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PREFÁCIO

Em primeiro lugar, dizer minha alegria e honra em

receber o convite de prefaciar uma obra a ser publicada

no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, empresa da
qual faço parte e corroboro com sua ação transformadora
nas cidades onde tem atuação. Em segundo lugar, lançar-

-me no desafio de discorrer acerca da produção de um co-

lega de profissão e de instituição, com um tema de minha
simpatia e área de estudo e pesquisa.

Mulheres empreendedoras: entre o batom e o pla-

nejamento estratégico pode nos parecer uma obra feminina e, em tempos de misoginia, de início, pode afastar

os desavisados. Porém, apresenta um recorte moderno da

atuação da mulher empreendedora em primeiro plano na
cidade de Timon, todavia com reflexo no retrato da capacidade empreendedora do sexo feminino de outras realidades brasileiras.

O primeiro capítulo do livro retrata os conceitos de

empreendedorismo das várias correntes ideológicas ociden-

tais, seguido da descrição do percurso da mulher no mercado de trabalho e sua teimosia contra a subjugação a que as
13
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mulheres foram e são submetidas em sua existência. A obra
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Mais do que apresentar cenários a obra faz um

passeia na história que foram imposta às mulheres e seu

relato das mil e uma utilidades objetivada da questão da

da, que nos relembra quão árduas foram essas conquistas.

em uma sociedade inábil ainda no trato das questões de

avanço ao longo dos tempos, de forma minuciosa e detalha-

Quando se trata do empreendedorismo na cidade

maranhense de Timon, a descoberta que a pesquisa traz é

mulher no mundo do trabalho e do desafio de empreender
gênero e de classe.

As vozes das mulheres empreendedoras é um ca-

de gestões femininas recheadas de experiências empresa-

pítulo de brilho e cor na obra, uma narrativa emocionada

los Índices de Desenvolvimento Humano (IBGE, 2020),

dessas proprietárias. As falas trazem em sua construção as

riais das mais diversas. E mesmo com o desafio traçado pe-

que insistem em assolar o estado do Maranhão, é contradito somente pela dedicação e persistência desse grupo.

de como foi e está sendo construída a trajetória de sucesso
lutas e as vitórias empreendidas ao longo do caminho.

Por fim, a obra nos leva a descobrir a inspiração

Devido à dificuldade de encontrar fontes confiáveis

dessas mulheres empreendedoras a frente de negócios

os dados de registros dos escritórios contábeis da cidade, e o

moto, comércio de madeira e materiais de construção ou

para traçar esse percurso de sucesso, foi preciso contar com
curioso relatado pelas respondentes versa sobre a “inquietação, como sendo uma das características que impulsionam

o sucesso muito presente na veia das mulheres timonenses”.

inusitados como, por exemplo: autopeças para carro e

comandando armazéns. Leva-nos a entender que o estímulo delas é por mais empoderamento, e que estão sem-

pre em busca de algo novo e desafiador, que lhes motive

A questão da violência contra as mulheres é tratada

constantemente, a abrir um negócio e poder contribuir

lheres empreendedoras maranhenses objeto deste estudo.

A quebra do paradigma das mulheres fora do mer-

de forma transversal como uns dos desafios para as mu-

para mudanças e a transpor barreiras.

Entre outros temas desafiantes para as mulheres estão a

cado de trabalho, presente somente no âmbito doméstico,

pública e as disputas ambientais para aquelas que operam

censão na mulher timonense. Com diversos níveis de esco-

problemática econômica por que passa o país, a segurança
nos setores que estão imbricados nesse ramo de negócio.
14

quebrado desde a revolução industrial, está em plena as-

laridade, a pesquisa também desvelou que essas mulheres,
15
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mesmo sem curso superior nem pós-graduação em sua formação, fazem de seus negócios, diferenciais competitivos.
Apresento-lhes uma leitura fácil, leve e enriquecedora de “Mulheres empreendedoras: entre o batom e o
planejamento estratégico”, e sintam-se incorporadas (os)
nesse mergulho empreendedor feminino.
Profa Dra Andréa Lima Barros

Doutora em Gestão e Planejamento do Turismo e Hotelaria
Administradora e Pesquisadora de Turismo de Base Comunitária,
Empoderamento Feminino nas comunidades e Desenvolvimento
Local e Sustentável.

APRESENTAÇÃO

A mulher empreendedora traz consigo uma de-

monstração clara da força e da vivacidade deste gênero in-

terpretado equivocadamente como o sexo frágil. A discus-

são a respeito do lugar da mulher não é um tema recente,
mas o debate sempre rende bons argumentos.

O diálogo a respeito desta temática é recorrente, prin-

cipalmente pelos avanços que as mulheres conseguiram ao

longo dos anos, e das constantes lutas feministas para firmar

sua participação e exigir que a igualdade de gênero prevaleça.
Um forte impulsionador da entrada da mulher no

mercado de trabalho deu-se no século XX com as Primeira e Segunda Guerras Mundiais (1914-1918 e 19391945, respectivamente). A ausência dos homens enviados

para combate e posteriormente a quantidade de homens

mortos durante o conflito tornou imprescindível a contra-

tação de mulheres para funções que antes eram exclusivamente masculinas.

As mulheres ganharam mais espaço no mercado de

trabalho. Nesse período, nascem os primeiros movimentos
16
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feministas, elas começaram uma luta mais organizada por

taxa de emprego feminino em pequenas e médias empre-

Mesmo três quarto de século decorridos após o fi-

Nesta pesquisa, procuramos identificar as áreas de
atuação feminina, antes considerados como tipicamente
masculinos e hoje todos esses redutos são praticamente ocupados por elas. Porém, qual área é a mais atrativa?
Qual lhe causa mais interesse? Qual o zelo pelos negócios? Como resposta a essas questões, prezado leitor, você
terá um panorama do contexto empreendedor feminino
na cidade de Timon, nosso grande objeto de pesquisa,
e diante desta informação, poderá compreender e surpreender-se com as superações dessas mulheres. Este livro
também poderá servir para o direcionamento de estudos
mercadológicos e estratégicos para melhor propor ações
de administração e ações empreendedoras.

seus direitos e pela igualdade de oportunidades no trabalho.

nal da última guerra mundial e dezenas de avanços dedicados ao universo feminino, dia após dia, elas encontram
desafios de provar para sociedade seu valor e sua força de

trabalho, esta luta entre o batom, símbolo da identidade

feminina, e o planejamento estratégico de administrar
uma casa, filhos, esposo, pais, irmãos, empreendimento

e colaboradores, mesmo que empiricamente (baseado na

observação, na repetição), existe todo um sistema de patriarcado que duvida, que não lhe dá credibilidade e que
chega ao ponto de torcer contra.

Na contramão desta avenida barulhenta, a mulher

empreendedora vem demonstrando que é uma fonte de

sas alcançou 44,53% nas áreas metropolitanas.

lho tem aumentado significativamente, causando altera-

No quesito específico da pesquisa, tínhamos como
desafios propostos detectar os empreendimentos conduzidos
por mulheres, não somente que estivessem laborando junto com seu companheiro, pai ou irmão, mas aquele negócio
criado, desenvolvido, administrado e registrado sob sua gestão como também identificar em suas falas quais os problemas que enfrentam na condução do negócio, e com base no
tempo de existência do empreendimento, analisar o crescimento do empreendedorismo feminino na cidade de Timon.

brasileiro (BRUSCHINI, 1994). Segundo Melo (2001), a

fissionais liberais e impulsionará o empreendedorismo, e

inspiração e de estudo e faz-se importante pesquisar e publicizar os avanços do empreendedorismo feminino, sua
contribuição significativa na reestruturação da organização do trabalho decorrente de grandes transformações nos

processos produtivos e na economia como um todo. São
tempos de mudança para as mulheres.

No Brasil, a presença feminina nos postos de traba-

ções no tamanho e na composição do mercado de trabalho

18

A pesquisa certamente beneficiará estudantes, pro-
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poderá desencadear a procura por maior qualificação pro-

Mulheres Empreendedoras: entre o batom e o planejamento estratégico

Os chamados empreendedores exercem a função

fissional, que, por sua vez, tenderá ao aumento na arreca-

de atender às necessidades mutantes da sociedade, auxi-

a grande saída para crise financeira.

“não são simplesmente provedores de mercadorias ou de

dação de impostos, gerando mais postos de trabalho, que é

liando o crescimento do mercado. Os empreendedores

Mulheres empreendedoras percebem que o cresci-

serviços, mas fontes de energia que assumem riscos em

crescimento não interessa às empreendedoras (KAMAU;

to” (CHIAVENATO, 2007, p.18). Para Dolabela (2006,

e outros autores, o desenvolvimento é sucessivamente uma

em que vive (época e lugar)”. A atividade empreendedo-

redes sociais com os colaboradores, sócios, acionistas, ins-

da natureza humana. Dolabela (2006, p. 30) mostra ainda

res, entre outros.

to econômico e pelo desenvolvimento social. Por meio da

mento do negócio requer um propósito o crescimento pelo

uma economia em constante transformação e crescimen-

MCLEAN; ARDISHVILI, 1999). Na concepção destes

p. 29), “O empreendedor é um ser social, produto do meio

consequência de um intensivo estabelecimento de vastas

ra não é recente, existe desde sempre, pois inovar é parte

tituições financeiras, outros empreendedores e fornecedo-

que “[...] o empreendedor é o responsável pelo crescimen-

Para a construção tanto da pesquisa quanto deste

livro, recorremos à literatura como forma de fundamen-

inovação, dinamiza a economia”.

O empreendedor é o detentor da capacidade de

tar e dar credibilidade a empreitada proposta. O que nos

reinventar os meios para atender às crescentes necessida-

papel de empreendedora é relativamente recente, encon-

tanto econômicas como sociais e até mesmo ambientais.

do sexo masculino, e na maioria das vezes as informações,

para fazer uma descrição da situação atual, este livro per-

Apesar dessa falta de informação constituir um

que levou a mulher a empreender? A mulher conhece o

justificativa para a execução deste trabalho e de outros tra-

Para isso, torna-se necessário identificar a mulher

revelou uma outra suspeita, de que a atuação feminina no

des da sociedade e proporcionar grandes transformações

tra-se maior quantidade de dados sobre empreendedores

O empreendedorismo assume variadas formas e

ainda, não estão divididas conforme o gênero.

gunta: qual a estratégia da empreendedora feminina? O

fator de dificuldade, tornou-se também, uma importante

plano de negócio e faz uso dele?

balhos que certamente se desdobrarão sobre o tema.

empreendedora brasileira; conhecer a história dessa mu-

20
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lher no mercado de trabalho; levantar os setores em que o
empreendedorismo feminino é maior e a importância do
estilo de gestão feminino para a sociedade atual.

Empreender é uma tarefa tanto para homens quan-

to para mulheres, independe de sua classe social ou pro-

fissão. Basta que a pessoa deseje, use da sua criatividade,
inove, motive e assuma riscos. Segundo Dogen (1989, p.
11), “[...] O empreendedor, por definição, tem de assumir
riscos, e o seu sucesso está na sua capacidade de conviver
com eles e sobreviver a eles [...]”.

Para o alcance dos objetivos propostos, fizemos

uso de alguns métodos, o primeiro foi investigar junto
a Junta Comercial do Estado ( JUCEMA), a Secretaria

de Tributos do Município e a Associação Comercial e

Industrial de Timon (ACIT), para identificar o número
de empresas conduzidas por mulheres.

No segundo momento, realizamos entrevistas

com o público feminino que compõem a gestão destas
empresas no município, para a partir desses depoimentos identificar qual a participação destas mulheres no

mercado de trabalho, o que lhes despertou o interesse

de abrir seu próprio negócio, quais os desafios enfrenta-

dos, qual seu grau de instrução e se este fator é relevante, como é ser chefe de família e empreendedora?
22

Mulheres Empreendedoras: entre o batom e o planejamento estratégico

Desenvolvemos uma pesquisa de cunho quali-

tativo, pois, conforme Gerhardt e Silveira (2009, p.31),

“não se preocupa com representatividade numérica, mas,
sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização etc”.

Fizemos uso de um questionário semiestrutu-

rado de perguntas mistas (abertas e fechadas), para que

desta forma pudéssemos obter respostas que expres-

sassem de forma mais fiel possível seus sentimentos e,

principalmente, a essência da mulher empreendedora.
Quanto à natureza da pesquisa foi exploratória, pois comungamos da mesma visão de Gil (2007), por ser além

de mais adequada para esta investigação, ela retrata

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.

Para um melhor aprofundamento sobre o tema, foi

indispensável o uso de fonte bibliográfica, de trabalhos
que versam sobre a mulher no mercado de trabalho, sua
importância e o empreendedorismo.

A condução da pesquisa foi realizada pela aluna

bolsista Isabel Cristina em parceria com o colega Maycon

Rodrigues, como bolsista voluntário, sob o acompanha-

mento do professor-orientador Antonio Jorlan, em alguns
órgãos públicos na cidade de Timon-MA, conforme já relatado anteriormente.

23
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A relevância deste trabalho é medida inicialmente pela necessidade de discutir a presença da mulher no
mercado de trabalho não apenas como colaboradora, mas
efetivamente como empreendedora, sujeita ativa, reflexiva,
sempre atuante direta e indiretamente no desenvolvimento do lar, da família e dos negócios.
Em segunda instância, pela necessidade de registro,
de marcar como fato histórico e fonte de pesquisa para
outros trabalhos que versam sobre o comportamento feminino e seu desenvolvimento, desmistificando a ideia
fixa do patriarcado e de sua hegemonia.
Em termos de organização deste livro, abordaremos
inicialmente a respeito do empreendedorismo, onde surgiu
e como chegou ao Brasil, no capítulo seguinte trataremos
da história das mulheres no mercado de trabalho, origem
e evolução, logo adiante falaremos do empreendedorismo
feminino em Timon, como se comporta e o que projeta
como futuro, no capítulo quarto apresentamos os desafios
conduzidos pelas empreendedoras, o uso do planejamento
estratégico, no quinto capítulo mil e uma utilidades são
observadas, como conciliam trabalho e lar, chegando no
capítulo seis a formação entre em debate, no sétimo capítulo as surpresas de encontrar uma mulher no comando de
um negócio, no capítulo oitavo, abordaremos os benefícios
e o envolvimento destes empreendimentos na economia
da cidade e no capítulo nono, a voz das gestoras, a marca
identitária das mulheres empreendedoras de Timon.
24

COMPREENDENDO O TERMO
EMPREENDEDORISMO

A palavra empreender e empreendedor é uma das

mais comentadas e pesquisadas nas redes sociais e no dia

a dia de palestrantes motivadores, também chamados hoje

de coaching, em tempos de crise torna uma palavra de or-

dem, e o trocadilho é inevitável, na cri$e. Mas afinal o que
é mesmo empreendedorismo?

O conceito é na verdade uma miscelânea de defini-

ções, e cada autor desenvolve a sua baseada em palavras-cha-

ve tais como: desenvolvimento, riscos calculados, oportunidade, economia, inovação, qualidade, nicho de mercado etc.

