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RESUMO 

De acordo com o contexto, podemos perceber que o processo de desenvolvimento da mulher 
na questão da maturidade pessoal, profissional e intelectual, foi um processo considerado lento, 
porém contínuo. No decorrer dos anos, as mulheres enfrentaram preconceitos da sociedade 
machista, mas nunca perderam a essência de vencer na vida e de superar os seus desafios. 
Atualmente, as mulheres têm uma jornada bem complicada, tendo de conciliar o trabalho com 
os afazeres domésticos, cuidar dos filhos e marido. Além disso, percebemos que muitas 
mulheres têm buscado se capacitar para avançar no mercado, se preocupando com o próprio 
futuro e com o futuro da família. Sua busca pelo sucesso vem ganhando destaque em seu 
convívio, e sua forma de se vestir tem dado um ambiente feminino por onde passa,suas redes 
de relacionamentos têm tido destaque embora tenha uma vida de dupla jornada. 

Palavras-Chave: Marketing pessoal; Inovação; Empreendedorismo; Networking; Mulher; 
Mercado. 

 

ABSTRACT 

According to the context, we can see that women's development process on the issue of 
personal, professional and intellectual maturity, a process was considered slow, but continuous. 
Over the years, women have faced prejudices of male-dominated society, but never lost the 
essence to succeed in life and overcome their challenges. Currently, women have a very 
complicated journey, having to combine work with domestic chores, caring for children and 
husband. Also, realize that many women have sought to qualify to advance in the market, 
worrying about own future and the future of the family. His quest for success has been gaining 
attention in their living and their way of dressing is given a feminine atmosphere wherever he 
goes, their social networks have been highlighted although a double life journey. 

Keywords: Personal Marketing; innovation; entrepreneurship; networking; Woman; 
Marketplace. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as mulheres estão se transformando em grandes empreendedoras. A busca 

incansável em ter dupla jornada de trabalho sendo mãe, esposa e empresária, sem deixar  de ter 

o glamour de uma mulher destemida e corajosa. “A ideia de um espírito empreendedor está de 

fato associada às pessoas realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar 

organizações de negócios” (MAXIMIANO, 2006, p.01). 

A mulher começou a ser inserida no mercado de trabalho a partir da Revolução Industrial, entre 

a I e II Guerra Mundial. Devido à mão de obra barata e com a participação do homem na guerra, 

a mulher se tornou cada vez mais responsável pela gestão familiar. As mulheres dos séculos 

passados foram criadas para serem mães e donas de casa, cumprindo as tarefas domésticas. Os 

tempos mudaram, e elas se tornaram independentes, confiantes no que fazem e os homens não 

se acostumaram com a evolução extraordinária e as mudanças vivenciadas na sociedade 

capitalista.  

Este artigo demonstra a importância da valorização da mulher empreendedora que tem um alto 

nível de competitividade em todas as áreas no mercado. Não só quanto à vida acadêmica, mas 

também na forma como as pessoas se apresentam, relacionam-se com os demais ou demonstram 

seu conhecimento. 

Para Gomide (2007, p. 15) “O marketing pessoal cria um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de bons relacionamentos pessoais e profissionais”. Para conquistar esse 

espaço, as mulheres utilizam o marketing pessoal para dar objetivoà apresentação pessoal e a 

melhor postura perante a corporação, criando um diferencial sobre os fatores do conhecimento 

intelectual, comportamento pessoal, qualidade do indivíduo, diferenciação na própria imagem 

para um valorizar seu trabalho perante os outros indivíduos. Existem grandes mulheres 

inseridas nas organizações e que estão crescendo cada vez mais, atingindo carreiras que nunca 

almejaram chegar. 

 

2 EMPREENDEDORISMO 
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Segundo Dornelas (2001), o empreendedorismo ganhou força no Brasil somente a partir da 

década 1990, com a abertura da economia que propiciou a criação de entidades como SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira 

para Exportação de Software). O termo empreendedor antes era uma palavra desconhecida, na 

criação de pequenas empresas era limitada, em função do ambiente político e econômica nada 

propícia do país. 

