e riscos que surgem ao longo do 

caminho, a criatividade também será necessária ao longo de todo processo (MALHEIROS, 

2005).  

Alguns mitos em relação ao empreendedor são citados por Dornelas (2005) o primeiro 

é que todos os empreendedores são natos, ou seja, possuem algum dom, ou pré-disposição 

para empreender, porém na realidade a maioria deles adquire conhecimento, capacidade 

visionária e de captar as oportunidades ao longo do tempo através das experiências que 

acumulam. O segundo mito citado pelo autor é o de que todos os empreendedores assumem 

riscos altíssimos, porém os riscos assumidos podem e necessitam ser calculados e previstos, e 

por último o mito de que empreendedores trabalham sozinhos e não conseguem trabalhar em 



 

 

equipe, o que se pode observar na verdade é que empreendedores são ótimos líderes e 

criadores de equipes de excelente desempenho e relacionamento.     

Silva (2014) descreve que as pessoas que têm alguma ambição de realizar algo na vida 

são um ótimo exemplo de empreendedoras. Em todas as definições usadas para definir 

empreendedorismo salienta-se alguns aspectos em comum.  

 
Dentre eles, a iniciativa para criar um novo negócio e ter paixão pelo que 

faz. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o 

ambiente social e econômico onde vive (SILVA, 2014, p. 10). 
 

2.2. Funções ligadas ao empreendedor  

 

Um empreendedor deve assumir algumas funções e responsabilidades ao longo de sua 

carreira profissional, Degen (2009) cita em sua obra a figura de Marco Polo, comerciante que 

viveu entre 1254 a 1354 tentou estabelecer uma rota terrestre entre os comércios da Europa e 

o Oriente. Em dado momento o veneziano Marco Polo desenvolveu um plano e assinou 

contratos com banqueiros capitalistas venezianos, como era de costume na época, para 

investir em empreendedorismo e na venda de produtos trazidos de suas viagens.  

Naquela época os contratos entre os banqueiros que forneciam recursos financeiros 

para a empreitada e os mercadores previam juros de 22% sobre o capital investido incluindo o 

seguro. O sucesso da viagem de Marco Polo rendeu aos banqueiros aproximadamente 75% e 

o mercador ficou com os 25% restantes. “A viagem do veneziano Marco Polo ilustra os 

quatro papéis resumidos na tabela 1.1, os quais as pessoas que querem iniciar um negócio 

devem assumir ou administrar.” (DEGEN, 2009, p. 7). 

 

QUADRO 1.1: Papéis do empreendedor ao iniciar um negócio 

Fonte: Adaptado Degen (2009, p. 8). 

 

Embora possa parecer que ao assumir essas quatro funções, mesmo que somente no 

início do negócio, se torne algo pesado ou passivo de sobrecarga e problemas é possível que o 

empreendedor crie oportunidades e métodos para resolver os problemas e conseguir lidar com 

a pressão de exercer tantas funções ao mesmo tempo através de um planejamento e cálculo de 

riscos. Maximiano (2006) cita que o objetivo final do planejamento é enfrentar um futuro 

Papéis do empreendedor Atuação Riscos 

Empreendedor  Empreende (lidera) o 

desenvolvimento do negócio 

Assume todos os riscos de 

negócios  

Empresário  Empresaria (financia) o 

desenvolvimento do negócio  

Assume (só) o risco 

financeiro do negócio  

Executivo  Gerencia o trabalho para o 

desenvolvimento do negócio  

Assume (só) o risco 

profissional do negócio  

Empregado  Executa o trabalho para 

desenvolver o negócio  

Assume (só) o risco do 

empregado no negócio  

Os empreendedores que começam um negócio próprio geralmente assumem no início os 

quatro papéis: empreendedor, empresário, executivo e empregado. 



 

 

incerto, que, na verdade é a única parte incerta no planejamento, as outras são conhecidas e 

visíveis. Considerando a veracidade desses fatos é coerente dizer que o planejamento conta 

com base em dados já conhecidos ou pesquisados pelo empreendedor antes iniciar um 

negócio novo ou reformular um empreendimento antigo.   

 

2.3. Empreendedorismo no Brasil  

 

O empreendedorismo no Brasil “começou a tomar forma na década de 1990, quando 

entidades como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas) e Softex 

foram criadas” (DORNELAS 2008, p.10), desde então o empreendedorismo brasileiro vem 

crescendo e se adaptando de acordo com a demanda.  