Diante o exposto e mediante a leituras realizadas

em vários livros e artigos científicos e/ou em revistas da
área de gestão e negócios, informamos que significa ter
uma visão além do alcance, enxergar oportunidades onde

os outros nada veem ou simplesmente só visualizam despesas ou prejuízo.

De acordo com o Tesauro Michaelis On-line, em-

preendedorismo é a qualidade ou característica de quem
25
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realiza empreendimentos. Para Martins (2006, p.16), a

LABIAK JÚNIOR, 2010, p. 21-22), Uma característica

põe: “O termo surgiu na França, como enterpreneur, que

rança e poder decisório dentro do processo organizacional.

compreensão é descrita desde a origem, como assim ex-

quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo”. E

reforça com o conceito definido por Chiavenato (2004, p.
28), o empreendedor “é a pessoa que inicia e/ou opera um

negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente”.

Vimos então que várias são as definições, temos

interessante dos intraempreendedores é que eles têm lideEmpreendedores Sociais – “são pessoas que de-

senvolvem projetos sociais, estão em busca de fazer uma
diferença no seu quintal, na sua rua, no seu bairro, na cida-

de, no seu Estado, no seu país, no mundo, são pessoas que

se dedicam a causas sociais, sem ter uma visão de lucrati-

vários outros estudiosos que conceituam o termo em-

vidade pessoal, mas de bem-estar coletivo. Os empreende-

também ressaltar os outros tipos de empreendedoris-

insatisfação, de que podem produzir mais e melhor para

(2010), chamados “outros empreendedores”, apresentados

iniciativa privada estão atuando ou desenvolvendo ações,

preendedorismo, e aqui consideramos como importante

dores sociais têm uma visão também de futuro, de eterna

mo, apresentados por Gauthier, Macedo e Labiak Júnior

um coletivo, agem geralmente onde nem o governo ou a

da seguinte forma.

são solidários” (GAUTHIER; MACEDO; LABIAK JÚ-

Intraempreendedores – são pessoas que trabalham

NIOR, 2010, p. 23-24). Como disse certa vez Zilda Arns1

truturar mudanças “dentro da organização e propõem mu-

DA CRIANÇA, 2019, s/p). Os projetos de empreende-

em organizações, que, com suas atitudes, conseguem es-

danças que farão a diferença, ele/ela não é o proprietário

da empresa, ele/ela é um(a) colaborador(a), porém, não
apenas mais um(a), ele/ela faz a diferença, destaca-se dos
demais. Pessoas com essas características são desejadas por

outras empresas, por apresentarem possuir uma estrela a

mais, são habilidosas, criativas, eternas insatisfeitas com
suas conquistas e seu trabalho, estão sempre na busca de

mostrar melhores resultados” (GAUTHIER; MACEDO;
26

“Prefiro olhar o lado positivo das coisas!” (PASTORAL
dorismo social normalmente possuem características in-

teressantes de serem replicadas para poderem atingir um
grande número de comunidades, modificando profundamente a realidade social de muitos.
1

Dra. Zilda Arns Neumann foi médica pediatra e sanitarista, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, fundadora e coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa - organismos de ação social da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Dra. Zilda Arns também foi representante titular da CNBB, do Conselho Nacional de Saúde e membro do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES).
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O empreendedor na verdade é um ser dotado de

capacidades especiais, de criar e recriar de inventar e rein-

ventar, possui habilidades variadas, é forte e determinado,

possui ideal e procura desenvolvê-lo, colocá-lo em prática,
é audacioso, assume riscos, porém os calcula, é acima de
tudo acreditador de seus projetos e sonhos.

Os empreendimentos surgem por necessidade,

oportunidade (e imbuídos do desejo de ser o próprio pa-

trão) ou por herança. Estes são os três fatores que deter-

minam a criação/desenvolvimento de um negócio. E com
as nossas empreendedoras não foi diferente, bem como os

desafios em partilhas dobradas, como se diria na contabi-
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O empreendedorismo no Brasil iniciou a partir do

século XVII quando os portugueses observaram o grande
potencial de exploração do território brasileiro.

Muitos homens dessa época desenvolveram os mais

diversos empreendimentos (a maioria a custa do trabalho
escravo, um grande destaque é o Barão de Mauá2, o seu

legado foi tão grande que ainda hoje é reconhecido como
um dos primeiros e maiores empreendedores do Brasil.

Podemos classificar o empreendedorismo sob duas

variáveis: Oportunidade e Necessidade.

O empreendedorismo por Oportunidade indica

lidade, que vem com a carga de administrar o bem (em-

quem iniciou sua atividade para melhorar sua condição

busca de qualificação (formação acadêmica).

mercado, a fim de atender as necessidades do público alvo\

preendimento), os filhos, a casa (lar), o matrimônio e a
Estas variáveis representam a vivacidade de um ne-

gócio gerido por mulheres, a busca por seu espaço no mer-

de vida, ou seja, procura algo inovador, realiza pesquisa de

consumidores, e geralmente tendem a ser mais duradouro.
O empreendedorismo por Necessidade indica o

cado de trabalho, o que muitos passam a denominar de

indivíduo que atravessa alguma dificuldade (perda do em-

ramento de fato existe ou não passa de mais uma palavra

preendedorismo a saída para seus problemas.

empoderamento feminino, mas será que este tal empodecriada para velar o preconceito e a subordinação?

Os chamados empreendedores exercem a função

de atender as necessidades mutantes da sociedade, auxi-

liando o crescimento e o mercado, ou seja, empreendedoras(es) tendem a assumir riscos.
28

prego, diminuição da renda familiar etc.), e que vê no em-

Apesar do empreendedorismo está em ascensão no

Brasil são diversos desafios que os empreendedores precisam

solucionar a fim de que possam se manter ativos no mercado.

2

O Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, foi um brilhante industrial,
banqueiro, político e diplomata, nasceu no Brasil, em uma cidade chamada Arroio Grande, pertencente ao município de Jaguarão, Rio Grande do Sul.
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Atualmente, vivemos em um período de eferves-

cência do capitalismo (apesar da atual crise econômica). E

com isso existe de fato uma competitividade, em que prevalece o mais forte, por este motivo torna-se fundamental

estimular o empreendedorismo para que assim haja um
crescimento econômico da nação.

Apesar do crescimento do empreendedorismo no
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Brasil em relação a outros países, encontra-se muito atrás,
principalmente quando se refere ao número de patentes4.
Ser empreendedor vai muito além de ser apenas a
pessoa que “corre risco”, ser empreendedor também é aquele que realiza antes, que sai da área do sonho, do desejo, e
parte para a ação, ser empreendedor, é ser social, é ser ativo
e constante no universo de gestão, pequena ou grande.

Brasil, o país ainda caminha a passos lentos rumo ao fortale-

cimento do empreendedorismo como uma cultura nacional.
Diferentemente do que ocorre na América do Nor-

te e Europa, onde a discussão sobre empreendedorismo

inicia na tenra infância, inserida no contexto escolar, para
que as crianças possam adquirir: senso de criação, desen-

volvimento e visão de futuro. No Brasil, este conceito é re-

lativamente novo, surge em meados da década de 90 do século XX, timidamente nas Universidades e depois na grade

curricular de escolas particulares. Neste mesmo período,
surge no Brasil o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas-SEBRAE, criado com o intuito de
dar suporte aos pequenos e novos empreendedores.

É incontestável que há financiamento de fomento3

ao empreendedorismo, principalmente na forma de cur-

sos, porém ainda faltam muitos investimentos públicos e
privados para pesquisas científicas no mundo acadêmico, o

3

Ajuda, apoio, proteção.
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4

Registro de uma invenção ou descoberta, de marca de fábrica, de nome de produto concedido pelo Estado para garantir a propriedade ao autor, bem como
uso e exploração exclusivos; carta patente.
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A HISTÓRIA DAS MULHERES
NO MERCADO DE TRABALHO

hombres en las sociedades primitivas?6, que o estudo mais

antigo e erudito sobre o matriarcado se deve a outro estu-

dioso, denominado de Johann Jakob Bachofen, um jurista

suíço estudioso dos clássicos, que publicou em Stuttgart,
em 1861, a obra Das Mutterrecht7, causando um grande

impacto na visão do século XIX.

Carvalho et al (2012, p.48), informa que:

É notório para a maioria da população brasileira a

Outro marco no surgimento dos estudos
sobre mulheres foi o livro O segundo sexo,
de Simone de Beauvoir (1949), publicado entre as décadas de 1940 e 1950. Em
uma célebre frase, que é tomada ainda hoje
como referência tanto na academia quanto
no movimento social organizado, a autora
resume sua proposição: “A gente não nasce
mulher, torna-se mulher”.

árdua história das mulheres para sua inserção no mercado
de trabalho até o presente momento.

Desde os primeiros anos de denominação colonial

no Brasil, a mulher é submetida a um discurso moraliza-

dor que a inferioriza diante de um homem (pai, marido,
irmão), ou seja, a mulher “nunca” teve o livre arbítrio de
escolher o que é melhor para ela, pois é “adestrada” a viver

dentro de um contrato conjugal, em que o homem tem
pleno poder sobre a mesma.

Existe um mito de que houve um regime de ma5

triarcado em algumas sociedades, e por se tratar de um
mito a discussão torna-se improdutiva, outros dizem que

a denominação de mito é justamente para suprimir a história e prevalecer o ideal de superioridade masculina. Al-

guns historiadores como Joan Bamberger (1979) cita em
sua obra El Mito Del Matriarcado: ¿Por que gobiernan los

5

Relato que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou
filosófico.
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Esta discussão nos encaminha sempre à uma deter-

minação feminina de querer mostrar o seu valor dentro da

sociedade e a buscar o reconhecimento dos serviços prestados com seu auxílio substancial. Na construção desta

história das mulheres, na luta por uma igualdade de gênero, chegamos em um recorte temporal, este com regis-

tro e não mais considerado como mito, que é da presença
feminina no mercado de trabalho.

Esta presença extra muros residenciais tem fator

propulsor durante as guerras que as direcionam para den6
7

O Mito do Matriarcado: Por que os homens dominam nas sociedades primitivas? traduzido do Espanhol.
A Mãe Certa, traduzido do alemão.
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tro das fábrica, no entanto, este pensamento ao qual nos
encaminhamos não deixa de ser machista, preconceituoso

e tendencioso, são formas de apagamento da presença feminina em atividades laborativas desde sempre, no entanto não consideradas como trabalho propriamente dito.

Não foi a partir das guerras que as mulheres se de-

dicaram ao trabalho, mas foi a partir delas que tivemos a

presença da mulher no trabalho fora de suas residências,
pois é neste espaço confinado onde desde cedo aprendem
a lavar, passar, cozinhar, bordar, costurar, educar os filhos
e quando abandonadas por seus companheiros ou devido

à viuvez ou mesmo à presença do cônjuge que possui uma

renda baixa e precisa de uma complementação. É do tra-

balho realizado pelas mãos femininas que surgem ações de
empreendedorismo e fomento financeiro para o complemento da renda familiar.

A produção de doces em compotas, os bordados e as

costuras, as lavagens e passagem de roupa para outras famílias, o restaurante ou lanches rápido na sala ou varanda de
casa e até mesmo em pontos de grande movimentação (en-

tradas e saídas de boates, shows, eventos culturais etc.), são
atividades diuturnamente desenvolvidas por mulheres, que
as desempenham como sendo a única fonte de subsistência

ou como renda complementar, e pasmem, as mulheres casadas boa parte delas não chegam a pegar em uma cédula, é
o esposo quem administra o fruto do trabalho delas.
34
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Diante deste contexto, desta realidade, apesar de

injusta, é que compreendemos a visão ambígua do trabalho desenvolvidos no espaço doméstico e fora dele.

[...] alguns confundem “trabalho feminino” com as funções domésticas, os cuidados
com a família e a casa; já outros entendem
que ele envolve as atividades remuneradas
realizadas no próprio domicílio e mesmo a
participação das mulheres no mercado de
trabalho. Neste último sentido, o trabalho
chegou a ser questionado como elemento
impeditivo das ditas “funções naturais” das
mulheres, as de mãe e esposa. Entretanto,
basta olhar com atenção a história para ver
que as mulheres sempre trabalharam, mesmo que, em várias situações, seu labor não
fosse tão evidente ao confundir-se com os
ofícios coletivos e familiares (MATOS,
BORELI, 2013, p.127)

A caracterização da imagem feminina vem passan-

do por um processo de metamorfose, porém lento, mas

gradativo. Basta olharmos a forma como a mulher era
compreendida inicialmente como elemento de procriação
e reprodução, em que o sentimento de prazer não lhe per-

tencia, como também não lhe competia os afazeres domésticos, pois possuía escravos/lacaios/serviçais, que eram
incumbidos desde a amamentação ao prazer sexual do patrão, a mulher era definitivamente um objeto.

Passamos então à uma nova fase, período em que

os escravos já não haviam em abundância, e os afazeres
35
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e cuidados da casa e dos filhos e do marido passaram a
ser de responsabilidade da mulher/esposa, neste momen-

to, temos a personificação da “Amélia”, aquela que zela

com maestria o lar, que não necessitava de grande formação escolar, pois mulher boa para casar era mulher não

letrada, deveria ter o bastante de conhecimento para saber
conversar com o marido e não lhe aborrecer e educar os

filhos. Segundo Mary Del Priore (1994), estas mulheres
passavam suas vidas enclaustradas, ensinando seus filhos

e filhas nas práticas cristãs, ocupação que lhes assegurava

também a sobrevivência, ou seja, a formação estava ligada
às prendas domésticas.

Posteriormente, as mulheres foram assumindo

postos de trabalho considerados inicialmente como reduto masculino. E o mais interessante desse contexto é

que devido à posição ocupada por elas, foram então caracterizadas como de baixo valor remunerativo. As funções

exercidas nas fábricas têxteis, nas empresas de telefonia,
nas lojas de departamento como datilógrafas, guardadoras

de livros, balconistas etc. passaram a ser visualizadas como
leves, delicadas e que exigiam o trato feminino, assim foram também desprestigiadas monetariamente, pois, se o

trabalho poderia ser executado por uma mulher, tratava-se

então de um trabalho muito fácil, porque não exigia esforço físico e mental.
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Quanto à área da educação, ainda hoje é perceptível
a presença maciça de mulheres, professoras, nas séries iniciais, desde o jardim de infância até o fundamental menor
é um espaço compreendido quase que exclusivo por mulheres, e consequentemente de remuneração inferior.
Nas séries maiores onde se tem a presença de um
professor por disciplina, notamos uma certa disparidade
entre a formação em ciências da natureza, com a presença
de homens/professores e as disciplinas de educação/formação pedagógica com a presença de mulheres.
Quanto à formação das moças, não mais apenas
na Escola Normal, mas agora também no nível superior,
Abrantes (2015, p.73-74) nos informa que:
A educação superior para as moças ricas
era vista como um adorno dos “dotes naturais”. As mulheres de classe média se
situavam entre os discursos que apontavam a educação como seu novo dote, para
“arranjar marido” ou para substituí-lo em
caso de necessidade. Já as mulheres pobres, precisavam lutar sozinhas pelo seu
“dote de cada dia”, pois sua sobrevivência
dependia de seu trabalho.