Podemos considerar que “A ideia de um espírito empreendedor está de fato associada às pessoas 

realizadoras, que mobilizam recursos e correm riscos para iniciar organizações de negócios” 

(MAXIMIANO, 2006, p.01). A expectativa do empreendedorismo iniciou através dos 

processos de privatização das grandes estatais e abertura do mercado interno e externo. Daí 

surgiu inúmeros empreendedores no país, gerando possíveis empregos, fonte de renda e muitos 

investimentos. 

Hirsch (2009), afirma que o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, 

precisa se dedicar- se ao tempo e o esforço, para não correr riscos financeiros, psicológicos e 

sociais. 

Empreendedorismo é um processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo 
e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 
correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da 
independência financeira e pessoal. (HISRICH, PETERS, SHEPHERD, 2009, p. 30) 

“O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e satisfação ao comprador-alvo. O 

comprador escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo que parece proporcionar o maior 

valor.” (KOTLER,2000, p.33). 

Para Kotler (2000, p.33) “Definimos valor como a razão entre o que o cliente recebe e o que 

ele dá. O cliente recebe benefícios e assume custos. Os benefícios incluem benefícios funcionais 

e emocionais. Os custos incluem custos monetários, de tempo, de energia e psicológicos”. 

Segundo Dornelas (1971, p. 07) “O empreendedorismo tem se mostrado um grande aliado do 

desenvolvimento econômico, pois tem dado suporte à maioria das inovações que têm 

promovido esse desenvolvimento”. 

“O processo de criação do valor, através da utilização dos recursos de forma diferente, buscando 

explorar uma oportunidade” (STEVENSON apud DORNELAS, 1971, p.18 – 19). 
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O empreendedor deve ser ainda, em sua opinião, um aglutinador de pessoas, um líder 
que motive os empregados em torno de uma ideia força. Mas há que se tomar cuidado. 
A liderança tende a trazer certa arrogância tanto para a empresa quanto para os 
executivos. O sucesso não pode destruir a humildade (BRITTO, 2003, p. 222). 

Segundo Ervilha (2008, p.54) “liderar é influenciar e conduzir pessoas nas situações em que é 

identificado um objetivo claro e definido, que busca os resultados desejados”. 

De acordo com Robbins (2007), liderança é a capacidade de influenciar pessoas para o alcance 

das metas, sendo essa liderança atribuída por meio de um alto cargo na organização ou 

emergência informal dentro da estrutura. 

Para John Kotter (2001), a atividade principal de um líder é produzir a mudança. A sua ação 

deve se pautar sobre três dimensões: estabelecer a direção estratégica da organização, 

comunicar essas metas aos recursos humanos e motivá-los para que sejam cumpridas.   

Para Lodish (2002 p.65) “O Quadro1 resume as abordagens citadas e o grau de influência de 

algumas características em relação a cada um”. 

Quadro1 - Comparação das quatro abordagens do papel do Administrador 

  

Processo 

Abordagens 

Restrições,demandas e 

escolhas (Stewart) 
Papéis (Mintzberg) 

Agenda 

(Kotler) 

Pessoalidade Fraco Forte Forte Forte 

Uso de relacionamento 

Interpessoal Fraco 
___ 

Forte Forte 

Foco nas organizações e 

ações conjuntas Forte Fraco Médio Médio 

Utilização da hierarquia Forte Forte Média Forte 

Fonte: Lodish,2002,p.65. 

Para Abel (2015) algumas características do empreendedor são: 

Boas ideias: Transformar ideias em realidade, visando oportunidade e aprendizagem. 

Entusiasmo e persistência: O empreendedor tem paixão e não desiste fácil do que quer, ele 

corre atrás. 
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Foco: Ele tem força de vontade sabe o que quer não tem medo de ariscar. 

Conhecimento e autoconfiança: Busca o conhecimento continuamente e acredita em seu ideal 

e não desiste. 

Segundo Abel (2015) as características do empreendedor vão além dos citados acima Ele busca 

a realização do sonho com alternativas para vencer, modificando a realidade e criando ações 

que permite chegar ao futuro com sucesso. 