Sabe-se que micro e pequenas empresas podem ajudar na diminuição do desemprego 

do país, pequenos empreendedores são responsáveis por empregar muitas pessoas. O relatório 

GEM de 2017 informou que empreendedores inicias empregam, formal ou informalmente, 

mais de 8 milhões de pessoas, e os empreendedores estabelecidos, aproximadamente 11 

milhões. Não se pode desprezar ou minimizar a relevância do empreendedor brasileiro para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

O tipo de empreendedorismo mais comum no Brasil citado por Dornelas (2008, p.13) 

é “O empreendedorismo por necessidade, em que o candidato a empreendedor se aventura na 

jornada mais por falta de opção, por estar desempregado e não ter alternativas de trabalho.” O 

autor continua dizendo que esse é um modelo perigoso, pois costumam fracassar por não 

serem planejados de forma adequada, tal fato é comprovado pelo número elevado de pessoas 

que se arriscam ao iniciar um novo negócio.  

O Brasil é um país com muito potencial para o empreendedorismo e ainda tem muito a 

crescer e aprender nesse sentido, para Dornelas (2008, p.13) “faltam políticas públicas 

duradouras dirigidas à consolidação do empreendedorismo no país”. 

 

2.4. Empreendedorismo feminino  

 

Considerando os desafios que todo empreendedor pode enfrentar Degen (2009) cita 

que é um mito considerar que as mulheres têm as mesmas probabilidades de serem 

empreendedoras que os homens, segundo o autor elas têm menor probabilidade de iniciar um 

negócio não pela falta de acesso a recursos financeiros ou oportunidades, tampouco pela falta 

de recursos humanos ou falta de desejo, mas sim pela ausência de interesse em ter um negócio 

próprio e objetivos modestos que as mulheres têm. Realidade essa que tem sido mudada nos 

últimos anos, segundo informações publicadas pelo SEBRAE (2017) as mulheres têm 

conquistado um espaço maior e ganhado mais força no mundo corporativo, nos anos 2000 as 

mulheres representavam 28,4% dos gestores no estado de São Paulo e já em 2010 passaram a 

ser 34,9%.  

Essa mudança no comportamento feminino em relação ao empreendedorismo abre 

espaço para discussões e estudos sobre o papel da mulher no mundo dos negócios, surge então 

à expressão “empreendedorismo feminino” para Gomes (2010) essa adjetivação representa 

um problema, porque ao usar tal expressão inevitavelmente deverá se falar do 

“empreendedorismo masculino”, a autora continua dizendo que a separação por gênero, etnia 

ou qualquer outra adjetivação ao empreendedorismo “pode, por exemplo, (re)criar um 

pretenso binarismo entre os grupos de indivíduos com base no sexo, e consequentemente, 



 

 

acabar reforçando as diferenças e os preconceitos.” (GOMES, 2010, p.99). Ainda assim pode-

se destacar que para elas ainda é um desafio equiponderar-se ao homem empreendedor. 

Tendo em vista que a inserção das mulheres nas organizações sindicais emerge com 

força somente a partir dos anos 1970 e levou ao início da luta pelo engajamento contra a 

discriminação, pode-se dizer que, desde então, as mulheres estão lutando por seu espaço e 

como resultado, têm ganhando cada vez mais dimensão no mundo dos negócios e do 

empreendedorismo (PORTO, 2002).  

Diante do que foi exposto torna-se oportuno estudar e analisar as mulheres que atuam 

como empreendedoras em Manhuaçu (MG) à luz de suas experiências e ambições pessoais. A 

proposta desse artigo é analisar e listar os problemas enfrentados por elas e enfatizar a 

importância que elas têm no cenário econômico local.  

 

3. METODOLOGIA 

 

O objetivo de compreender as experiências e os desafios das mulheres brasileiras 

como empreendedoras dirigiu a estruturação abordada pelo método de pesquisa aplicado.  

O estudo fundamenta-se na revisão de literatura baseada em livros, artigos, associados 

a uma pesquisa de campo de cunho qualitativo, onde foram selecionadas sete empreendedoras 

da cidade de Manhuaçu (MG) para compor as análises das amostras. As entrevistas foram 

compostas 26 perguntas semiestruturadas e gravadas, com análise do conteúdo para avaliar os 

reais desafios das mesmas. A entrevista, segundo Bertucci (2009) pode ser classificada como 

estruturada, padronizada, semiestruturada ou despadronizada. Nesta pesquisa foi realizada 

com roteiro semiestruturado buscando das entrevistadas informações sobre as dificuldades 

encontradas pelas empreendedoras em questão. 