Foi somente a partir das Primeira e Segunda Guerras Mundiais (1914-1918 / 1939-1945) respectivamente,
que houve uma visibilidade das mulheres no mercado de
trabalho, devido à ausência de homens para desempenhar
determinadas atividades, com isso as mulheres passaram a
executar funções diferentes do ambiente familiar.
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Porém, a mulher nunca obteve o reconhecimento
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Devido à modernização entre os anos de 1970-

esperado e as atividades as quais começaram a desempe-

1975, o número de mulheres nas universidades aumentou

valorizadas monetariamente e socialmente e, por fim, des-

O avanço da escolaridade feminina só se ampliou

nhar foram progressivamente sendo desprestigiadas, descartadas pelos homens, como por exemplo, o magistério.

Após o fim da Primeira Guerra ainda pregavam

o discurso de que a mulher deveria dedicar-se exclusivamente às tarefas do lar e à maternidade.

em cinco vezes, enquanto o de homens dobrou.

nas décadas seguintes e gerou impacto no mercado de tra-

balho. A qualificação das mulheres proporcionou um avan-

ço em áreas tradicionalmente masculinas. É salutar lembrar
que o ingresso das mulheres na vida acadêmica também

Apesar disso as mulheres se mantiveram no merca-

não ocorreu de forma tão democrática. O sonho de uma

população feminina acima de 21 anos e 14% com menos

pai, este sempre foi o dever do filho varão, pois a ela cabia

do de trabalho. De acordo com o censo de 1920, 31% da

formação superior não era vislumbrado para uma filha pelo

de 21 anos tinham empregos remunerados.

o sustento do lar, portanto, o homem carecia de uma for-

Com o passar dos anos houve o desenvolvimento

no setor de serviços e com esse avanço as mulheres foram

incorporadas ao mercado de trabalho como telefonistas,

mação. De que adiantaria uma mulher com curso superior
se o seu destino era cuidar da casa, dos filhos e do marido?

Ao passo que as mulheres foram galgando espaço

escriturárias, secretárias e datilógrafas, porém as profissões

nas fábricas. Em postos de trabalho, a qualificação pas-

laridade, como Engenharia, Medicina, Direito, eram de

a ressalva já explicitada anteriormente, as profissões de-

de maior prestígio e que exigiam um maior nível de esco-

difícil acesso às mulheres, visto que o ambiente universitário era tido como masculino.

Com o dito “Milagre Econômico” nos anos de 1970,

sou a ser compreendida como algo interessante, mas com

sempenhadas por mulheres passaram também a ser con-

sideradas como de baixo valor, com uma remuneração vil,
pois se uma mulher era capaz de desempenhá-las, então

no Brasil, houve uma industrialização e modernização e as

não exigiria grande esforço, por conseguinte não precisava

tradicionais (têxteis e alimentos), mas também nas indústrias

No campo da educação, as meninas foram inseridas

mulheres passaram a ser incorporadas não mais nos ramos

possuir alta remuneração.

de eletrônicos de brinquedos, farmacêuticos e cosméticos.

em salas separadas dos meninos, depois surgiu as escolas
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mistas, o curso ginasial e a formação no Curso Normal,

çar seus conhecimentos e “colocar o seu saber em segundo

pacitavam-nas para realizar o trabalho de formação/edu-

Observa-se a que ponto se chegava, mesmo inte-

passando a serem conhecidas como “As Normalistas”, cacação de seus filhos e para exercer a profissão de professo-

ra, as séries iniciais ficavam então a cargo das normalistas,
por serem mulheres, sensíveis e possuírem extinto mater-

nal e toda uma carga de simbologia estereotipadas que as
caracterizava como o modelo ideal.

Nessa época, nenhum homem mais se colocava à

disposição para realizar a função de professor de primei-

ras letras, além do mais houve uma desvalorização salarial,
tendo em vista que as mulheres assumiam o posto.

Lógico que elas não iriam parar por aí, certamen-

te queriam também um curso superior, ir mais longe em
busca de mais conhecimentos. Contudo, este desejo nunca

foi visto com bons olhos. Com um crescente número de

mulheres com formação inicial e no mercado de trabalho,
as discussões a respeito de feminismo e atividades dentro e

fora do ambiente doméstico bem como influenciadas pelo

contexto europeu fez surgir no Brasil as revistas femininas,
no final da década de 50 do século XX, contendo dicas de
como vestir-se (inspiradas na moda europeia), boas ma-

neiras, como portar-se diante dos homens (pais, irmãos,

plano” para não perder o marido” (PINSKY, 2014, p.193).

lectualmente capaz, a mulher deveria furtar-se ao direito

de não expressar tal condição, pois corria o risco de perder

o marido. A ideia era de que a mulher sem um homem,
sem um marido que a sustentasse não seria digna de ser

respeitada pela sociedade. Mesmo tendo a oportunidade de
progredir nos estudos, ainda assim estava na condição subalterna de subserviência ao homem.

Pinsky (2014, p.193) ainda acrescenta:
E o que é “o verdadeiro espírito feminino”? Nas entrelinhas estão: ser submissa,
ingênua, doce ou saber representar bem,
possuir tais qualidades – tanto faz, realidade ou performance, contanto que “o perigo”
seja evitado. O problema pode ser imediato – ameaça às relações de gênero estabelecidas como “verdadeiras” e “corretas”. De
todo modo, no final dos anos 1950, quando o Jornal das Moças publica seus artigos
preocupados, ao lado da maioria das donas
de casa felizes ou resignadas existem mulheres de classe média que investem nos
estudos e no mercado de trabalho apesar
dos “perigos”.

A realidade foi sendo pouco a pouco transforma-

marido), e até mesmo como deveria conduzir/encobrir sua

da, e o medo gradativamente extirpado, paulatinamente as

seguiu se casar tiver uma cultura inferior, ela deve, disfar-

tes quando não tinham o direito de abrir empresas em seu

inteligência. “Se o homem com quem a “mulher culta” con-

40

mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho, e an-
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nome, salvo as viúvas, hoje é uma realidade que acrescenta
e contribui significativamente para a economia do país.
Hodiernamente, as mulheres ocupam setores que
até então eram impermeáveis ao universo feminino. E
hoje um setor que vem chamando atenção e oportunizando as mulheres é o empreendedorismo.
Na pesquisa realizada na cidade de Timon, no estado
Maranhão, que buscou identificar estas mulheres empreendedoras, revelou de forma surpreendente que a presença
feminina está representada nas áreas de venda de madeira,
materiais de construção, comércio de atacado, autopeças
para carro e moto, restaurantes, supermercado, clínicas etc.
Esta pesquisa só comprova o que a teoria já pregava, revela cientificamente a discussão empírica de que
a mulher transpõe seu espaço no mercado de trabalho de
forma significativa, não mais seguindo as regras impostas
como padrão, mas sobrepondo-as e representativamente
constrói seu lugar e seu nome no mercado de trabalho.

EMPREENDEDORISMO
COM BATOM

O projeto de pesquisa PIBIC8 CNPq9 buscou ana-

lisar a representatividade feminina no cenário do empreendedorismo na cidade de Timon, no estado do Maranhão.

Antes de irmos a campo, já realizávamos inferências

a respeito da quantidade de mulheres a frente de negócios,
mas quando começamos de fato a realização das entrevistas, percebemos quão vasto é o empreendedorismo femi-

nino na cidade, isto porque foram somente considerados

os empreendimentos com registros formal (empresas com

CNPJ10), para a análise deste trabalho, deixando de fora
um incontável número de pequenos negócios sem forma-

lização jurídica, ditos informais, que são geridos por mulheres, empreendimentos estes que são responsáveis pelo

sustento de famílias, advindo da venda de catálogo de por-

8
9

Programa Nacional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC

Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente chamado de Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq

10 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ. É um cadastro onde todas as pessoas jurídicas e as equiparadas (pessoas físicas que exploram em nome individual atividades com intuito de lucro) são obrigadas a se inscrever antes de iniciar
as suas atividades. De modo simples diria que é o CPF de uma empresa.
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ta em porta, de salão de beleza, da fabricação de bolos, doces e salgados, barraca de frutas e verduras, mini mercados
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Perrot (2016, p.109-110) afirma que:
Por muito tempo, as mulheres foram camponesas, ligadas aos trabalhos rurais; no
período que precede a Segunda Guerra
Mundial, na França, era essa a condição
de quase metade das mulheres. No mundo, as camponesas são certamente ainda
maioria, se pensarmos na África, na Ásia
e na América Latina.

também conhecidos como “quitanda11”, arrumadinho (es-

petinho, comida caseira), costura e consertos de roupas etc.
O empreendedorismo feminino, em alguns países che-

ga a surpreender a parcela da sociedade, que havia relegado a
mulher a um papel secundário na economia, seja por questões
culturais ou descrenças no seu potencial empreendedor.

Na década de 1920, algumas mulheres conseguiam

Após um longo período de invisibilidade, um novo

o seu sustento com atividades comerciais. Muitas vezes,

so à educação e sua participação em lutas sociais, propor-

navam-se comerciantes brilhantes. Mas não as isentava

econômica, principalmente através de negócios/empreen-

questionamento quanto ao trabalho doméstico, e respon-

momento vai surgindo para as mulheres, através do aces-

elas continuavam os negócios dos maridos falecidos e tor-

cionando assim sua emancipação social e independência

das atividades domésticas. Perrot (2016, p.118) faz um

dimentos de geração de renda e emprego.

de afirmando que “Sim. Num certo sentido, ele desapare-

A presença das mulheres no mercado de trabalho

é uma constância desde sempre, se colocarmos suas ativi-

dades domésticas, seus afazeres da casa, sua administração

do lar, sabendo sempre dosar a satisfação dos filhos e do

ceu. A crise da domesticidade e as utilidades domésticas

– indústria de refrigeração e mecanização – a modificaram
completamente”.

E na verdade foi isso mesmo, o trabalho doméstico

esposo. É responsabilidade da mulher desde cedo saber

não desapareceu, mas foi em boa parte mecanizado, mas

que o marido coloca em casa para o sustento da família.

soas, ou seja, de mulheres. A indústria, como brevemente

11 Mercado, praça, lugar onde se compra e se vende, pequena loja ambulante, lugar
onde se vendem frutas, verduras, legumes, ovos, etc., doces e gulodices da culinária doméstica, geralmente à base de farinha, expostos em tabuleiro.

as guerras, tiveram papel importantíssimo nesta mudança

planejar, organizar, dirigir e controlar os bens (alimentos)

para operacionalizar a máquina necessita-se ainda de pes-

Além de saber coser, cozinhar, fiar, lavar, passar e lavorar.

citada, e o processo mercadológico, o consumo de massa e
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do comportamento da casa e da personalidade da mulher.
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Os trabalhos domésticos propriamente ditos ame-

nizaram. Mas os filhos – sua saúde, seus estudos, suas distrações – os substituíram. De tal forma que o doméstico
continua a pesar na agenda das mulheres. Sem que os homens colaborem muito mais (PERROT, 2016, p.118).

O processo mercadológico desenvolvido após Se-

gunda Guerra Mundial com o conceito de modernidade,
praticidade, implantado nos canais de comunicação des-

pertou nas mulheres um ar de leveza nos afazeres domésticos, aos quais poderiam conciliar com mais facilidade as
tarefas da casa e do trabalho com registro em carteira. A
indústria traz consigo uma ferramenta fantástica, denomi-

nada de marketing12, que surge com a proposta de sedução
a todos os públicos, em especial a mulher, e procura de fato
encantar, despertar desejos e torná-los realidade.

A mulher é um dos alvos preferidos nos comerciais,

as invenções da indústria lhe trazem o “électrobonne” [criada elétrica], a máquina de lavar roupas, fogões, refrigera-

dores, o ferro elétrico dentre outras utilidades domésticas,
tudo para encantar e facilitar a vida das mulheres, todo

um enredo de sedução, próprio do marketing, sem perceber que o que está fazendo é aprisionar mais as mulheres
em espaços duplos, pois além do trabalho fora de casa ela

12 Conjunto de recursos estratégicos e conhecimento especializado, que contribuem para o planejamento, lançamento, e aspectos essenciais para a sustentação de um produto no mercado. Têm como objetivo influenciar o público,
fortalecendo a ideia, a marca, a instituição, o produto, a embalagem, os pontos
de venda etc. É despertar desejos afim de que estes tornem-se uma necessidade.
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conta agora com um arsenal dentro de casa onde as suas

obrigações devem estar em ordem, pois não terá desculpas,
já que todo um aparato tecnológico está ao seu alcance.

E quanto ao trabalho na indústria ou no comércio,

sabemos que ainda existe uma tolerância velada, antes bem
mais forte do que temos hoje. No sentido que se a mulher

se predispõe a trabalhar fora de casa, ela terá dupla ou tripla

jornada, isso sem nenhum acréscimo em seus dividendos,
ou seja, irá trabalhar mais, porém não irá receber mais.

O homem aceita que a mulher trabalhe fora, no

entanto, os afazeres domésticos também deverão ser cumpridos, o fato de laborar extra casa não à exime de seus

compromissos para com o lar. Portanto, “a permissão” e a
tolerância são condicionadas.

Contemplando esta fala, Pena (1981, p.85-94 apud

CASTELO BRANCO, 2013, p.109), registra que:

O trabalho da mulher na sociedade brasileira teve, até o final do século XIX, um
caráter essencialmente doméstico. Era no
espaço de casa que ela produzia grande
parte do que seria consumido pela família. Seu trabalho englobava a fabricação de
roupas, sabão, velas, doces, geleias, manteiga e toda uma série de artigos que seriam
utilizados na subsistência da família. Além
disso, cabia à mulher gerenciar a casa, educar os filhos e cuidar dos doentes. Essas
eram algumas das tarefas que preenchiam
suas vidas.
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Ao passo em que as transformações foram acon-

pela liberdade de expressão, direito de trabalhar fora de

vitáveis, e aos poucos não só a fala maledicente, mas as

direito de escolha com quem irá se casar e se quer contrair

tecendo, os discursos sobre as mulheres tornaram-se ineindagações nos meios de comunicação também passaram

a existir e a questionar. Neste contexto, Cardoso (2012,
p.183-184) chama a atenção para este fato e diz:

Nos anos 1950, a documentação sobre a
situação feminina é escassa, contudo, a
análise das fontes permite dizer que havia
discursos que expunham a historicidade e
o caráter mutável dos lugares sociais das
mulheres. Em 1951, por exemplo, o jornal O Dia transcreve do Diário Carioca
uma matéria intitulada Mulheres na Academia, de Maurício de Medeiros, em que
o cronista critica a posição da Academia
Brasileira de Letras de não admitir mulheres em seu quadro. [...] As palavras do
cronista estabelecem uma diferença entre
a vivência feminina de outrora e a dos anos
1950, tanto no campo intelectual, ao enfatizar a crescente presença feminina nos
cursos universitários, quanto em outras
instâncias sociais e políticas, ao destacar
o direito das mulheres de votar, de serem
votadas e de terem acesso à administração
pública. Desse modo, demonstra a historicidade da condição das mulheres, em
detrimento da naturalização, utilizando-a
como meio para questionar a interdição ao
ingresso à Academia Brasileira de Letras.