 

3 EMPREENDEDORES DE VALORES 

Dornelas (2001, p. 37), define de acordo com as diversas definições já citadas que, “o 

empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre 

ela, assumindo riscos calculados”. Os riscos são constantes na gestão organizacional. Todo 

gestor tem que calcular os riscos para tomar decisões com mínimas consequências para a 

empresa. Além disso, tem que criar alternativas para diversificação do negócio. 

DRUCKER (1987, p.40), ensina que a inovação é vista como uma ferramenta fundamental de 

geração de valor econômico para a empresa. 

“A inovação é o instrumento específico do empreendedor, o meio pelo qual eles exploram a 

mudança como uma oportunidade para um negócio diferente... Os empreendedores precisam 

buscar, de forma deliberada, as fontes de inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam 

oportunidades para que uma inovação tenha êxito” (DRUCKER apud DORNELAS, 1971, 

p.18). 

“[…] um redesenho de processos, que envolve a readequação dos processos 

empresariais, estruturas organizacionais, sistemas de informação e valores da organização, 

objetivando uma guinada nos resultados dos negócios da organização”. (STAIR; REYNOLD, 

2002, p.39). 
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4 MARKETING PESSOAL E O EMPREENDEDORISMO 

Ao longo da história o marketing pessoal apresenta várias definições. Muitos são os estudiosos 

que dissertaram sobre o tema e relatam que não é uma tarefa assim tão simples. Para melhor 

entendermos, o marketing pessoal se refere à marca do indivíduo o que ele representa na mente 

das pessoas que convivem com ele em determinados momentos da vida social. Ter um bom 

marketing pessoal é fundamental para seja nas relações pessoais ou profissionais. “O marketing 

pessoal cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de bons relacionamentos pessoais e 

profissionais.” (GOMIDE, 2007, p. 15) 

“A imagem exterioriza a alma, os valores, desejos e nos estimula a ir cada vez mais longe, rumo 

às nossas metas.” (GOMIDE, 2007, p.15). A imagem de um indivíduo é um produto e se 

transforma em um processo contínuo de diferenciação na vida social, pessoal e profissional. 

Valorizar as virtudes e vocações de sua “marca”, pois não basta você ter sido contemplado com 

determinadas qualidades, se não as valorizar. “Trabalhar a própria imagem e divulgar a sua 

“marca”[…] contribuirá substancialmente para a valorização pessoal e profissional...”(FILHO, 

2002. p.9) 

Então, Marketing Pessoal é divulgar a imagem do “produto” que é você, diante das 

oportunidades para que outros possam integrá-lo em seus planos. A ferramenta do marketing 

pessoal nos dias de hoje, demonstra uma forma eficiente de fazer com que seus sonhos e 

atitudes, sua apresentação e participação, trabalhem a seu favor da condição profissional.  O 

cuidado com o caráter e a capacidade de liderar, a habilidade de se auto motivar e de motivar 

as pessoas a sua volta. 

 

5 A HISTÓRIA DA MULHER E O SEU INÍCIO NO MERCADO DE TRABALHO 

Antes as mulheres não tinham direito de opinar, tomar suas decisões e votar. Os casamentos 

eram apenas pacto entre as famílias e seu objetivo era a procriação. As principais qualidades da 

mulher eram ser obediente e submissa. O homem era o provedor do lar cabia a ele trabalhar e 

levar o dinheiro para sua casa. “Na Grécia a mulher ocupava posição equivalente à do escravo 
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no sentido de que tão-somente estes executavam trabalhos manuais, extremamente 

desvalorizados pelo homem livre” (Alves e Pitanguy, 1985, p. 11). 

“[...] a mulher não só gerava, amamentava e criava os filhos, como produzia tudo que era 

diretamente ligado a subsistência do homem: fiação, tecelagem, alimentação.” (Alves e 

Pitanguy, 1985, p. 11 e 12). 

Acreditava-se que o papel da mulher era somente ser obediente em relação ao homem, ao pai e 

ao marido. Elas não poderiam aprender a ler nem a escrever para não ser corrompidas. A tarefa 

da mulher era saber fiar (reduzir a fio / fazer tecido) e borda. E suas atividades diárias era cuidar 

dos filhos, da casa, do marido e se necessário ajudar o marido em suas atividades. A mulher 

tinha um papel secundário na sociedade e era julgada como o sexo frágil. 