A presente pesquisa foi classificada como descritiva, que segundo Gil (2008, p. 28) 

“têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Alguns aspectos permitem caracterizar uma abordagem qualitativa como experiências 

individuais e entender o porquê de diversas escolhas e posicionamento de cada mulher 

empreendedora. 

Algumas aplicações para diferenciar os tipos de abordagem qualitativa são explicadas 

em três aspectos que nos permitem caracterizar uma abordagem qualitativa. O primeiro é o 

caráter epistêmico, que faz com que o pesquisador através da pesquisa busque uma concepção 

própria da experiência humana. O segundo se refere ao tipo de informação que mostre de 

forma clara os dados, condições, situações e conhecimentos coletados. E o terceiro, se 

relaciona ao método analisado, buscando compreensão e significado, não evidências (BÓGUS 

e NOGUEIRA, 2004). Na abordagem qualitativa, o pesquisador substitui as conexões 

estatísticas pelas circunscrições e as vinculações originais práticas pelas interpretações. 

Segundo González (2005), compreender a pesquisa, como um processo de 

comunicação e diálogo, já que o homem permanentemente se comunica em diversos espaços 

sociais onde vive, tem sido considerado uma via de construção do conhecimento, como uma 

nova teoria centralizada no fato de uma grande parte dos problemas sociais e humanos se 

expressarem, de modo geral, na comunicação das pessoas. Com base no sistema 

comunicativo, a entrevista como uma forma de pesquisa proporcionou a melhor compreensão 

dos valores, estímulos e sentimentos das mulheres entrevistadas. As técnicas puderam 

promover uma oportunidade para que elas apresentassem seus sentimentos; o modo como 



 

 

falam sobre suas vidas, a linguagem usada e como as conexões realizadas demonstram o 

mundo que é percebido por elas, e como elas são percebidas pelo mundo. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

A análise desses resultados obtidos a partir das pesquisas será apresentada da seguinte 

maneira, analisa-se primeiramente o perfil das empreendedoras e de seus empreendimentos, 

em seguida procura-se entender os motivos que as levaram escolher estes segmentos, bem 

como as dificuldades diárias enfrentadas, além de evidenciar as estratégias que as fazem 

prosseguir e driblar pequenos problemas e barreiras que aparecem ao longo da trajetória rumo 

ao sucesso e realização pessoal e profissional. O quadro 1 detalha o perfil de cada uma delas, 

de modo a facilitar a compreensão dos leitores. 

 

Quadro 1: Perfil das Empreendedoras Entrevistadas 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O cenário considerado evidencia o contraste do perfil empreendedor que por vezes 

tem-se em mente, mostrando que a mulher, independentemente de sua idade, formação ou 

estado civil, apresenta o desejo e a vontade de fazer acontecer e assim se autorrealiza à 

medida que avançam sobre as barreiras que lhes são impostas. Barreiras estas que se 

transformam em impulso para a superação e servem como uma válvula motivadora para o 

sucesso. 

As empreendedoras buscam efetiva atuação em seus negócios, dedicando-se a eles em 

média de nove a dez horas por dia.  

A cerca de suas empresas, encontram-se nos mais diversos segmentos. Estas empresas 

lideradas por mulheres se encontram no geral acima de quatro anos de funcionamento, com 

menos de 10 funcionários, e que desempenham diversas funções e contribuem para o sucesso 

das mesmas, confirmando o sentido de parceria e ajuda mútua. 

 A escolha por um segmento pode trazer diversas dificuldades, desde a inspiração 

inicial, passando pelas barreiras ao traçar as formas de realização, até a manutenção ou 

Entrevistada Atuação Estado Civil Filhos Formação Idade da Empresa 

Ent. 1 Calçados Casada 1 Médio 4 

Ent. 2 Vestuário Solteira 0 Superior 25 

Ent. 3 Noivas e Festas Casada 1 Fundamental 8 

Ent. 4 Calçados Casada 3 Médio 4 

Ent. 5 Cafés Especiais Casada 0 Superior 1 

Ent. 6 Vestuário Casada 2 Superior 6 

Ent. 7 Fotografias Solteira 0 Médio 2 



 

 

reposicionamento de ideias. Dessa forma, apresentam-se dados importantes e notáveis na 

construção dessas empresas e de seus fundadores. 