E no momento do desenvolvimento deste trabalho,

compreendemos também que as pesquisas voltadas para
as mulheres, contextualizando sua trajetória de vida e luta
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casa, e o mais singelo dos direitos, que é o de ir e vir, o

matrimônio, direito sobre seu corpo e o simples direito de
ser recompensada financeiramente pelo trabalho desenvolvido, pelo esforço empregado e ser remunerada com o

mesmo par de igualdade que o seu semelhante masculino,
temos a apresentação de vários autores, por se tratar de um
tema pertinente e ação presente.

Sobre esta temática encontramos diversos artigos,

vários pesquisadores se debruçaram e ainda se tem muito
a esclarecer a respeito. Recentemente, a abordagem tomou

um novo direcionamento por conta do empreendedoris-

mo feminino, a conquista de abrir seu próprio negócio,
de poder comandar e administrar financeiramente os re-

cursos, pois é importante salientar, que mesmo a mulher
quebradeira de coco, a costureira, a lavadeira, a empregada

doméstica, a camponesa e tantas outras profissões desem-

penhadas por elas, ainda assim não tem o direito de ficar/
administrar o provento derivado de seu esforço. Todo o
salário/dinheiro é repassado para as mãos do seu compa-

nheiro, ele, como o homem da casa, o chefe de família,
o varão é que tem a tutela sobre o dinheiro e é ele quem
decide o que fazer, o que adquirir.

Parece estranho, mas não é, infelizmente esta rea-

lidade ainda resiste ao tempo. Mesmo com todo o avanço
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de direitos e deveres e após as mulheres terem conseguido

várias conquistas, o ranço do machismo e da subserviência
ainda se protela em avançado século XXI.

Em voga aparece o termo “empoderamento femi-

nino”, termo este que foi um fragmento da pesquisa de-

senvolvida sobre o empreendedorismo feminino e apre-

sentado no XII Congresso Norte Nordeste de Iniciação
Científica-CONNEPI, na cidade de Recife-PE, no final

de novembro de 2018. Durante a apresentação e as discussões a respeito do trabalho, a avaliadora chamou para

reflexão o fato que, se esta mulher moderna, mesmo de

posse do direito de administrar seu pró-labore, ainda é

submetida a prestar contas da casa e das tarefas do lar para
o seu companheiro, certamente ainda não atingiu o tal

“empoderamento”. E, de fato, esta reflexão é pertinente,
todavia, mais pertinente são os resultados quanto ao desempenho da mulher empreendedora.

No entanto, também é sabido que o avanço do co-

mércio de hoje em muito se deve as mulheres, Cruz (2006,
p.140) afirma que “A expansão da ocupação no comércio e
nos serviços foi acompanhada pelo ingresso acelerado das

mulheres no mercado de trabalho em busca de cidadania”,
e acrescenta ainda que “entre os 62% economicamente ativos, 51% são homens e 49% são mulheres”.
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Considerando que os espaços de trabalho inicial-

mente tenham sido ocupados por homens, levando vantagem por ocuparem os cargos de liderança e uma posi-

ção privilegiada ao longo da história, este espaço hoje está
ameaçado, ao considerarmos o ingresso formal da mulher

no mercado de trabalho que tem ocorrido nas últimas
quatro décadas.

No Brasil, segundos dados do GEM (2017), ao

analisarmos as taxas específicas, ao tomarmos isolada-

mente os empreendedores iniciais, as mulheres superam
os homens em quase um ponto percentual. Quando anali-

samos as taxas de empreendedorismo total por gênero em

2017, verificamos que os homens são ligeiramente mais
empreendedores que as mulheres, uma diferença de qua-

se três pontos percentuais. Esse comportamento do empreendedorismo segundo o gênero, pode levantar algumas
reflexões: seriam as mulheres menos persistentes na con-

dução dos seus empreendimentos? O ambiente para mu-

lheres empreenderem ainda lhes é desfavorável e isso afeta
a longevidade dos seus negócios? Ou isso é resultado de

todo um histórico patriarcal, que considera a presença do
homem a frente dos empreendimentos, mas não o tempo
de atuação da mulher, que há muito foi superado?

A mulher empreendedora é uma realidade latente

no Brasil e no mundo. O empreendedorismo no Brasil
desenvolveu-se a partir da década de 1990, conjuntamen51

Mulheres Empreendedoras: entre o batom e o planejamento estratégico

te com o SEBRAE e o SOFTEX (Sociedade Brasileira
para Exportação de Software) e, em 2003, completando
a tríade chega a APEXBRASIL (Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos). Em 2016, a

APEXBRASIL registrou a sensibilização de 1,3 mil em-

presas lideradas por mulheres que buscam expandir seus
empreendimentos além das fronteiras brasileiras. Com um

projeto desenvolvido justamente para abraçar este contin-

gente emergente e presente de mulheres empreendedoras,
debates e encontros mensais foram realizados pela Rede
Mulher Empreendedora.

A APEXBRASIL (2016), registra que:
Ao longo do ano, 401 empresas lideradas
por mulheres participaram de ações de
qualificação para exportação organizadas
pela Apex-Brasil, tais como o PEIEX Programa de Qualificação Empresarial, as
Oficinas de Competitividade, os projetos
ICV Global (Inovação e Competitividade em Cadeias Globais de Valor) e Design Export e a plataforma de conteúdo
sobre exportação, Passaporte para o Mundo. [...] Além da rodada de negócios, a
Agência realizou mentorias e integrou as
discussões do painel sobre exportações do
Fórum, que reuniu 750 empreendedoras.
Segundo Adriana Rodrigues, Coordenadora de Competitividade da Apex-Brasil, o resultado é relevante por fazer parte
de um projeto dedicado exclusivamente
a mulheres empreendedoras. “Este é um
número a ser celebrado porque coloca as
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mulheres em evidência. São raros os eventos em que acontecem ações de negócios
deste tipo entre empresa produtora e comprador”, destacou.

Este empreendedorismo ganhou espaço em todos

os estados da federação brasileira, o país foi invadido, po-

sitivamente, por esta leva de mulheres empreendedoras.
De certo que possui destaque em algumas regiões mais do

que em outras, mas isso é normal e natural, assim como
ocorre em diversas outras áreas e segmentos.

A participação de mulheres nas pequenas
empresas é um fato recente que é encontrado em diferentes estágios de acordo
com a localidade. Alguns países como
Estados Unidos, Canadá, Finlândia e Noruega são pioneiros no incentivo à participação desse segmento nessa atividade
econômica. Outros países como Japão e
Alemanha estão percorrendo o mesmo
curso, estabelecendo políticas de incentivo
à criação de empresas, sobretudo por parte
de mulheres (MACHADO, 2002, p.58).

E ao discutirmos a presença no estado do Mara-

nhão, deparamo-nos com uma realidade que enfrenta desafios, devido, principalmente, ao Índice de Desenvolvi-

mento Humano-IDH, que está entre um dos mais baixo
do país. Mas como a palavra desafio é um estímulo aos

empreendedores, assim as mulheres vêm se destacando e
mudando a realidade regional.
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No Maranhão, após o levantamento em
diversos Órgãos Públicos, Conselhos de
Direitos e Organizações Não Governamentais, ligados a luta das mulheres,
contatamos o crescimento tangencial no
número de mulheres empreendedoras no
estado. A atuação das mulheres empreendedoras alcança diversos setores, desde o
primário, ao secundário, com forte presença, nos segmentos de alimentação, estética,
moda, turismo e serviços.
Nesse sentido, é possível constatar que, o
aumento das mulheres no empreendedorismo tem ocasionado o desenvolvimento
dos setores de produção no Maranhão e
constituem uma alternativa para o crescimento regional. (VALE, 2010, p.172)

É neste embalo do crescimento regional que as

mulheres empreendedoras também vêm se destacando na
cidade de Timon, onde podemos observar um empreendedorismo feminino baseado na oportunidade, apesar da
competitividade em alguns setores do mercado.

As mulheres de maneira geral possuem como ca-

racterística natural maior sensibilidade, empatia, comprometimento, vontade de ajudar, essas qualidades promovem

a existência de empreendedoras de sucesso. Estes e outros
traços puderam ser observados entre as empreendedoras

entrevistadas no trabalho desenvolvido na cidade de Timon.
Também foi possível observar entre as atrizes envol-

vidas nesta pesquisa um estilo de gestão mais democrático,
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ou seja, elas fazem com que seus funcionários se sintam par-

te integrante da empresa, que podem opinar sobre determinadas decisões, e não serem apenas meros “empregados”.

A mulher empreendedora é uma fonte de inspira-

ção e estudo e é importante pesquisar e publicar os avan-

ços do empreendedorismo, sua contribuição significativa

na restruturação da organização do trabalho decorrente
de grandes transformações nos processos produtivos e na
economia como um todo.

As pesquisas e publicações a respeito do empreen-

dedorismo feminino na cidade de Timon são tímidas e
desprovidas de detalhes, os registros precisam ser garimpados inicialmente nos escritórios contábeis, que neste

primeiro instante serviram de fonte mais rica de informação, daí a importância em registrar.

A cidade de Timon possuiu uma Associação Co-

mercial e Industrial-ACITI, local onde deveria conter os

dados dos empreendedores da cidade, porém a Associa-

ção foi desativada e o seu último presidente, o Sr. Moura,
quando contactado nos direcionou ao Sr. Gonçalo de Vas-

concelos Silva, Delegado do Conselho Regional de Con-

tabilidade do Maranhão-CRC/MA em Timon, este por
sua vez nos redirecionou aos demais membros.

A partir deste momento os escritórios contábeis

foram acionados e solicitados a eles uma relação das em55
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presas registradas e geridas por mulheres, o desafio esta-

portante ainda o Nome Fantasia15 e sobretudo o endereço.

quando indagados a respeito do registro de empresas sob o

As mulheres da cidade de Timon demonstram tra-

va em desenvolvimento, considerando que os contadores

comando de mulheres, imediatamente disseram que eram

poucas, mas que iriam providenciar. Dos escritórios visitados, dois deles pertenciam a mulheres, destes apenas um
concedeu a relação de empresas, e nenhuma delas (mu-

lheres contadoras) concederam entrevista. Não sendo bastante, outro empecilho encontrado foi com relação à Junta

Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA , que não
13

possui um Escritório na cidade, apenas um preposto que
é/era subordinado ao Escritório em Caxias-MA.

Na busca por informações junto ao SEBRAE da

cidade, educadamente nos direcionaram ao seu sítio ele-

trônico, disseram que todas as informações necessárias estariam a nossa disposição no portal.

De fato, o portal detém várias informações, porém

os dados não representavam muito naquele momento inicial de pesquisa. O site mostrava o número total de em-

presas abertas e destas quantas estavam registradas na mão
de mulheres e homens. Mas para alcançar os objetivos

propostos teríamos que saber a Razão Social14, mais im-

13 Autarquia, classificada como Agência Executiva, prestadora de serviço na área
do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Organização
responsável pelo registro de abertura de empresas.
14 Razão Social é o nome de uma empresa, é como ela foi registrada junto a Junta
Comercial de seu Estado. Para uma compreensão mais simplista é o registro de
nascimento, onde o Razão Social compreende o Nome Completo da Empresa. Na
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E isso, o site não disponibilizava.

zer em seu brado o que de fato descrevem os versos do hino

à cidade, “timonense tu és um forte, timonense tu és o bom”.
Essa força e garra das mulheres empreendedoras é o que

as impulsionam e fazem diferença. A inquietação, uma das

características destes, está na veia das mulheres timonenses
e durante seus relatos que permeiam entre o batom, símbo-

lo tão feminino, e o planejamento estratégico, mesmo que
mentalmente desenvolvido, mantém de pé seus empreen-

dimentos e as colocam em destaque como fomentadoras da
economia local e merecem o devido reconhecimento.

Nascimento (2015, p. 24 apud PROBST, 2007)

faz uma inferência quanto a inserção da mulher e sua im-

portância no mundo do trabalho, advindos mais por uma
necessidade e um grande evento mundial, do que por reconhecimento devido.

Destaca que se não fosse as guerras, talvez
as mulheres ainda estivessem voltadas ao lar
e ao cuidado da família como nos séculos
anteriores. Pelo fato de a Segunda Guerra
Mundial ter sido longa e com os efeitos devastadores, os países envolvidos perderam
um grande contingente de homens. Ao

maioria das vezes não é o nome pelo qual é conhecida, mais sim pelo nome Fantasia.

15 Nome Fantasia é o nome com o qual a empresa é conhecida. Simplificando, é
o apelido da empresa. Esta informação também consta no cartão do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ.
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final havia dois problemas a serem resolvidos: um relacionado à escassez de mão-de-obra masculina e o outro em manter a economia e as indústrias em funcionamento.
Mais por necessidade do que por reconhecimento, abre-se o campo para o trabalho
feminino, adaptando a mulher ao mercado
de trabalho ou garantindo a continuidade
aos negócios familiares, suprindo a falta dos
homens para os cargos existentes.

Neste desafio enfrentado pelas mulheres de mos-

trar sua capacidade, de serem reconhecidas, de poder estar

em um cargo de liderança não porque seja herdeira ou por
força de uma indicação política, mas sim, pela força da

meritocracia, o reconhecimento pela determinação, pelo
dinamismo, pela tenacidade, pela sagacidade, adjetivos ge-
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que estão vulneráveis há preconceitos em
função de gênero, raça, etnia, geografia entre outros.

Este preconceito, apesar do tempo, da velocidade
da informação e dos avanços tecnológicos não foi possível
ser extinto, pelo contrário, tornou-se mais veloz e furioso,
fazendo uma analogia ao filme. A internet ao mesmo tempo em que é uma ferramenta que auxilia de forma sobremaneira a empreendedora, também é capaz de condená-la
e de propagar em milhões de bytes por segundos a todos
os seus conectados, ou seja, a milhares de pessoas no mundo inteiro por meio de palavras e frases de recriminação,
jocosas, machistas e preconceituosas.

ralmente atribuídos aos homens, por uma carga de ances-

tralidade e de um ranço ainda muito forte de machismo,
realidade que vem sendo transformada pouco a pouco, já
que é perceptível em várias áreas e locais.

Segundo Nascimento (2015, p.32):
Globalmente as mulheres estão sobrerrepresentadas em cargos de apoio administrativo e representadas moderadamente
em ocupações de gerenciamento. São vários os fatores que influenciam a segregação ocupacional baseada no gênero, sendo um deles o estereótipo em relação ao
que é considerado trabalho adequado para
homens e mulheres. Um dos grupos com
crescimento significativo é o das empregadas domésticas, no qual 83% são mulheres
58
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PELEJAS E ENTENDIMENTOS

No caso das empreendedoras donas de madeireira,

elas precisam saber administrar o dia a dia, com as novas

tecnologias, a venda pela internet, o monitoramento das

áreas de reflorestamento, e para resistirem ao mercado, ne-

cessitam estar atentas às normas e leis que regulam as áreas
Conforme os relatos das empreendedoras, obtidos

por meio de entrevistas, pudemos observar que os maiores

desafios enfrentados atualmente por estas mulheres, estão
relacionados à questão de segurança pública, com qual se
defronta devido às várias ondas de violência, deixando-as
assustadas, e o outro grande empecilho relatado diz respeito a questão de conciliar o lar e o trabalho.