“Apesar da significativa participação da mulher na vida social e econômica da Idade 
Média, a ideia que prevaleceu... pelo romantismo...: uma mulher frágil e inocente, 
entretida em bordados..., à espera de seu cavaleiro andante.” (Alves e Pitanguy, 1985, 
p. 19). 

Em meio a revolução industrial e ao desenvolvimento tecnológico das maquinas e com Mão de 

Obra barata, as mulheres e crianças começaram a ser empregados em grande quantidade nas 

fabricas, com jornada de trabalho entre 14, 16 e 18 horas, sem nenhuma proteção e com 

condições precárias. “A justificativa ideológica para esta super exploração era de que as 

mulheres necessitavam menos trabalho e menos salário do que os homens porque, 

supostamente, tinham ou deveria ter quem as sustentasse.” (Alves e Pitanguy, 1985, p. 38). 

Segundo Alves e Pintanguy (1985) em meio a revolução, as mulheres começaram a ganhar às 

ruas em busca de condições melhores. Em meio as manifestações e a motins formando clubes 

femininos na busca da igualdade social, acesso à educação e ao trabalho, muitas feministas 

foram presas mortas e impedidas de se manifestar. Mais em 08 de março de 1857 em Nova 

York funcionárias de uma empresa de têxtil reivindicavam por salários melhores foram 

brutalmente reprimidas pela polícia e no dia 08 de março de 1908 em Nova York novamente 

operarias saem em manifestação por condições melhores de trabalho. Atualmente dia 08 de 

março é comemorado o dia internacional a mulher. Desde então foram vários os motivos que 

levaram a mulher a se manifestar em busca de uma vida mais digna. 
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Hoje em pleno século XXI já temos o direito de votar (concedido no Brasil em 1932), a ter uma 

educação melhor, um trabalho mais digno de acordo com o grau de escolaridade adquirido. 

Ainda não estamos em igual situação perante aos homens mais estamos conquistando cada vez 

mais nosso espaço no mercado de trabalho. Para Silva (2012) as mulheres vêm ganhando mais 

espaço no mercado, devido ao grau de escolaridade maior que o do homem.  

 

6 COMO O MARKETING PESSOAL INFLUENCIA A MULHER 

EMPREENDEDORA 

As mulheres têm principal função de extrair, o que está escondido dentro dela, “o marketing 

pessoal é um grande diferencial, permite às pessoas se diferenciarem umas das outras e também 

faz com que elas possam se destacar nas reuniões de trabalho e no dia a dia da empresa” 

(PROTTI, ano 2006 p. 179). O marketing pessoal precisa manter a imagem pessoal, sabendo 

atua-se comunicação, personalidade, competência, autoconfiança, vestimenta e habilidade.  

Ser empreendedor é necessário conhecer os obstáculos que poderá enfrentar futuramente e saber 

resolver. Atualmente no mercado de trabalho as mulheres estão se tornando grande 

empreendedora de seu próprio negócio, a habilidade da mulher empreendedora que possui 

experiência administrativa, transmite para o consumidor segurança, flexibilidade e mais cautela 

para atuar em seus cargos. 

É necessário estar disposto a mudanças e enfrentar novos desafios, sabendo que o empreendedor 

precisa evoluir e melhorar sempre que possível, para se tornar um empreendedor de sucesso. 

Uma visão clara do negócio, o autoconhecimento do empreendedor em saber lidar com suas 

emoções e o correto planejamento do negócio, também pode ser apontado (DUTRA; 

PREVIDELLE, 2005). Outras habilidades do empreendedor de sucesso devem ser: 

Competência (saber fazer), Criatividade (fazer utilizando a menor quantidade de recursos), 

motivação (força de vontade) e metas claras e desafiadoras que possam ser alcançadas 

(MALHEIRO, 2003, apud ROESE; BINOTTO; BÜLLAU, 2004, p. 5). 

Algumas dessas mulheres empreendedoras têm uma formação profissional muito solida e 

planos de negócios estratégicos de alta sofisticação e buscam desenvolver em suas próprias 
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casas o novo empreendimento. Essas mulheres têm ideias fantásticas e simples, raramente se 

tornam empreendedoras de sucesso devido à falta de persistência e foco nos resultados. 