Observa-se que a maior parte dos negócios estão ligados a empreendimentos 

familiares e que passaram por reposicionamentos em diferentes escalas ao longo dos anos em 

decorrência da experiência adquiridas, oportunidades e exigência do mercado consumidor.  

Quando perguntadas das motivações para abrirem seus negócios elas declararam: 

 
A empresa surgiu através do meu pai, é uma empresa familiar e iniciou sãs 

atividades em Matipó, é uma empresa de bem pequeno porte, vendendo 

roupas, só roupas femininas e aí foi crescendo ao longo dos anos (E2).  

O meu marido resolveu mexer com sapatos, aí fomos para Belo Horizonte 

comprar sapato pro meu menino (...), de lá que surgiu a vontade de começar 

(E1). 

Surgiu de um sonho de abrir um negócio e sou apaixonada com café, quis 

unir o útil com o agradável (E5). 

Foi por causa da consultoria de imagem. Porque quando eu era adolescente, 

eu tive muito problema com a autoestima, eu não gostava de nada. Durante 

muitos anos eu abria o armário, tinha milhares de roupas e ao mesmo tempo 

eu não tinha nada para vestir. Então eu senti muito isso, quis fazer o curso de 

consultoria de imagem para dividir com outras mulheres, porque é uma dor 

para a mulher, abrir o armário, colocar uma roupa e não se sentir bonita, não 

se encontrar naquilo que você tem. Então para ajudar essas mulheres a se 

sentirem sempre bonitas e valorizadas, porque às vezes a gente nem se 

conhece (E6). 

 

Seguindo o momento inicial, da construção de seus sonhos e de seus negócios, elas 

relatam com muita felicidade e empolgação as motivações que as levaram a prosseguir na 

abertura dos mesmos: 

 
Ter um espaço onde as pessoas podem se desligar pelo menos 15, 20 

minutos do seu dia, da sua correria de trabalho (E5). 

Acredito que foi o Mix de produtos que agente agregou ao longo dos anos 

e... o mercado, né. O mercado acho que foi uma motivação, ele estava em 

constante crescimento, o nome da loja tinha um peso significativo e como a 

gente aumentou a cartela de cliente também, aí resolvemos mudar. No caso 

como a loja tem muitos anos facilitaria para abranger um público maior e um 

outro tipo de público também e agregar mais ao mix de produtos. Eu acho 

que a motivação é o empreendedorismo, é o querer crescer, querer melhorar, 

né? Essa é a motivação de cada um. Tem que ser (E2). 

 

A entrevistada, do setor de vestuário para noivos e festas já teve diversos 

empreendimentos, os quais fizeram sucesso e trouxeram a ela a motivação de querer crescer e 

empreender cada vez mais, entretanto foi em uma viagem a procura de vestidos de festa que 

ela encontrou a inspiração para entrar no mercado de noivas, onde trouxe para Manhuaçu um 

vestido que seria o início de seu sucesso e reconhecimento por parte das pessoas da cidade. 



 

 

Conta ainda que o vestido foi o atrativo da vitrine, levando-o a noiva que o escolheu e 

prossegue: 

 
Resumindo a história ela me convidou para o casamento dela e lá fui eu, 

quando eu chego no casamento na hora que a menina entra o padre pega o 

microfone e fala "nunca vi vestido tão bonito igual a esse" eu lá trás comecei 

a chorar, fui pra festa e a mãe da menina chega perto de mim e fala "o padre 

quer conhecer a dona da loja que minha filha alugou o vestido" ai eu cheguei 

perto do padre e ele falou assim "minha filha eu nunca vi tamanho bom 

gosto, parabéns você está no ramo certo!” Pronto eu entrei no ramo, foi aí 

(E3). 

 

Acerca das dificuldades, inclusive a de conciliar as rotinas e do apoio de seus 

familiares há entre elas divergências, mostrando que os desafios apesar de existentes, não 

acontecem da mesma forma, não são sentidos e nem ao menos enfrentados exatamente do 

mesmo jeito pelas pessoas. Há aquelas que encontraram total apoio de seus familiares, que 

inclusive participam da gestão ou funcionamento do estabelecimento e há as que tiveram 

dificuldades, mas que superaram com a força de vontade, afirmam: 

 
Quando a gente veio para cá a família foi fundamental, né, porque como a 

família trabalha todo mundo junto, a maioria dos membros, então a ideia 

surgiu do meu pai que é o proprietário, né e o administrador chefe, no caso, 

o senhor da empresa, ai a gente apoiou (...) (E2). 