Estes desafios estão relacionados não apenas a

questão de gênero, mas é na verdade um desafio enfrentado por toda a população, a onda de violência e da falta de

segurança assolam a realidade brasileira. Por serem mu-

lheres e empreendedoras acreditam que se tornam alvos

mais fáceis, por serem vista sempre como o sexo frágil e,
portanto, suscetíveis de serem atacadas fisicamente.

Registramos como outro grande desafio a questão

econômica, a mudança de governo e as suas políticas eco-

nômicas, manter-se no mercado diante de tantos impos-

tos, manter-se na legalidade com todos os encargos quitados, poder negociar, concorrendo com empreendedores
informais, “livres” de impostos e muitos sem pontos fixos.
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de manejo, de reflorestamento, indígenas, e à grande discus-

são sobre ecologicamente correto e economicamente viável.
As empreendedoras de material de construção têm

como um dos desafios o processo de extração da areia cuja

origem legal da extração é realizada pelo seu fornecedor.
Via de regra, em sua maioria, a exploração é realizada nos
rios com uso de dragas16 para a extração da areia, que causa

assoreamento17 dos rios e desequilíbrio ecológico. Outro
local de cuidados é o de extração de barro e pedra, a van-

tagem neste tipo de negócio é o prazo de validade, pois

são materiais não perecíveis ou sazonais. Esta durabilidade fez uma das empreendedoras entrevistadas, Marina, re-

direcionar seu negócio, após o incentivo de familiares, que
a convenceram dizendo que trabalhar com moda é sempre
estar à frente da clientela e saber dosar o tempo de uma

nova estação, e caso não consiga vender tudo em uma determinada temporada ficaria com o estoque desatualizado

16 Máquina, geralmente montada numa barcaça, munida de uma esteira de baldes
ou caçambas, ou de um tubo de sucção, ou de uma só caçamba na extremidade
de um braço, para limpar o fundo das águas de areia, lama, depósitos etc., que ai
se formam, ou para tirar quaisquer objetos que tenham submergido.
17 Acúmulo de areia, terra, detritos etc. em um rio, lago, etc. em consequência de
enchentes, do mau uso do solo e da degradação do ambiente.
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e para não perder totalmente teria que realizar promo-

investimento, diminuindo os problemas com a fiscalização

lucro. Enquanto no comércio de material de construção

Para nossa empreendedora Edilene “os desafios é a

ções para queima de estoque, perdendo assim parte do seu

não existem prazos de validade efêmeros18, não somente

com areia, barro, pedra, mas também, com canos, tubos,
conexões, telhas, exceto a venda do cimento que requer
cuidados e atenção.

A empreendedora Marina revelou que seu grande

desafio foi aprender os nomes dos objetos/peças, porque

não pertenciam a sua área de atuação até então, por isso,
todos os nomes lhes soava estranho e demorou a aprendê-los, desafio que foi vencido. Marina apontou o grande

número de impostos como um desafio para manter-se no
mercado, para ela o governo deveria ajudar, reduzindo impostos, acredita que assim teriam mais empresas e mais
empreendedores registrados.

No ramo de farmácia, após a exigência legal de

um farmacêutico no ambiente de atendimento, mesmo

não sendo todo o tempo em que o estabelecimento esteja
aberto, trouxe às empreendedoras o desafio de conciliar o

“custo” em manter um profissional bacharel em farmácia
com os seus lucros. Uma alternativa criada por empreendimentos de pequeno porte foi unirem-se a outros para que

juntos pudessem contratar profissionais farmacêuticos que
atendessem em vários empreendimentos, dividindo assim o
18 Rápido, breve, que é temporário, passageiro.
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do Conselho Federal e Regional de Farmácia-CFF/CRF.

mudança do mercado, pois a lei hoje nos obriga a manter
um farmacêutico no estabelecimento, e sai caro”. Como

opção Edilene aponta realizar o curso de farmácia. Para
ela as grandes redes estão tomando de conta do mercado.

Como enfrentar desafios é um talento constante

na vida de todo(a) empreendedor(a), compreendemos que

é intrínseco ao seu comportamento, caracterizado como
fator motivacional, diríamos até que inspirador, pois é jus-

tamente diante dos obstáculos que encontram alternati-

vas de driblar a crise, estabelecem novas metas, refazem
os objetivos, reinventam o que está se tornando rotineiro

e cansativo, estabelecem diferentes estratégias, sejam elas
desenvolvidas mentalmente ou dentro de um planejamento redigido e formal.

E é diante destas percepções e ações que delineare-

mos nossos comentários sobre o processo do planejamen-

to estratégico, elemento intitulado neste livro, com o qual
gostaríamos de deixar registrado incialmente o que prega

os conceitos administrativos, com o qual comungamos e
acreditamos ser o ideal.

O planejamento estratégico é peça significativa ao

empreendedor(a), por mais que alguns dele(a)s desconhe63
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çam, por não terem tido a oportunidade de um conheci-

patentearem descobertas, por longos anos a sociedade se

intuitivamente, o instinto do empreendedorismo nato não

ço no mercado de trabalho houve em paralelo a expansão

mento acadêmico, no entanto, o processo é desenvolvido
pode ser ignorado por completo.

comportou desta forma. Conforme foram ganhando espada mulher dentro das instituições escolares galgando for-

sário João Claudino Fernandes, sócio fundador do Grupo

mações e com isso hoje encontramos mulheres à frente de
empreendimentos, como colaboradoras19, mas todas com

José Alencar Gomes da Silva, empresário e político funda-

Existem vários casos de empreendedoras, inclusive

Como a ciência então explica o sucesso do empre-

Claudino S/A e considerado o homem mais rico do Piauí;

formação superior.

dor de uma das maiores empresas têxteis do Brasil; Mark

neste livro, que não possuem uma formação acadêmica,

res do Facebook, a rede social mais acessada do mundo;

minação de quem passou por bancos universitários, fazen-

Zuckerberg, programador e empresário, um dos fundado-

Steve Jobs, inventor, empresário e magnata norte america-

no no setor da informática, co-fundador da Apple Inc. Senor Abravanel; ou simplesmente Sílvio Santos, apresentador de televisão e empresário brasileiro, que começou a

trabalhar aos 14 anos como camelô; Samuel Klein empre-

sário polaco-brasileiro, fundador das Casas Bahia? O que
todos estes e outros inúmeros empreendedores de sucesso
têm em comum é a ausência de uma formação superior.

E mesmo sem nenhum conhecimento acadêmico

de como realizar um planejamento estratégico e de como
montar um plano de negócio, tornaram-se referência e es-

tímulo para vários outros empreendedores e empreende-

doras. O curioso é que desta lista não se tem registro de
nenhuma mulher, e a resposta é bem simples. Às mulheres não era facultado o direito de abrirem empresas ou de
64

mas sabem gerir um negócio com a mesma garra e deter-

do uso inclusive do planejamento estratégico e de planos
de expansão e ampliação de seus negócios por intuição.

A Isto É Dinheiro fez a seguinte colocação, em uma

reportagem apresentada em abril de 2011, em sua seção de
Negócios, sobre o Grupo Claudino:

A carência de diplomas de escolas de administração, MBAs e outros que tais foi
suprida por muita intuição? Ninguém
por aquelas bandas tinha a menor noção
do que era feeling. Faltavam móveis para
vender nas lojas? Pois abriram uma fábrica
de móveis. Os clientes queriam comprar
colchões? Os Claudino montaram uma
fábrica de colchão. Estava difícil transportar as mercadorias adquiridas para suprir
o Armazém, do Sudeste para o Nordeste
(imagine o tamanho do problema meio

19 Compreende-se como empregada, fichada, subalterna, funcionária, trabalhadora com contrato. E não proprietária, fundadora.
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século atrás)? Pois não demorou muito
para eles abrirem uma transportadora (ISTOÉDINHEIRO, 2011 s/p).

Este é um registro de um dos maiores grupos em-

presariais presentes no Norte/Nordeste do Brasil, um con-

glomerado de empresas (Armazém Paraíba, Guadalajara,
Socimol, Sucesso Publicidade, Houston, Frigotil, Harlley

Gráfica, Teresina Shopping, Sucesso Construtora, Cólon),
todo este império construído por dois irmãos nordestinos

sem formação acadêmica. Mas, certamente, com uma intuição tremenda para empreender.

E diante das necessidades, desenvolveram as opor-

tunidades, com os desafios de empreender através da intuição. Certamente os irmãos Claudino, igualmente como

a maioria de nossas mulheres empreendedoras em Timon,
não tinham ouvido falar em planejamento estratégico, mas
ao serem indagado(a)s de como idealizaram a abertura do

negócio, que local seria conveniente para funcionar, quem

seria seu público-alvo, de que forma iriam atrair a atenção
da clientela, de que maneira pensaram em construir sua

marca, e por ai vai, todo(a)s dirão que pensaram/refletiram.
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Todavia, todas revelaram que mentalmente reali-

zam seus planejamentos, ou seja, de forma empírica, pois

não possuem formação em gestão, mas têm espírito e alma
empreendedora, ou seja, são empreendedoras natas.

A estratégia é a arte da guerra, é uma característi-

ca presente na vida dos militares, principalmente quando
em guerra. A Arte da Guerra (Sun Tzu), um livro clássico

para quem cursa ou trabalha com Gestão e Negócios, bem

como as 48 Leis do Poder (Robert Greene e Joost Elffers),
são livros dentre outros clássicos da literatura que são

apreciados por empreendedores, eles relatam estratégias,
ações, posturas, movimentos desenvolvidos para alcança-

rem a vitória, resultados positivos, como chegar à frente
dos inimigos/opositores/concorrentes, no entanto existem
também dezenas de empreendedores que nunca ouviram

falar nestes clássicos, mas, por intuição ou sexto sentido
de empreendedor desenvolvem estratégias de como vencer em seus negócios.

Apesar de nossas empreendedoras afirmarem não

Ou seja, nenhuma das nossas entrevistadas também

realizar um planejamento estratégico, colocando no pa-

a ciência da Administração propõe: antes de abrir o em-

que apresentariam as Forças, Oportunidades, Fraquezas e

ou plano de negócios, a fim de reduzir e primar pelo sucesso.

lidade do negócio, fazem isso mentalmente.

afirmou ter realizado um planejamento, não da forma como

pel os prós e contras, realizando uma análise FOFA, em

preendimento, é necessário fazer um planejamento prévio

Ameaças do empreendimento, da concorrência e da viabi-
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Não se trata da maneira mais correta, todas as teo-

uma graduação e poucas delas na área de Gestão e Ne-

que mais temos visto ao longo do tempo são teorias caí-

mento científico, pois a maioria tem passagem pela aca-

rias diriam que está completamente equivocada, mas o
rem por terra. O que a teoria não é capaz de prever é o

senso empreendedor, a teoria é pragmática, mas a vivência
e a prática são sagazes, são surpreendentes e termina por

revelar e quebrar alguns padrões que fogem às regras. De

certo que registrar, colocar no papel, realizar uma pesqui-

sa de viabilidade econômica, de estudo de mercado e de

gócios. Não poderíamos dizer que não possuem conheci-

demia. Mas como registrado anteriormente, dentro do
conceito Gestão nenhuma delas, apenas o conhecimento

empírico, a repetição espelhada na forma como seus pais,
irmãos, esposo ou patrão administravam seus bens.

O fato de que os exemplos serem apenas do gênero

público-alvo seria o ideal para qualquer empreendimento

masculino, como acima explicitamos o modelo patriar-

Mas o que estas empreendedoras têm de tão espe-

seguir. Hoje, diante da forma como conduzem seus em-

diria a Profa. Dra. Andréa Lima20 “Eu não sei. Se soubes-

rência e fonte de inspiração e encorajamento para que ou-

quisadores não querem simplesmente aceitar que deu cer-

outro desafio vencido.

antes de ser aberto.

cado, esta era a única representatividade que poderiam

cial que conseguem quebrar o que dizem as teorias? Como

preendimentos, esta simbologia mudou, tornou-se refe-

se, eu também já estaria rica”. Fazemos suposições, pes-

tras mulheres também apostem no mundo dos negócios,

to, procuram uma comprovação científica, mesmo porque

este é o papel da ciência, investigar, procurar saber, testar
incansável vezes, este é o objeto que move a ciência, o que

de certa forma podemos considerar como uma empreendedora, pois é uma eterna insatisfeita, sempre em busca de
novas respostas, de novas formas de fazer mais e melhor.

As empreendedoras que foram entrevistadas pos-

suem nível médio e superior, algumas delas com mais de

20 Andréa Lima Barros é Professora do Instituto Federal do Maranhão-IFMA, Bacharel em Administração com habilitação em Marketing-CEUT/Estácio, Mestra e
Doutora em Turismo e Hotelaria pela UNIVALI e criadora do projeto ENCUTEC.
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Assim menciona Frankel (2007 apud CAMAR-

GO; VEIGA NETO, 2016) a respeito das estratégias

femininas no mundo empreendedor “o estilo estratégico
predominante nas mulheres empreendedoras é o estilo

inovativo, sendo que preferem estratégias ganha-ganha,
que resultam em satisfação para todas as partes”.

Este estilo predominante reflete e é representado

por diversas líderes, o que as levam a reivindicarem o di-

reito a lei de cotas para mulheres em conselhos de empre69
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sas privadas de capital aberto, as S/As21, a exemplo do que

colha e vontade do seu genitor22 casar-se com um varão23 e

países (STEFANO, 2015).

uma reprodutora, depois como responsável pelo lar, pelos

ocorre na Noruega, Alemanha, França, Itália, entre outros
Mesmo sabendo do compromisso relacionados

ao lar. Lima fala sobre O Teto de Vidro das Executivas,
ao mesmo tempo em que luta por direitos iguais aos dos

homens, é cobrada pelas suas responsabilidades ligadas à

família e a casa, o homem, porém não possui cobranças de
alterações por seus compromissos para adequar-se ao lar.

[...] A mulher passou a ser socialmente
aceita no mercado de trabalho, especialmente no Ocidente, mas ainda carrega
consigo as funções relacionadas ao trabalho
doméstico, que é uma das barreiras do conjunto que forma o teto de vidro. O fato de a
mulher ter grandes responsabilidades vinculadas ao lar e à família, fez com ela seja
cobrada e que cobra ainda mais de si, que se
sobrecarregue e tenha que criar estratégias
para suavizar os conflitos existentes entre
estas duas importantes instâncias de suas
vidas. Diferentemente do homem, que permaneceu sob a mesma lógica de priorizar
sua carreira em detrimento das outras esferas de sua vida (LIMA et al, 2013, p.66).

O planejamento estratégico sempre esteve ligado à

a ele, a partir de então, dedicar obediência, servir-lhe como

filhos, pelo marido, tendo a responsabilidade de administrar uma casa, educar os filhos e ter boas maneiras para recepcionar e ter o mínimo de conhecimento para conversar
com o esposo, e não desagradá-lo com “conversas tolas”.