Para Alves (2015) ao se vestir devemos levar em consideração a cultura da empresa e sua área 

de atuação, a apresentação pessoal tem que passar uma imagem de satisfação para o ambiente 

profissional. 

Em uma pesquisa realizada pela Catho em 2014 sobre a hora da entrevista, aponta que: “Em se 

tratando das mulheres, o resultado apontou que para 73,2% dos entrevistados o comprimento 

das roupas é um fator que pode atrapalhá-las na hora da escolha, enquanto 44,9% disseram 

maquiagem carregada demais e 33,3%, tatuagens e piercings.” (ALVES, 2015, p. 1) 

As mulheres devem evitar roupas com decotes, transparente, lingerie amostra e se vestir de 

acordo com seu ambiente de trabalho. É importante caprichar em nosso visual. “A primeira 

impressão de nosso interlocutor, e criará uma predisposição favorável ou não a tudo que 

tentarmos obter em nossos contatos pessoais.”(FILHO, 2002, p.19) 

 

7 NETWORKING 

A partir da era industrial, a humanidade se desenvolveu e buscou meios para alcançar as 

necessidades e desejos. Desde o desenvolvimento entramos na era do conhecimento, a 

comunicação entre indivíduos que se tornou fundamental para as empresas e profissionais da 

atualidade. 

A profissional precisa se adequar as necessidades do mercado, obter conhecimentos e 

informações que possa gerar mudanças, de forma certa, no gerenciamento de pessoas.  

A importância do networking é promover a construção das redes de relacionamentos, na troca 

de informações e de expor suas ideias. A palavra networking tem significado em português de 

“rede de relacionamentos”, quanto mais pessoas conhecemos, maiores são as oportunidades de 

negócios. 
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No mundo corporativo a participação feminina em eventos de networking ainda é um dos 

desafios para diminuir as barreiras profissionais entre os gêneros no mercado de trabalho 

(PATI,2014p. 01). 

Segundo Pati (2004, p. 02), as mulheres promovem a divisão de tarefas, em casa, sem culpa 

(mesmo) é talvez a maior dificuldade. O networking como construção de relacionamentos e a 

mulher precisa conseguir trabalhar isso tendo foco em negócios. 

Segundo Pease (2013, p.33)no livro “A linguagem corporal no trabalho” a maior importância 

nos dias atuais é quem você conhece e como são seus relacionamentos. 

“O relacionamento com colegas, clientes e parceiros de negócios no ambiente de 
trabalho nunca teve tanta importância quanto nos dias de hoje. Na verdade, os 
funcionários realmente espertos já compreenderam que fazer conatos é tão importante 
quanto ser competente, se não for até mais. Ou seja, o que importa não é o que você 
sabe, mas quem você conhece”. (Pease, 2013, p.33) 

Networking quer dizer rede de relacionamentos. É a formação de um grupo de apoio dentro da 

empresa ou em lugares normalmente frequentados.  “Fazer networking é manter 

relacionamento com pessoas que tenham interesses em comum, para compartilhar ideias e 

contatos de benefícios mútuos.” (GOMODI, 2007, p.81) 

Para adquirir a networking na organização é necessário ter paciência e dedicação em longo 

prazo. A estratégia pode ser útil para alcançarmos bom resultado, na integração de círculos de 

amizades, em seminários, palestras, cursos, exposição e etc. 

Segundo Mattos (2015), os dez exercícios para fortalecer seus contatos. 

Admita que é importante – Criar uma boa rede de contatos faz a diferença e irá abrir portas 

para movimentações. 

Despiste o constrangimento - O networking é uma batalha para quem tem vergonha de se 

relacionar. Afirma Devora “Chegar mais cedo a uma reunião, quando ainda há poucos 

participantes, o coloca em um ambiente calmo para conhecê-los” 

Timidez não é defeito – Não tenha receio de parecer pouco conhecido, muito menos de não 

estar entre os mais falantes. Mantenha os contatos, sempre ativos para que exista de fato uma 

conexão. 
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Crie coragem - Enfrente seus medos e prepare-se para as novidades. Como diz Cardoso, “Não 

tenha receio de parecer pouco conhecido, muito menos de não estar entre os mais falantes”.  