Uns quiseram me interditar quando eu comecei a montar essas lojas grandes 

[...] muitos me ajudaram, até financeiramente, mas de palavra foi só meu pai, 

ele falava: "eu nunca tenho medo do que você faz, porque você investe no 

seu trabalho, você não tira aquilo que você ganhou e investe em casa, 

chácara, em lote, carros. Eu não tenho medo, você não vai quebrar, porque 

você investe no seu trabalho" (E3). 

Foi bom, hoje eu tenho uma irmã que trabalha comigo, minha mãe e meu 

irmão começaram juntos comigo (E5). 

É bem difícil conciliar todas as tarefas. Porque tem dias que você sente que 

não tá dando conta de nada. Eu tenho até feito agora coaching, pra poder 

trabalhar melhor a organização de tempo e tudo, mas é uma tarefa difícil, 

principalmente porque a gente tem a tarefa da vida pessoal, da vida amorosa, 

tem os filhos, tem as outras coisas que não são o trabalho (E6). 

 

Após analisar estes últimos pontos, fez-se necessário identificar como de fato são as 

reais experiências vividas por essas mulheres em decorrência de suas escolhas por buscarem 

melhores posições no mercado empreendedor. Quanto às dificuldades de liderar, revelam: 

 
Claro, muitas! Pela idade e por ser mulher principalmente (E2). 

Já, não foi só uma vez, não foi fácil, tem hora que a gente perde o controle, 

mas a gente vai ganhando experiência (E4). 

Já, mas no início... nunca é fácil, porque liderar pessoas, você lida com 

pessoa de todos os jeitos, mas tudo se resolve com uma boa conversa (E5). 



 

 

 

É possível revelar ainda os desrespeitos e indiferenças sofridos por parte dos 

fornecedores e de clientes:  

 
Não desrespeitada, mas é... ignorada seria a palavra, por conta da idade, por 

conta de ser mulher também, e às vezes como os fornecedores já estavam 

acostumados a lidar com meu pai, então você dá uma opinião eles fingem 

que você nem existe, que você não entende. E geralmente quem tá no chão 

de fábrica, todo dia, no caso quem lida é que entende, né, a opinião é bem 

importante (E2). 

Já, foi quando eu trabalhei com uma marca e entrou um supervisor e mentiu 

para a empresa falando que eu não queria mais a marca e passou ela para o 

meu concorrente (E3).  

Já, foi horrível, que a funcionária estava errada e ela agiu como se eu não 

fosse gestora, como se eu não fosse supervisora dela, e essa bateu até boca 

comigo na época. [...] Já com o cliente é diferente, porque a cliente te 

desrespeita você fica tendo que manter o equilíbrio e depois que ele foi 

embora eu desabei a chorar, mas vida que segue [...] (risos) (E2). 

Sim. Às vezes acontece, piadas no casamento. O convidado bebeu. Mas 

assim, os meus clientes, a primeira coisa que falo nas reuniões é que a gente 

atura muitas coisas, mas falta de respeito não. E a maioria dos casamentos eu 

levo outra mulher, e eu falo assim, que a gente vai colocar uma cláusula no 

contrato que se acontecer isso a gente pode até embora (E7). 

 

De uma maneira geral, foi perguntado a respeito dos desafios que o empreendedor 

enfrenta na região, o objetivo dessa questão foi pontuar quais as opiniões delas e a partir 

disso, encontrar maneiras futuras de como o marketing poderia atuar e colaborar para 

aperfeiçoar modelos, planejamentos e estratégias que busquem soluções para essas questões. 

Com isso, conclui-se que em suas visões esses desafios são: 

 

Falta de apoio municipal para poder empreender (E4). 

Concorrência (E1). 