No período das Guerras Mundiais, a mulher força-

damente foi incumbida para defender o lar, seu teto, suas
terras, seu território e ainda alimentar sua prole24, tendo

em vista que os homens foram convocados para o fron-

te de batalha e só restaram as mulheres em casa, e para

sustentar os filhos e a própria Guerra na indústria bélica,
sua força de trabalho era indispensável, mas já com uma

remuneração desprestigiada. Filme como “E o Vento Levou”, retrata esta realidade, em que as mulheres ficavam

em casa e tinham que desenvolver estratégias de sobrevivência, pois nem empréstimos eram concedidos a elas.

Outra estratégia desenvolvida pós guerra foi a das

mulheres japonesas, após a derrota sofrida e a escassez de
alimentos, as japonesas desenvolveram um sistema de organização, controle, limpeza para administrar o pouco que

vida das mulheres, conciliar sua vida com as diretrizes que

22 Aquele que gera ou que gerou; Pai. O pai ou mãe do indivíduo.

21 Sociedade Anônima, são chamadas empresas de capital aberto, ou seja, podem
colocar suas ações para vender na Bolsa de Valores, a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações adquiridas.

24 Grupo de pessoas descendentes de um mesmo ancestral; sucessão. Série de filhos e filhas de um indivíduo ou um casal, humano ou animal.

seu pai previamente determinou, obrigatoriamente pela es-
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23 É um termo utilizado pela bíblia e ainda em alguns documentos jurídicos, que
está designado ao gênero masculino, trata-se do homem, está se referido ao
homem. Que é do sexo masculino. Indivíduo do sexo masculino; homem.
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entrava em casa, esta metodologia de trabalho serviu de
base para que os homens copiassem e levassem para dentro

das fábricas, e ganhasse o nome de 5S ou 5 Sensos (Seiri,
Seiton, Seisou, Seiketsu e Shitsuke/Utilização, Ordenação,
Limpeza, Saúde e Autodisciplina, respectivamente).

Certamente que seu espírito de liderança desenvol-

veu-se com mais agilidade, tendo a oportunidade, mesmo

que compulsória de ser colocada à prova. Bem como a palavra empreendedorismo, a palavra liderança também tem

vários conceitos, e diversos são os escritores que a desen-

volvem, apesar de tanta discussão ainda não chegaram em
um consenso, no entanto elas se coadunam.

Antes de referenciarmos um autor em especial,

partiremos para a generalização, em que afirma existirem
vários tipos de lideranças, sendo os mais comuns o Auto-

crático, o Democrático e o Liberal. E qual a melhor? O
melhor é aquele ou aquela que consegue reunir a tríplice
característica. Ao buscarmos alguns autores, referencia-

Mulheres Empreendedoras: entre o batom e o planejamento estratégico

maestria. Mostraram que sua atividade de gerir uma casa
em meio a adversidades, transformaram-nas em exímias
gestoras, e mesmo por meio de exemplos e não tendo uma
comprovação científica, planejavam mentalmente e executavam corretamente.
O mundo dos negócios não é mais só masculino. As mulheres deram um salto importante rumo à liberdade econômica, o
que oportunizou uma série de conquistas
sociais, políticas, econômicas e, também,
pessoais. Elas estão conseguindo ser reconhecidas gradativamente. Basta um olhar
histórico retrospectivo para captar a capacidade de organização, superação e inserção em um mundo que era exclusivamente
masculino (QUEIROZ, 2013, p.15).

Capacidade de planejar, organizar, dirigir e controlar (princípios básicos da Administração), a mulher possui, e a mulher empreendedora detém mais ainda, que é
aliar estes princípios com o conceito de qualidade e saber
conciliar a dupla jornada entre o trabalho e o lar.

remos o olhar crítico de Hersey e Blanchard (1986) que

analisam autores ligados à administração que “concordam
que liderança é o processo de influenciar as atividades de

um indivíduo ou de um grupo para a consecução de um
objetivo numa dada situação”.

Tanto liderança quanto planejamento foram desa-

fios que as mulheres puderam exercer e desenvolver com
72
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MIL E UMA UTILIDADES

A fala de Mumford parece ter um ar de vanguar-

da e ao mesmo tempo de machismo, mas é nesta dico-

tomia que surgem todas as falas a respeito da mulher e
seu desenvolvimento no seio da sociedade, a exigência e

responsabilidade pelo desenvolvimento de uma prole e o
Podemos até tentar mitigar, mas é praticamente

impossível negligenciar o fato de que as mulheres vêm

conquistando cada vez mais seu espaço nas mais diversas
áreas profissionais, essa crescente engloba também o cam-

po do empreendedorismo. Todavia, é reconhecido que as
empreendedoras passam por diversas dificuldades e uma

seu papel empreendedor colocado em segundo plano. O
papel de parir, educar e de possuir uma formação limitada, restrita, sob a afirmação de que não possuíam grande
capacidade intelectual e que somente afazeres pequenos e
considerados pouco significativos já eram mais que o suficiente para lhes preencher muito de seu tempo.

O fato de querer exercer uma profissão fora de casa,

dessas é a conciliação entre o trabalho e a família. As mu-

não a fez isentar-se do lar, do sonho da maternidade e de

que acaba fazendo com que essas mulheres fiquem sobre-

indagações ainda percorrem o dia a dia, e sempre lhes co-

lheres empreendedoras desempenham múltiplas tarefas, o

carregadas e, às vezes, se deparam com frustações e até
mesmo sentimento de culpa.

As palavras “lar” e “mãe” estão, certamente, escritas em todas as fases da agricultura
neolítica e não menos nos novos centros de
aldeamento, afinal identificáveis nos fundamentos das casas e nas sepulturas. Era a
mulher que manejava o bastão de cavar ou
a enxada: era ela que cuidava dos jardins e
foi ela quem conseguiu essas obras primas
de seleção e cruzamento que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas prolíficas e ricamente
nutritivas (MUMFORD, 2004, p. 19).
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cuidar-se. Como conciliar? Seria possível? Estas e outras
locam à prova.

De acordo com Figueira (2016):
É importante levar em consideração que as
mulheres empreendedoras precisam conciliar várias tarefas diferentes a sua rotina.
Cuidar da família, cuidar de si própria e
gerenciar um negócio certamente gera dificuldade para administrar tudo ao mesmo
tempo. Apesar disso, para elas é gratificante esses desafios diários e conquistar uma
independência financeira.

Rago (2015) é uma das estudiosas sobre este assun-

to e muito tem discorrido a respeito. No seu trabalho in75
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titulado Trabalho Feminino e Sexualidade, deixa exposto

como a maternidade. A pílula é sem dúvida um dos gran-

Apesar das dificuldades, as mulheres enfrentam com coragem os desafios e muitas
se destacaram em seus trabalhos, proporcionando o prazer pela liberdade, igualdade de poder e até por necessidade. O que
foi relevante o bastante para fazer com que
reivindicassem seus direitos na sociedade
pela busca de um espaço no mercado de
trabalho (RAGO, 2015, p. 580).

direito de escolha, de poder controlar quando e quantos fi-

seus resultados, manifestações e compartilha que:

Reis (2018, p.21) complementa que:
No século XIX, grandes mudanças ocorreram nas indústrias, na produção e no
andamento do trabalho feminino devido
à consolidação do sistema capitalista. A
maior parte da mão de obra feminina foram transferidas para as fábricas, que tiveram um intenso desenvolvimento tecnológico. A partir disso, algumas leis passaram
a beneficiar as mulheres no Brasil.

Apesar de leis serem articuladas para atender tam-

bém as mulheres, outras formas de exploração não deixaram de existir e de surgir, o assédio moral, sexual e os maus

tratos são eles. Rago (2015), diz que com isso, a figura

feminina foi reconhecida como passiva, sem expressão política e vulnerável.

Não se rendendo às mazelas sofridas no local de

trabalho e sempre em busca de reconhecimento e respeito,
as mulheres passaram a deixar de lado projetos pessoais,
76

des avanços da área farmacêutica que trouxe às mulheres o
lhos, assim teriam mais tempo para uma melhor formação
profissional, maior dedicação ao trabalho e com isso uma

maior presença no mundo dos negócios e, consequentemente, representatividade competitiva no mercado.

Talvez a mais significativa conquista feminina tenha sido a possibilidade de escolha
em sua vida sexual e questões relacionadas
à maternidade, isto é, planejando se realmente deseja ter um filho ou não. Este fato
está associado entre outros ao surgimento da pílula anticoncepcional na segunda
metade do século XX, outro marco importante na história da mulher, além de outros
métodos contraceptivos.
A invenção da pílula anticoncepcional permitiu as mulheres, inicialmente nos Estados
Unidos, uma liberdade e controle sobre sua
sexualidade e foi um fator decisivo no planejamento familiar, impactando a sociedade por dar o direito à mulher de não sofrer
pelo fardo da gravidez indesejada (NASCIMENTO, 2015, p. 25-26).

Sua vida é muito dinâmica pois cedo já arruma os

filhos para a escola, depois segue ao trabalho, deixa instruções à sua secretária quanto à movimentação da casa, no
final da manhã pega as crianças na escola, as leva para casa

onde já tem que está tudo pronto para ela, filhos e esposo.
“Esta jornada de acompanhar filhos, trabalho, casa e espo77
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so é bem movimentada e temos que dar conta”. Confessa
a entrevistada Erotides.

Na representatividade de conciliação filhos e tra-

balho, Erotides não abriu mão da maternidade, mas certamente teve o poder do controle de natalidade, por decisão

própria não buscou formação acadêmica, e nossa entrevis-

tada revela algo bem interessante de se registrar, o esposo
por vezes insistiu que ela retomasse seus estudos e tivesse
uma formação superior, Erotides diz que “sua formação é o

mundo, na escola da vida”. Possui apenas o Ensino Médio.
Schwerz (2010) ao descrever em seu trabalho a res-

peito do entendimento de sucesso e fracasso por mulheres empreendedoras, compartilha a respeito do desafio de
conciliar vida pessoal e profissional.

[...] enfatizaram sobre problemas relativos
para financiar seus negócios, à competitividade no comércio e à busca de independência. Na esfera pessoal, são discriminadas
pelo gênero e a idade, diante do desafio de
conciliar equilibradamente a lide pessoal,
familiar e profissional. Procuram crescer
gradualmente orientada para uma gestão
direcionada em características de liderança
interativa, relacionada em parcerias internas e externas. (SCHWERZ, 2010, p. 49).

Esta visão e negatividade de empréstimo às mulhe-

res foi uma barreira quebrada pelo prêmio Nobel da Paz, o

banqueiro e economista bengalês Muhammad Yunus, que
78
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desenvolveu um sistema de concessão de crédito às mulheres, pois para ele, as mulheres são mais responsáveis em
honrar compromisso. Greco (2010, p.81) “que acreditou
na capacidade das mulheres, conseguiu retirar milhões de

pessoas da pobreza extrema viabilizando o empreendedorismo através de pequenos empréstimos produtivos con-

cedidos somente às mulheres”. Claro que não se tratava

de somas vultosas25, Yunus realizava os empréstimos de
forma que pudessem ser pagos, para que desenvolvessem
seus negócios de forma gradativa e consciente.

As mulheres estão empreendendo e investindo em seus sonhos. O empreendedorismo tornou-se parte importante na vida feminina, já que, muitas mulheres optam por
abrir seus negócios para conseguir conciliar família e carreira. As mulheres não se
permitem ser razoável em nenhum aspecto da vida, quer ser melhor profissional, esposa, mãe, filha e amiga. Ainda de acordo
com a pesquisa, 71% das profissionais não
abririam mão de cuidar da saúde e 60%
delas exigem de si mesmas momentos de
prazer com a família. O mundo corporativo delimita algumas ações, interfere diretamente no tempo dedicado à família e
acaba por não atender aos anseios das mulheres, principalmente, daquelas que têm
filhos pequenos ainda. Por conta disto e do
ambiente hostil, elas buscam o empreendedorismo como uma opção interessante
para construírem as suas carreiras e ainda serem mães (SOPHIA MIND, 2013
apud QUEIROZ, 2013, p. 47).

25 Que é grande ou volumoso, de grande importância, de alto valor.
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INTUIÇÃO RIMA COM
FORMAÇÃO?

não fazia parte da linha sucessória direta, mas após seu

tio abdicar do trono em favor de seu pai, Elizabeth então passou a ser preparada para o trono, esta preparação
lhe permitiu que tivesse aulas diretamente com o reitor da
escola, onde os estudos estavam voltados especificamente
para a Constituição de seu país.

No que se refere à formação acadêmica, depara-

mos com mulheres apenas com o ensino fundamental,
mas também com empreendedoras com mais de uma graduação e também pós-graduada, tendo ou não apoio dos
companheiros para a qualificação o que prevaleceu foi o
seu senso de crescimento, de ver seu negócio prosperar.

Disciplinas de história, geografia, física, química, bio-

logia, matemática etc. não lhe era ensinado, por ser mulher e
devido à posição que iria ocupar, bastava conhecer a Constituição, este conhecimento já era mais do que o suficiente.

Acerca de Brasil, recentemente tivemos a primeira

mulher no comando da nação, a Economista de formação,
Dilma Vana Rousseff, política filiada ao Partido dos Tra-

A desigualdade de gênero no que se refere ao to-

balhadores, antes de chegar ao cargo mais alto do país, foi

privadas, mesmo a escolaridade das mulheres sendo com-

Alegre, Presidente da Fundação de Economia e Estatísti-

dições de trabalho e remuneração tendem a ser inferiores.

do mesmo Estado, Ministra de Minas e Energia, depois

cante à escolaridade e salário, em alguns setores e empresas

Secretária da Fazenda do Governo Municipal de Porto

parativamente mais elevada do que a dos homens, as con-

ca do Rio Grande do Sul, Secretária de Minas e Energia

No campo do empreendedorismo essa desigualda-

de não é tão perceptível, visto que a lucratividade e sucesso
vai depender de cada indivíduo.

No contexto de mundo temos a representatividade

de algumas mulheres que estiveram ou estão liderando e
que não tiveram oportunidades de uma formação acadê-

mica, a exemplo têm-se a Rainha Elizabeth da Inglaterra,
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Ministra da Casa Civil no Governo Lula, que a preparou
para a sucessão, o que acabou ocorrendo em 2010.