Fale pessoalmente – As redes sociais não podem ser as únicas ferramentas de contato. “Ganha-

se mais confiança pessoalmente”. Como diz Paulo Campos. 

Vá devagar – Um bom networking pode ser iniciado até com os amigos dos amigos. Dessa 

forma, você fica mais confortável ao não se sentir abandonado em um ambiente cheio de 

anônimos. 

Mostre seu valor – Deixe seus interesses claros. Dedique algum tempo a entender quais são 

seus pontos fortes e o que você pode oferecer as outras às outras pessoas. Quando há troca de 

informações e a certeza de que um está disponível para ajudar o outro, o contato se fortalece. 

Tenha disciplina - Uma lista de contatos valiosa não cairá do céu, embora possa ser cultivada 

aos poucos e com pequenos passos. Dependerá de seu empenho em manter o relacionamento 

com as pessoas - chave para que sua rede continue fortalecida. 

Encare como parte do trabalho - Recorrer a uma pessoa fora de seu círculo de trabalho não é 

errado. Se seu objetivo estiver claro e a informação a dividir não for sigilosa, não haverá 

problema nenhum em conversar sobre o assunto e pedir conselho a uma pessoa que você 

admire — mesmo sem existir, ainda, um vínculo próximo. 

Ouça mais - Quando for se encontrar com alguém pela primeira vez ou se apresentar a um 

contato em um evento, tente ouvir mais do que falar. Isso vai demonstrar seu interesse e ajudá-

lo a colher informações para os próximos encontros. 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram entrevistadas 70 mulheres dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Presidente 

Kennedy – ES, no período de agosto de 2015 a outubro de 2015 o questionário teve 10 (dez) 

perguntas sobre a Mulher que atualmente deixou sua casa, emprego fixo e se arriscou para se 

tornar uma empreendedora.  
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No Gráfico1 podemos observar o estágio em que o empreendimento se encontra e em 

comparação com o Gráfico 2, observou que 93% das empresas têm até 10 (dez) funcionários e 

que 28% têm mais de 16 anos no mercado o que significa que são empresas já solidificadas no 

mercado. 

Gráfico 1 - Tempo do Empreendimento Gráfico 2-Quantidade de Empregados da Empresa 

Fonte: Elaborado pelas autoras Fonte: Elaborado pelas autoras 

No Gráfico3 e Gráfico 4, visualizamos as necessidades e oportunidades que as entrevistadas 

tiveram para ser inseridas no mercado como gestoras e seu grau de escolaridade. Notamos que 

63% das entrevistadas abriram seu negócio por oportunidade e que 60% conseguiram concluir 

o ensino médio. Nas observações podemos ver que a oportunidade vem crescendo nos 

municípios entrevistados. 

Gráfico 3 - Motivo da Abertura da Empresa Gráfico 4 - Escolaridade das Entrevistadas 
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Nas observações do Gráfico 5 a grande dificuldade ao se abrir uma empresa foi à burocracia 

com 26% e com 23% a busca pelo ponto comercial. E a definição de ramo com 21% ainda é 

um ponto muito discutido antes de se abrir uma empresa. Infelizmente muitas empresas 

preferem não formalizar a empresa para não passar pelas burocracias. 

Gráfico 5 - Dificuldades ao Abrir a Empresa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

O Gráfico 6 demonstra a idade das entrevistadas ao abrir seu empreendimento. 53% tinham 

entre 28 e 36 anos quando abriu seu negócio. 

Gráfico 6 - Idade Quando Abriu seu Empreendimento 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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No Gráfico 7 a preocupação com a imagem é fundamental para quem estáà frente de um 

empreendimento seu jeito de se comportar se vestir diz muito sobre quem você é. 79% das 

entrevistadas ser preocupa com sua imagem e somente 1% não liga para a imagem que passa 

para seus funcionários e clientes. 

Gráfico 7 - Preocupação com a Imagem Pessoal 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

A mulher sempre se preocupa com os afazeres da casa. No Gráfico 8, 29% das entrevistadas 

paga para ter uma faxineira em casa alguns dias da semana, 26% não dá conta da dupla jornada 

e tem uma empregada fixa e 25% se bem na administração da casa e trabalho. 