Eu acho que a economia é o principal desafio, porque se a economia da 

região enfraquecer, igual a nossa economia, graças a Deus é o café, então a 

gente teve em virtude da crise esse reflexo, mas não foi tanto igual essas 

regiões do Valle do Aço que são muito de fábrica, então tiveram um ‘baque’ 

muito maior. E eu acho que é também o público, porque ele tá em constante 

mudança. Vamos falar da região de Matipó há uns anos atrás, Matipó tinha 

um público e hoje em dia ele tem outro por conta da faculdade, dos alunos e 

de novos entrantes dentro da cidade então isso vai mudando. Eu acho que 

hoje em dia o desafio do empreendedor na região é você saber o que você 

vai enfrentar em relação a tendência do futuro, no caso hoje em dia a gente 

tem muita mídia social, então a gente luta com isso o tempo todo, e o tempo 

todo eles tão na nossa frente, a gente tem que tentar pelo menos acompanhar 

eles, no caso do meu trabalho, né, eu acho que é isso (E2). 



 

 

Pra mim, eu não tenho concorrência, eles são meus amigos, mas uma coisa 

muito complicada é que a gente lida com sonhos e tem a questão de muitos 

novos fotógrafos surgindo, achando que é fácil, entrando de cabeça e eles 

não têm noção do quanto que é difícil, entrando no escuro. E alguns 

desvalorizam a fotografia e o nosso serviço, a gente até brinca que é a 

'prostituição da fotografia', porque acham que é muito fácil e compra uma 

câmera e começa a ser fotógrafo e nessa crise acabam vendo muito o preço, 

né, então vamos atrás do mais barato. Muitos então fecham com os mais 

baratos e depois voltam, "achei horrível". Poderiam ter 200 fotógrafos em 

Manhuaçu, fazendo com amor e isso é muito bom, pois nos obriga a ser 

melhor. Agora os que não estudam, desvalorizam, acontece a regressão. 

Outra questão é a dificuldade de parcerias, por a gente ser nova, aí não tem 

tantas oportunidades (E7). 

O gráfico 1 traz o resultado de informações da pesquisa, onde as entrevistas 

escolheram as três maiores dificuldades enfrentadas dentro das opções propostas a elas. Nota-

se que a maior parte delas atribuiu às funções de liderar, empreender e lidar com o financeiro 

como as mais importantes e difíceis, ou seja, as que mais necessitam de força e dedicação.  

Gráfico 1: Desafios enfrentados por ordem de importância e dificuldade 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  

 

Tendo em vista todos os pontos até aqui abordados, pode-se ainda considerar a última 

parte a ser analisada, que é a forma como elas se mantêm motivadas e focadas, apesar dos 

desafios e dificuldades encontrados e como elas lidam com eles, dessa forma, tem-se:  

 
Muita força e fé. [...] Sempre sorrindo (E1). 

Você ter atividades extras, pra você não pirar, então eu acho muito 

importante isso, é..., você ler muito, sobre outras pessoas, pode ser homem 

ou mulher, empresários mais velhos, jovens empresários, pra saber como que 

eles lidam, porque assim, você pega assim uma empresa dentro de (nome da 



 

 

cidade) é um padrão, você pega o Google é outro, então, como que eles 

conseguiram e com muito mais coisa e a gente não? Então é assim, é você 

tendo outras atividades, lendo, cuidando não só daquilo que você vive... é 

inovando, mas assim, é isso.[...] Quando você ama o que você faz, essa é a 

motivação (E2). 

Só sorrindo, só sei sorrir, se é problema vamos rir, se é alegria vamos rir. [...] 

Com a verdade (E3). 

Fé. [...] Tenho amor a minha profissão e aos meus clientes (E4). 

Força de Deus. [...] Eu trabalho motivação com minha equipe, falando o 

seguinte: "só nos somos responsável por nos mesmo, pelo atendimento ao 

cliente", trate o outro como você gostaria de ser tratado (E5). 

Primeiramente é Deus. E aqui em Manhuaçu a gente tem um grupo de 

fotógrafos que é muito bacana, um conversa com o outro as dificuldades e 

uma coisa também que me ajuda muito são os congressos, às vezes a gente tá 

desanimada, cê vai e volta outra (E7). 

 

Ao serem perguntadas sobre o nível de realização que se encontra em uma escala de 0 

a 10, 80% respondeu que seria 10, mas mesmo com tão alto nível de realização, elas ainda 

pensam, em sua grande maioria, em crescer:  

 
Acho que é a projeção de todo mundo que tem empresa hoje, é a empresa 

virtual, diminuição de funcionários, diminuição de carga horária e aumento 

de vendas. Sem ter um gasto fixo tão alto assim, é um gasto relativamente 

mais baixo, é isso, eu acho (E2). 

Abrir mais lojas e investir mais nelas (E4). 