No Estado do Maranhão, o contexto histórico nos leva a Ana Jansen ou Donana,
uma mulher que herdou posses do marido
e o fez multiplicar e chegou a ser considerada a mulher mais influente de sua época
(início do século XIX), considerando que
Donana viveu em um período extremamente machista, contexto tradicionalmen81
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te patriarcal e destacou-se como grande
empreendedora.
Durante o século XIX, Ana Jansen foi
uma mulher de destaque na história social, política e econômica da Província do
Maranhão. Pela capacidade de administrar
seus bens, e manter-se em diversas atividades geradoras de riquezas, conseguindo
multiplicar seu patrimônio.
Como empreendedora e administradora
de seus bens constituiu uma riqueza que
fez da senhora Ana Jansen uma mulher
poderosa, influenciando politicamente as
decisões da província e da corte, assim
como, beneficiando a si e seus parentes na
carreira política. Cabe ressaltar que esses
atributos contribuíram para a formação de
grupos opostos a Donana buscando reduzir seu poder e suas riquezas. Esses grupos
oportunizaram a formação de lendas, mitos e estórias em torno da figura de Ana
Jansen.
Ana Jansen, não possuía recursos financeiros, contraiu patrimônio após o falecimento de seu primeiro marido, multiplicando-o. Tornou-se uma líder em uma época em
que o poder se concentrava nas mãos de
homens. Por romper os paradigmas masculinos da época, Ana Jansen foi cognominada “Rainha do Maranhão”. Enfrentou
resistência por parte da sociedade, contraindo muitos inimigos e poucos aliados,
sendo alvo de perseguições e difamações
(NOVAES, 2012, p.19).
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Não foi detectado qual o nível de formação escolar

que Donana possuía, no entanto, considerando-se o Anexo B-Transcrição do testamento de Ana Jansen, especi-

ficamente, no final, onde afirma que assinará de próprio
punho (NOVAES, 2012, p.135), a época em que viveu, e a

forma como era conduzida a educação de mulheres, acre-

dita-se que possuía instrução escolar, mesmo que pouca.
Conforme os dados apresentados por Novaes (2012), Ana
Jansen nasceu em 1787 e faleceu em 1869, já neste período
existia uma escola somente para mulheres no Maranhão.

No Maranhão, Dona Martinha de origem
espanhola, esposa do português João Antônio Garcia de Abranches diretor do Jornal o Censor Maranhense, em sua residência ensinava de forma gratuita as damas a
ler, escrever, música, pintura e belas letras.
Em 1844, ela fundou o Colégio Nossa
Senhora da Glória, o primeiro colégio feminino, que durante dez anos ficou sendo a única instituição para mulheres. Em
1864, foram fundados os colégios de Nossa Senhora de Nazareth, o Colégio Nossa
Senhora Santana e os das irmãs Carmini
(NOVAES, 2012, p. 51-52).

Segundo Silva (2011), no Brasil após a mudança

da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e com o modo

de imitar os europeus, aos poucos foi permitido às moças
de famílias abastadas26 o direito à instrução, mesmo que
26 Famílias ricas, de posse, de grande poder aquisitivo.
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em escolas somente femininas e direcionada ao lar e às

cimento”. Certamente que não compartilhamos do mes-

No Brasil poucas mulheres sabiam ler e escrever. Com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, os modos da
classe dominante começaram a modificar.
Aos poucos, algumas meninas de família
passaram a estudar nas escolas femininas
que foram surgindo, dirigidas por professoras francesas, inglesas e alemãs. Aprendiam
a ler, escrever, fazer as operações fundamentais de aritmética, a falar um pouco de francês, bordar, tocar piano e executar outros
trabalhos manuais (SILVA, 2011, p. 51).

acadêmica faz uma diferença, porém, não é o suficiente

prendas domésticas.

Para os profissionais formados, a passagem pela

academia foi indispensável para o bom desempenho nos
negócios, no entanto, questiona-se sempre, e a maioria dos

empreendimentos fundados e administrados por semianalfabetos que estão de pé há mais de meio século?

Como resposta direta e certeira apontamos dois

fatores, o primeiro, é que os grandes empreendimentos

estão de pé porque estes foram os pioneiros, sem concor-

rência tudo é fácil de comercializar, o segundo, é que boa
parte destas empresas estão nas mãos da segunda ou terceira geração, e esta geração que agora administra passou

por formação acadêmica, mudando em muito o modo de
comprar e vender, o que a fez superar as fases difíceis.

O certo é que o mercado de hoje não admite “ama-

dores” ou empreendedores “natos que não buscam conhe84

mo pensamento, apesar de admitirmos que uma formação
para que se obtenha sucesso. Acreditamos que a experiên-

cia, o desejo de aprender e vencer, o senso empreendedor,
o tino comercial, a carga genética são de suma importân-

cia. De nada adianta possuir um curso superior na área de

gestão e negócios, se não possui nenhum destes elementos
acima mencionados. Como diria os religiosos, “a fé sem
ação está morta”.

De certo que as mulheres como já mencionado, não

tiveram oportunidade de estudar como tiveram os homens,
e esta carência vem sendo superada a galopes largos, acredita-se e é perceptível nas leituras e estudos realizados com

mulheres que o desejo de saber ler e escrever, da autonomia

de poder locomover-se sem ter que ser conduzida por ou-

trem, o receio de perder-se por não saber ler e ficar condicionada a informações de terceiros e até mesmo a forma de
poder ajudar os filhos nas tarefas escolares, foram fatores
mais que motivadores para a busca de uma formação.

Os desafios vêm do esposo que não aceita que bus-

que uma formação, de uma quantidade de filhos que elas
têm para cuidar porque não têm com quem deixá-los no

momento que tiver que ir à escola, do próprio preconceito

devido sua idade está fora do regime regular de estudos,
de desconhecer que existem programas específicos para
85
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pessoas que não estão de acordo com a idade escolar e

preendedorismo, o que certamente teria feito uma grande

Queiroz (2013) registra que no final da década de

isso não foi fator impeditivo para que juntas, insatisfeitas

também por medo da violência doméstica.

diferença no momento que montaram um negócio. Mas

1990, no movimento migratório do campo para a cidade,

com o trabalho e a forma como era conduzida a gestão,

tina, o índice de mulheres teve grande representatividade,

As professoras empreendedoras relataram que a

em uma sociedade economicamente ativa, na América La-

abrissem o próprio negócio: uma escola.

mesmo sendo identificado as mais pobres e com baixa es-

escola não possui um planejamento estratégico, mais hoje

Outro fato importante dos anos 1990 foi
a escolaridade das mulheres que se ampliou num ritmo muito superior ao dos
homens, um fator que deveria equiparar o
salário das mulheres ao dos homens, mas
ao contrário disso, a grande maioria delas
recebe salários menores ou inferior ao dos
homens (QUEIROZ, 2013, p.19-21)

tão estruturando-o, e já possuem definidos: Missão, Visão e

Aprendiz, essa é uma palavra que surge no de-

moderno e atual tem no mercado, estes eventos são acessí-

colaridade. Mas apresenta também um dado significativo.

senvolver do empreendimento, parceria, é outra palavra

muito utilizada por nossas entrevistadas, elas apontam o

SEBRAE como grande parceiro, responsável por treinamentos, capacitações e consultorias, ou seja, a mulher empreendedora reconhece que aliando teoria à sua prática ela
conseguirá melhores resultados.

Emília, Idelmária e Georgea são três empreen-

com a ajuda do SEBRAE, que se tornou um parceiro, esValores. E pouco a pouco através da consultoria deste órgão
estão percebendo falhas, excessos, readequando e otimizan-

do o empreendimento. A escola está no mercado há 9 anos.
Outro fator de grande importância são as feiras e

exposições, eventos criados para mostrar o que de mais

veis a todos os públicos empreendedores, seja pessoalmen-

te ou virtualmente e até mesmo através de representantes.
A internet é um veículo de grande comunicação e nego-

ciação. É possível criar um negócio apenas com estrutura
virtual, sem a necessidade de um espaço físico para comercialização, visualização e distribuição.

Além desta facilidade é quebrada a barreira de dis-

dedoras licenciadas em Matemática, História e Letras-

tância, podendo vender para qualquer lugar do mundo,

tiveram em sua matriz curricular a disciplina de Em-

res. Outro paradigma rompido é de horário de funciona-

-Português, em nenhum momento durante sua formação

86

desde que tenham acesso a rede mundial de computado-
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mento, a loja virtual funciona 24h, de domingo a domingo

elas possuem um tempo superior de mercado acima de

Além do uso da internet para empreender a realidade

empreendedorismo é fator positivo. De acordo com indi-

também é possível. A Educação a Distância – EaD, facilita

da metade de uma década dificilmente fechará suas portas,

todos os dias do ano.

cinco anos, o que para as estatísticas e estudos voltados ao

de poder capacitar-se, realizar um curso técnico e superior

cativos do SEBRAE, as empresas que ultrapassam o ciclo

a vida da empreendedora, tendo assim flexibilidade de ho-

pois o momento mais crítico para que isso ocorra é nos

rário, conciliando seu tempo pessoal, profissional e familiar.

O que mais encontramos foram empreendedoras

que possuem uma formação, mas estão atuando em outra
área, e por conta disso não tiveram durante a vida acadê-

mica a disciplina de empreendedorismo ou de qualquer
outra da área de gestão e negócios.

Cinthya e Sonaia possuem bacharelado em Enfer-

magem, mas são empreendedoras de um restaurante, So-

corro é licenciada em Letras, no entanto, já tinha um loja

de roupas e hoje trabalha com materiais de construção,
Ângela e Uylma são Fisioterapeutas, mas ambas estão à
frente de Clínicas de Saúde, Edilene é Pedagoga de for-

mação, mas empreende uma drogaria, Edna é licenciada

em Química, Administração e Pós-graduada em Gestão

Empresarial, sendo que estas duas últimas foram realiza-

cinco primeiros anos.

Diante do que observamos e constatamos nas en-

trevistas, não é o nível de escolaridade que fará com que

um negócio prospere ou não. Mas muito mais necessidade

ou oportunidade aliados às características empreendedo-

ras que não fará distinção de graduados ou não graduados.
Não estamos fazendo apologia27 a não formação

acadêmica ou tampouco afirmando que a academia não

possui papel importante. Porém, afirmamos que empreendedorismo e formação acadêmica nem sempre andam de
mãos dadas, mas certamente que faz grande diferença na

vida de um empreendedor nato isso faz, e diferença maior

fará na vida de um empreendedor cujo negócio for concebido no seio acadêmico.

Afirmar categoricamente que a escolaridade, hoje,

das depois que tornou-se empreendedora no Comércio de

é o meio possível de manter um negócio funcionando é

Marina, Erotides e Erlane possuem apenas o ensi-

27 Discurso ou escrito laudatório para justificar, elogiar ou defender alguém ou
alguma coisa. Afirmar que algo é mais importante do que outro ou que pode
existir sem a presença de outro. Levantar bandeira a favor de algo desvalorizado
ou não dando o valor devido a outrem.

Madeiras e Materiais para Construção.

no médio, Luciana e Deusa o ensino fundamental, todas
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imaturo e no mínimo insolente. Mas é, sim, um caminho
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seguro e assertivo. Pois nem todo administrador de formação é e/ou será um empreendedor, no entanto todo empreendedor é um administrador. Portanto, intuição pode
sim rimar com formação, como rima também com quali-

SURPRESAS ATRÁS DA MESA

ficação e busca de conhecimento.

O empreendedorismo feminino na cidade de Ti-

mon, local da pesquisa, revelou um universo surpreenden-

te, onde a atuação da mulher está presente nas mais diversas áreas do comércio, permitindo-se a redutos tidos como

genuinamente masculino (peças para carro, oficina e peças

de motos, madeireira, materiais de construção, clínicas,
drogaria, restaurante, loja de variedades, loja de produtos
infantis, ótica, supermercado, papelaria, atacado etc.).

Mulheres que montaram um negócio sem o auxí-

lio do esposo/companheiro, algumas delas iniciaram antes

mesmo de contrair matrimônio, outras tomaram a dianteira, provocou mudanças na gestão e lidera o empreen-

dimento, tendo até mesmo o cônjuge como colaborador
com registro em carteira.

Este grande impulso das mulheres à frente de em-

preendimentos e com o estímulo vindo de diversas áreas
de atuação comercial, encontrando-as atrás da mesa de
comando de grandes empresas ou mesmo sob a criação de

outras, promovidas boa parte pela liberdade de poder abrir
um negócio em seu nome e poder escolher a formação que
90
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lhe convém, principiadas durante o século passado e fortalecidas mais e mais no século atual (XXI), multiplicou-se
em salto alto, batom e tailleur.28 “A grande porcentagem

de mulheres sobre a população economicamente ativa é
uma das razões pela qual o empreendedorismo está sendo

estimulado para as mulheres em vários países” (MACHADO, 2002, p. 67).

A chegada das mulheres no mundo do trabalho

fora de casa se deu em sua via maciça devido a própria

ausência da figura masculina em casa, por fatores já citados
mais acima, neste livro, elas tiveram que assumir postos de
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nados momentos, reivindicando direitos e
melhores condições de vida e de trabalho”
(GUIRALDELLI, 2007, p. 4).

Estas reinvindicações passam pelo direito de ir e

vir, de serem respeitadas no desejo de quererem ou não se

casar, de quererem ou não ter filhos, de morarem ou não

sozinhas, de serem e terem produção independente, de votarem e também serem votadas, de serem remuneradas de
forma justa e igualitária pelo trabalho desenvolvido, pelos
direitos de poderem gerenciar e abrirem empresas.

Conquistas lentas, mas de uma insistência ainda

trabalho. Coube à mulher apropriar-se deste novo papel,

hoje constante e vigilante, para que não retroceda, mas

baixa remuneração, bem distante dos cargos de liderança e

poder constituir empresas em seu nome revelou um pa-

sociedade em segundo plano, em posição desprestigiada e

econômico e social de uma cidade, estado e país, a soma

mesmo sendo oferecido a elas o menos qualificado e de

possa garantir e progredir mais ainda. E este direito de

poder, para que desta forma continuassem sendo vistas pela

pel significativo. Quando se olha para o desenvolvimento

refletindo sempre a representatividade de “mãe” e “esposa”.

destas mulheres empreendedoras reflete de forma positiva

[...] a mulher não sai de casa para o trabalho industrial objetivando sua independência, mas sim para se tornar um
ser submetido aos imperativos do capitalismo emergente [...] nesse cenário de
desenvolvimento industrial, as mulheres
ganham visibilidade como trabalhadoras
e adentram a cena política visto que não
foram meramente seres dóceis e passivos
e, diante das mazelas e exploração que vivenciavam, organizaram-se em determi-

28 Palavra de origem francesa. Vestimenta feminina composta de saia e casaco,
geralmente do mesmo tecido, frequentemente ajustado na cintura.
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na economia e faz um grande diferencial.

O que também chama atenção são pontos tais,

como: o gênero, a escolaridade e a área de atuação comercial, assuntos já apresentados acima, mas ainda merecedo-

res de registros. Aos desenvolvermos a discussão sobre a
pesquisa, fazíamos a ideia, devido algumas leituras volta-

das para empreendedorismo, que certamente as mulheres
iriam desempenhar atividades comerciais somente aquelas

ligadas às habilidades já desenvolvidas dentro do lar, tais
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como: corte e costura, manicure, cabelo, cozinha, borda-
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fazem uso de palavras jocosas29, piadas discriminatórias,

dos, bolos, doces e salgados etc., mas o surpreendente e

machistas, homofóbicas, atos em geral não tolerado pe-

menos se esperava, a atuação nas mais variadas atividades

pelo ambiente de trabalho, procurando manter o bom de-

positivamente aceito foi de encontrar justamente o que

comerciais, e bem distantes daquelas imaginadas e mais
vantajoso ainda, com histórias de sucesso.

las mulheres. E estas lidam e transitam com tranquilidade
sempenho com respeito e moralidade.