Gráfico 8 - Compromissos entre Casa e Trabalho 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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O Gráfico 9 demonstra a importância do relacionamento que o Networking tem com a gestão e 

o convívio da empresa, das entrevistadas 46% acredita que é fundamental e apenas 4% acredita 

ser desnecessário. 

Gráfico 9 - O Networking e sua Importância 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

No Gráfico 10, as entrevistadas responderão as questões voltadas para as dificuldades que é ser 

uma gestora, mãe e dona de casa. Com 64% a maior dificuldade é ter a dupla jornada e a 

dificuldade que é gerenciar a vida particular e a profissional. 14% disseram que a sociedade 

julga que a mulher não é capaz de gerir uma empresa. 

Gráfico 10 - Barreiras enfrentadas no Mercado, por ser uma Mulher na Gestão da Empresa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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9 CONCLUSÃO  

Podemos concluir que, a maioria das mulheres não espera apenas que os homens sejam os 

únicos provedores dos lares. Com isso, acabam procurando independência financeira, 

intelectual e profissional para uma melhor posição no mercado de trabalho. Sabendo que através 

de um bom investimento na qualificação profissional, será possível fazer a junção da 

criatividade e da oportunidade de empreender para aplicá-las no mercado que atualmente é tão 

concorrido. 

A mulher busca o desenvolvimento profissional através da rede de relacionamento para que 

possa agregar credibilidade, confiança e lucratividade do seu negócio. No acesso ao mercado 

de trabalho sua preocupação é promover um bem-estar familiar e profissional, sem que haja um 

conflito das partes envolvidas. 

De acordo com os dados coletados, percebemos que a necessidade gera uma oportunidade que 

contribui para uma ideia empreendedora, como também para o aumento do nível de emprego 

no mercado de trabalho, sendo que a preocupação com a imagem e postura feminina é um fator 

de grande importância que poderá proporcionar o sucesso ou fracasso na organização. 

Sendo assim, a mulher tem um papel de grande importância para fazer com que seu objetivo na 

gestão de uma empresa seja bem-sucedido, se tornando uma profissional com potencial diante 

de uma sociedade masculina. 

 

10 REFERÊNCIAS 

ABEL, Fabiane. Características do empreendedor. Revista Gestão e negócios. Publicado em 
03 junho 2015. Disponível em:<http://revistagestaoenegocios.uol.com.br/perfil-
empreendedor/caracteristicas-do-empreendedor/2632/> Acesso em: 22 jun. 2015. 

ABREU, Ana Amélia Ramos. Mulheres no mercado de trabalho. Disponível 
em:<http://www.mulherdeclasse.com.br/mulheres_no_mercado_de_trabalho.htm>. Acesso 
em: 23 maio. 2015. 

ALVES, Branca M.; PITANGUY Jacqueline. O que é feminismo. Disponível em: 
<http://www.scribd.com/doc/221504728/90538245-O-Que-e-Feminismo>. Acesso em: 04 jun. 
2015. 

ALVES Marcela. Como se vestir para o trabalho: dicas e cuidados. Disponível 
em:<http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/como-se-vestir-para-o-
trabalho-dicas-e-cuidados> Acesso em: 22 jun. 2015. 



 

17 

 

BORDIN FILHO, Sady. Marketing pessoal.5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 160 p. 

BRITTO, FRANCISCO; WEVWR, LUIZ. Empreendedores Brasileiros. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 

CARDOSO, Cristiane. A Mulher V moderna, à moda antiga.1.ed. Rio de Janeiro: 
Unipro,2011. 

DAMASCENO, Luiza Débora Juca. Empreendedorismo feminino: um estudo mulheres 
empreendedoras com modelo proposto por Dornelas. Disponível em: 
<http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/A_mulher-e-o-
mercado_de_trabalho/017%20-%20Empreendedorismo%20feminino.pdf>. Acesso em: 28 
maio 2015. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo Corporativo.2.ed., Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 

DRUCKER, PETER. F. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: 1987. 