Pretendo me colocar melhor online, fazendo mais vendas. Hoje a gente faz, 

mas faz muito pouca. Eu fiz o blog com a intenção de abranger mais pessoas 

para divulgar conteúdos, sem ter aquele caráter mesmo de venda, que ai a 

pessoa vai lá livre. [...] Também tô com um projeto de iniciar um curso 

online sobre consultoria de imagem, sobre como montar look. Então eu vejo 

esse mercado como uma imensidão, ai eu quero, eu gosto muito de 

compartilhar conhecimento, ai eu quero desenvolver (E6). 

Eu não tenho sonho de ser conhecida, é lógico que eu quero prêmios, mas 

nada assim, engrandecer, eu não preocupo em ser famosa, eu preocupo em 

cada história que eu conto. Cada cliente que eu fecho, quero que eles nunca 

mais se esqueçam de mim, esse é o meu foco. Eu quero marcar as pessoas 

que passam por mim (E7). 

 

5. CONCLUSÃO 

Levando em consideração os aspectos observados através da realização das pesquisas 

e entrevistas realizadas, conclui-se que, embora as mulheres tenham mais dificuldades para 

empreender, elas têm cada conquistando cada vez mais o mercado empresarial, mostrando 

que é possível para as mulheres se transformem em empreendedoras de sucesso. 



 

 

Contradizendo o que disse Shane (2008) as mulheres têm sim objetivos ambiciosos e nada 

modestos em relação ao empreendedorismo.  

 Os maiores desafios mostrados por elas são os de empreender e liderar, assim como o 

autor Dornelas (2005) ressalta a importância do empreendedor saber liderar e montar uma 

equipe eficiente, percebe-se a importância dessa função na prática e os desafios que exercê-la 

trás para as mulheres. A pesquisa realizada mostrou que um desafio pouco citado pelas 

entrevistadas foi o de aceitação social, revelando assim que a tendência é que o preconceito 

diminua de forma expressiva perante o tempo, a maturidade, o espaço conquistado pelas 

mulheres, a experiência e a concretização de seus empreendimentos, sendo passos importantes 

para a conquista do respeito no mercado de trabalho. 

De acordo com o que foi ressaltado nas entrevistas, algumas das maiores motivações 

para uma mulher começar seu próprio negócio são a família e o grande anseio de crescer e 

ganhar espaço no mercado. Muitas sentem a necessidade de abrir um negócio para dar um 

futuro melhor para meus filhos ou ter uma boa qualidade de vida, risco citado por Dornelas 

(2008) quando diz que o empreendedorismo por necessidade é perigoso e se não 

acompanhado de planejamento pode fracassar.  

Apesar do fato de que, na maioria das vezes, elas além de serem empreendedoras 

também são donas de casa, isso não atrapalha de forma significativa suas vidas, pois sempre 

buscam manter o equilíbrio entre as duas funções. Sabe-se que muitas vezes os problemas do 

trabalho são levados para a casa e vice-versa, mas nada que uma boa organização e muita 

calma, não resolvam, confirmando também o pensamento de que a mulher é conhecida por 

conseguir lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, e o que disse Malheiros (2005) que para 

iniciar uma empresa é preciso perseverança e dedicação e para vencer desafios requer 

criatividade. Reafirma-se então que apesar das mulheres realizarem muitas tarefas isso não as 

impede de sonhar, trabalhar e se esforçar para que o seu negócio dê certo e se torne um caso 

de sucesso.  

As mulheres mostram ter um cuidado maior na hora de administrar suas empresas, 

observou-se que a entrevistada tem cuidado minucioso ao cuidar dos detalhes, uma vez que, 

como citado por Drucker (1962) planejar é se preparar para um futuro incerto. 

 Compreende-se que o espaço que elas ocupam hoje na cidade de Manhuaçu (MG) é 

muito importante para o mercado e em sua maioria são respeitadas e admiradas por colegas de 

profissão, funcionários, clientes e pela sociedade. Este fato é importante para a abertura de 

novos espaços, para que assim a luta continue e mulheres que hoje só tem o sonho de 

empreender encontrem forças e inspiração para a realização de seus sonhos ao admirarem o 

sucesso de outras mulheres.  Dessa forma, sugestiona-se que essa pesquisa seja futuramente 

realizada com mais abrangência, a fim de retratar de modo mais verossímil a real situação da 

mulher empreendedora e suas dificuldades não apenas na região, mas no país. 
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