FARIA, Paula Amaral; FREITAS, Mariana Dias; BRUNO, Flavio da Silveira. 
Empreendedorismo feminino. Disponível 
em:<http://www.recap.eng.uerj.br/lib/exe/fetch.php?id=2008&cache=cache&media=recap_20
08-02.pdf.>. Acesso em: 29 maio 2015. 

FILHO, SadyBordin. Marketing pessoal 100 dicas para valorizar sua imagem. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 

GOMIDE, Gamali Rodrigues. Sua imagem a chave do sucesso – Marketing pessoal. Viçosa, 
2007. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. Empreendedorismo – 
tradução Teresa Felix de Souza, 7.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

ISIDRO, José Espedito. A importância do empreendedorismo nas organizações. Disponível 
em: <http://www.unaerp.br/index.php/documentos/1132-a-importancia-do 
empreendedorismo-nas-organizacoes/file>. Acesso em: 21 jun. 2015. 

LANZARIN, Lovenir José; ROSA, Marisa Olicéia. Marketing pessoal: Uma poderosa 
ferramenta para ser um profissional de sucesso. Disponível em: 
<http://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/marketingpessoalumapoderosaferrament
aparaserumprofissionaldesucesso.pdf>. Acesso em: 28 maio 2015. 

LODISH, Leonard M. Empreendedorismo e Marketing: Lições do curso de MBA da 
Wharton. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

MACHADO, Hilka Vier. Tendências do comportamento gerencial da mulher 
empreendedora. Disponível em:<http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad1999-org-
09.pdf>. Acesso em: 28 maio 2015. 

MALHEIRO, Rita. Viagem ao mundo do Empreendedorismo. Florianópolis: IEA. 2003 apud 
ROESE; BINOTTO; BÜLLAU. Empreendedorismo e a cultura empreendedora: um 



 

18 

 

estudo de caso no Rio Grande do Sul. Curitiba: II Seminário de Gestão de Negócios da FAE, 
2005, p. 5. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos 
da criação e gestão de novos negócios, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

PATI, Camila. 6 dificuldades que só as mulheres têm ao fazer networking. Revista Você 
S/A – Exame. Publicado 08 março 2015. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/6-dificuldades-que-so-as-mulheres-tem-ao-fazer-
networking>. Acesso em: 09 jun. 2015. 

PEASE, Allan; PEASE Barbara. A Linguagem Corporal no Trabalho. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2013. 87 p. 

PROBST, Elisiana Renata. A evolução da mulher no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev02-05.pdf>. Acesso em: 24 maio 2015. 

PROETTI, Sidney. Introdução ao marketing: conceitos básicos para o estudo de 
marketing. 2. ed.São Paulo: Edicon, 2006. 192 p. 

PROTTI, Sidney. O marketing pessoal como diferencial profissional nas organizações 
modernas. Disponível em: <http://www.portalamericas.edu.br/revista/pdf/ed10/art07.pdf>. 
Acesso em: 28 maio 2015. 

RAMSEY, Dave. Líder empreendedor: tradução Ivar Panazzolo Júnior. Ribeirão Preto: Novo 
conceito,2014. 

RITOSSA, C.M. Marketing Pessoal - Quando o produto é você. 1a. ed. Curitiba: Ibpex, 2009. 
v. 1. 187 p. 

SANTOS, L. Marketing pessoal e sucesso profissional. Campo Grande: UCDB, 2002. 

SCHREINER, Thais. 10 dicas para melhorar seu networking. Revista Você S/A – Exame. 
Publicado 18 abril 2015. Disponível em:<http://exame.abril.com.br/revista-voce-
sa/edicoes/201/noticias/10-dicas-para-melhorar-seu-networking>. Acesso em: 09 jun. 2015. 

SILVA Pollyane l. Mulheres ganham mais espaço no mercado de trabalho disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mulheres-ganham-mais-espaco-no-mercado-de-
trabalho/>. Acessado em: 22 jun. 2015. 

SILVEIRA, Ailton Carlos da. et al. Empreendedorismo: a necessidade de se aprender a 
empreender. Disponível em: <http://www.novomilenio.br/foco/2/artigo/artigo_daniele.pdf>. 
Acesso: 21 jun. 2015. 

SOUZA, Jader; Gestão empresarial: administração empresas vencedoras, São Paulo: Saraiva, 
2006. 

 