Os supermercados sob o comando de mulheres que

A empreendedora Cleonice da Loja de Peças para

procuraram conciliar trabalho e lar, pois elas mantêm o

ciação, financeiro e o esposo é um colaborador (mecânico)

uma distância suficiente para que possam ter fácil mo-

das motocicletas.

dificuldades. Para Maria da Conceição, o comércio repre-

Moto está no controle de compra, venda, estoque, nego-

local de trabalho no mesmo prédio onde residem ou em

que atua na parte operacional na avaliação e manutenção

bilidade de transitar entre os dois mundos sem grandes

Na Loja de Autopeças para Carro, Francisca das

Graças atua há mais de 10 anos, havia trabalhado na parte

financeira de uma loja do mesmo ramo e decidiu criar a
sua, reduto masculino, o que não foi grande obstáculo para

montar a sua, pois já conhecia sobre os produtos, clientes

e fornecedores, sabia também da sua capacidade, tinha ex-

periência também em Loja de Departamentos e Farmácia.
As lojas de Materiais de Construção e as Madeirei-

ras, administradas por (Marina, Socorro, Luciana, Eroti-

des, Erlane, Edna, Deusa) possuem um ambiente no qual
a maioria dos colaboradores são homens, com baixa es-

colaridade, com jeito rude de conversar e lidar com o trabalho (uma característica quase que uníssona), ambiente

caracterizado como não feito para mulheres, pois em geral
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sentou a liberdade e a oportunidade de ajudar na criação
e formação dos filhos, um casal que a mãe orgulha-se em
descrever suas carreiras acadêmicas, fruto do comércio, do

empreendimento idealizado por ela, advindo de uma ne-

cessidade, que ao sair de sua terra natal, onde, juntamente
com o esposo, já não possuíam grande perspectiva de trabalho, os dois aventuraram um local onde pudessem colocar os filhos para estudar e também pudessem vislumbrar
um meio de vida, um lugar promissor, e assim o fizeram.

Mãe e filha empreendedoras, trabalho realizado em

conjunto, no entanto, não junto, não no mesmo espaço,
Sônia professora aposentada, licenciada em Geografia, e
paralelo ao mundo de educar iniciou um empreendimento

de atacado, revela que sempre foi muito inquieta, desde jo29 Palavras caricatas depreciativas, com o intuito de ofender moralmente o outro.
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vem seus ideais eram a busca de independência financeira
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Horteílsa tem uma sagacidade no viver, empreende-

e pessoal, um caso bem atípico do mundo feminino, pois

dora que recentemente passou por um problema de saúde,

Sônia convidou o irmão e juntos iniciaram o ne-

fantil, mas segundo ela não conseguia enxergar seu futuro

pois os comerciantes locais preferiam ir à cidade vizinha,

pança que vinha administrando e aproveitou o momento

nem o pai, nem mesmo o esposo criaram obstáculos.

gócio de atacado, porque na cidade de Timon não existia,
Teresina-PI para realizarem as compras e depois com certa dificuldade trazer para revender em forma de varejo. A

ideia dela foi criar uma pequena distribuidora, e com um
colaborador e uma bicicleta cargueira deslanchou seu empreendimento e está no mercado há mais de três décadas.

Esta característica empreendedora impulsionou os

filhos e os incentivou a criarem seus próprios negócios de-

pois de formados, ao invés de trabalharem para terceiros.
Nesta configuração do trabalho, entrevistamos sua filha

Uylma, bacharel em Fisioterapia e mestra em Ciências da
Saúde, que após sua formação com o seu desejo de empreender e a persistência da mãe, que também lhe deu um aporte

financeiro, decidiu abrir um Centro Médico, que conta com

trabalhou como professora de línguas e de educação innaquelas profissões, decidiu juntar o dinheiro de uma pou-

em que sua mãe lhe pediu para realizar umas compras na
região Sudeste do país e apostou em adquirir produtos de
diversas natureza, fáceis de serem comercializados, obteve

bons resultados e aos poucos foi modificando este comércio informal em algo de maior representatividade, solteira

e com uma visão de futuro e de uma grande religiosidade,
que manifesta sem receios, seguiu adiante.

Gradativamente segue investindo no negócio, sente

o impacto da crise financeira que o país também apresen-

ta, hoje possui uma loja com artigos para recém nascidos

e crianças, que comercializa de fraldas, roupas a carrinhos
e berços, e uma outra loja, a sua primeira, que apresenta

algumas especialidades. Hoje, está ampliando o seu em-

uma miscelânea de coisas (brinquedos, papelaria, armari-

mento médico. Abreu, Silva e Silva (2017, p.59) registraram

de presente, bijuterias etc.). É formada em Administração,

História e que versava sobre estas duas empreendedoras “A

gócios quanto na faculdade, pois decidiu fazer um novo

gias e cobrar pela execução das mesmas [...]”.

como renovar as forças.

preendimento e diversificando também as áreas de atendi-

nho, serviços de cópia, de impressão de fotografia, artigos

a respeito em um trabalho apresentado no III Simpósio de

casada com um companheiro que é parceiro tanto nos ne-

genitora ainda tem disposição para incentivar, criar estraté-

curso superior. Conversar com esta empreendedora foi
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Não podemos negar que as surpresas foram bastan-

te, nosso objeto de pesquisa eram as mulheres empreendedoras, mas não calculávamos que as encontraríamos atrás

BENEFÍCIOS E
ENVOLVIMENTOS

de mesas de lojas de auto peças para carro e moto, comér-

cio de madeira e materiais de construção ou comandan-

do um armazém. Após as entrevistas, quando sentávamos
para misturar as experiências e escrever os relatos, inicial-

mente fomos impactados ao ler nas fichas de cadastro das

Quais os benefícios de se tornar um empreende-

empresas as mais variadas áreas de atuação comercial, pois

dor(a)? Esta indagação vem a todos que estão trabalhando

um negócio para ser gerido por mulheres. Acreditamos

trabalho sem registro já se encontram sem nenhuma segu-

destoava bastante do que convencionamos como sendo

(com ou sem registro em carteira). Aqueles que estão com

que esta surpresa não ficou restrita somente a nós.

rança, para o colaborador com registro ou para um funcio-

Certamente, representantes comerciais e até clien-

tes mesmo ficam surpresos ao descobrirem que a pessoa
no comando é uma mulher. Somos preconceituosos por

nário público as pessoas dizem que é loucura apostar em
negócio se já tem m emprego e estabilidade.

Mas os empreendedores são desafiadores, são pro-

natureza, convencionamos e estereotipamos várias coisas

motores de mudanças, quebram e constroem paradigmas.

tudo que foge ao padrão que nos foi imposto causa a nós

nada a única segurança que tem é dos direitos assegura-

que se trata de um processo longo e gradativo, reflexivo

salário, férias remuneradas, FGTS, descanso remunerado,

z-se necessário está aberto às mudanças, aceitar o novo,

assegurada através de um emprego público, isso também

preconceitos estigmatizados.

dos modelos apresentados ainda é o mais seguro.

e fatos, fomos criados sob um regime de patriarcado, e

Para uma mulher que está trabalhando com carteira assi-

estranheza, em diálogo aberto chegamos a um consenso

dos por lei (licença maternidade, seguro desemprego, 13°

e recheado de paradigmas quebrados, mas para tanto, fa-

aposentadoria dentre outras), a estabilidade é somente

estabelecer novos conceitos, mas não deixar que se tornem

dentro do que estabelece as leis e estatutos, no entanto,
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Esta segurança não implica dizer conforto, liberda-
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Na região Nordeste, várias são as histórias de mu-

de e satisfação, não para todas as pessoas. As empreende-

lheres chefes de família que assumiram esta postura, porque

lhe motive constantemente, e abrir um negócio é um desa-

outras regiões em busca de emprego e não mais retorna-

justamente isso que identificamos nas nossas empreende-

de pedir a separação, porque enviuvaram, porque se torna-

realçador de sua beleza, que dá brilho a sua face, que marca

pelo processo migratório do campo para as cidades, onde

doras estão sempre em busca de algo novo, desafiador, que

foram abandonadas pelos companheiros, que saíram para

fio, é contribuir para mudanças, é transpor barreiras. E foi

ram, pela violência doméstica, pelo medo que as impedem

doras timonenses, entre o batom, objeto símbolo feminino,

ram mães solteiras e foram abandonadas pela família ou

presença, que identifica sua personalidade; e o planejamen-

to estratégico, mesmo que mentalmente, que a torna crite-

riosa, experta, ágil, destemida, persistente e segura, que a
faz deixar o emprego e se tornar sua própria patroa.

Essas características fazem não somente as em-

preendedoras timonenses, mas todas as empreendedoras. E
é este romper do medo, do inconformismo e da insatisfação

pelo trabalho que desempenham que promovem mudanças.
A mulher timonense á antes de tudo uma guerreira,

uma mulher que luta bravamente pelo reconhecimento do

seu trabalho, da sua empresa, do seu colaborador e de sua
família. A cada empreendimento aberto por uma mulher

significa mais um negócio que terá resposta direta na economia, será responsável por gerar emprego e renda e en-

carregada não somente por si, mas por famílias, pois cada

colaborador deposita em seu empregador certa confiança
e credibilidade, configurando-se uma cadeia de valores.
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os companheiros quando não possuem escolaridade, não
conseguem emprego fixo e passam a sobreviver de bicos30, e
diante dessas e outras situações as mulheres iniciam um pe-

queno negócio, seja de venda de bolos e salgados, doces, salão de beleza e comida caseira ou de diarista (profissão ainda

tida como inferior e que não necessita de escolarização) e
quando se percebem estão sozinhas sustentando a família.

A realidade vivenciada no Brasil não difere muito

do que ocorre na maioria de outros países, este processo

de independência feminina surgiu no início da Revolução
Industrial, e desde então os avanços e adaptações ocorrem

no Brasil e no mundo. Assim temos a fala de Giddens que
contempla o que citamos acima.

A entrada de um número crescente de
mulheres no mercado de trabalho prende-se também com razões financeiras.
O modelo nuclear da família tradicional
composto por um homem ganha-pão,
uma mulher dona de casa e crianças de-

30 Renda estreita, terminada em pontas ou bicos. Emprego não fixo.
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pendentes - representa hoje apenas um
quarto das famílias na Grã-Bretanha. As
pressões económicas sobre os agregados,
incluindo o aumento no desemprego masculino, levaram a um aumento da procura
de trabalho remunerado pelas mulheres.
Muitos lares descobrem que é necessário
ter dois rendimentos para sustentar o estilo de vida desejável. Outras mudanças na
estrutura dos agregados, incluindo o elevado número de solteiros sem filhos, bem
como o crescimento de lares de mães solteiras, implicaram que as mulheres fora das
famílias tradicionais, quer por opção quer
por necessidade, estejam também a entrar
no mercado de trabalho. Adicionalmente,
esforços recentes para reformar as políticas de segurança social, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos, visam
apoiar a entrada no mercado de trabalho
das mulheres - incluindo as mães sós e as
mulheres casadas com crianças pequenas.
Finalmente, importa notar que muitas
mulheres escolheram entrar no mercado
de trabalho pelo desejo de concretização
pessoal, em resposta ao impulso para a
igualdade propulsionado pelo movimento das mulheres dos anos 60 e 70. Tendo obtido igualdade legal em relação aos
homens, muitas mulheres aproveitaram
oportunidades para concretizar estes direitos nas suas próprias vidas. Como já se
observou, o trabalho é central na sociedade contemporânea, e o emprego é, quase
sempre, um pré-requisito para uma vida
independente. Nas décadas recentes, as
mulheres deram passos largos para atingir
a paridade com os homens. A sua activi102
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dade econômica crescente tem sido central
neste processo (GIDDENS, 2008, p.393
apud CROMPTON, 1997).

Os benefícios para a cidade não são percebidos

a olho nu, tendo em vista que há um número maior de
empreendimentos administrados por homens do que por

mulheres, além do fator histórico de que se convencio-

nou que empreendedorismo e gestão é coisa de homem.
O mito vai sendo quebrado aos poucos.

Acreditamos que se um senso empreendedor in-

cluindo empresas formais e informais, tanto em Timon
quanto em qualquer outra cidade, aí sim teríamos uma

dimensão da real situação e avanço de quão grande são os
benefícios desenvolvidos por mulheres empreendedoras.

Esta fala é semelhante a que Giddens apresenta em

seu material, onde ele afirma que:

Os estudos sobre a estratificação foram durante muitos anos “cegos em relação ao género” - foram escritos como se as mulheres
não existissem, ou como se não tivessem
importância ou interesse quando se analisavam divisões de poder, de riqueza e de
prestígio. Contudo, o próprio género é um
dos exemplos mais profundos de estratificação. Não existe nenhuma sociedade em
que os homens não tenham, em certos aspectos da vida social, mais riqueza, maior
estatuto e influência do que as mulheres.
Um dos principais problemas colocados
pelo estudo do género e da estratificação
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nas sociedades modernas parece simples,
mas acaba por ser de difícil resolução. É
a questão de se saber até que ponto poderemos entender as desigualdades de
género nos tempos modernos em termos,
principalmente, da divisão de classes. As
desigualdades de género estão historicamente mais enraizadas do que o sistema
de classes; os homens detêm uma posição
superior às mulheres mesmo nas sociedades de caça e recolecção onde não existem
classes. Porém, as divisões de classe são
tão fortes nas sociedades modernas, que
não existem dúvidas de que se sobrepõem
substancialmente às desigualdades de género. A posição material da maioria das
mulheres tende a reflectir a dos seus pais
ou maridos; por isso, pode-se argumentar
que devemos explicar as desigualdades de
género principalmente em termos de classe (GIDDENS, 2008, p.300).

Além dos benefícios financeiros e econômicos para

a cidade, a abertura de um empreendimento implica na
criação de empregos e, consequentemente, de arrecadação
de impostos que são gerados ao município, aumentando a

sua renda, como também a contemplação do grau de satisfação, de realização pessoal e profissional. Jonathan (2011)

concorda com estas mesmas ideias, mas ressalta que “No

entanto, a ênfase maior é dada aos benefícios do envol-
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liares, funcionários e outros parceiros do trabalho” ( JONATHAN, 2011, p.74).

E melhor esclarece quando afirma que “Persistên-

cia e visão de futuro estão presentes neste processo que

resulta na criação de um empreendimento novo ou de

uma nova forma de realizar um trabalho” ( JONATHAN,
2011, p.66).

No trabalho desenvolvido e apresentado por Tanu-

re, ela expõe os ganhos obtidos enquanto empreendedoras.
As mulheres apontaram vários ganhos
obtidos após terem empreendido, principalmente, os que envolvem a realização
pessoal e a questão familiar. Alcançar a liberdade de gerir o trabalho da forma como
acredita que seja melhor; crescimento profissional, a possibilidade de testar técnicas
novas para administrar o negócio e ganho
de conhecimentos por meio da prática;
crescimento como ser humano em aprender a lidar com pessoas diferentes; poder
acompanhar mais de perto o crescimento
e a vida escolar dos filhos; sentir que tem
valor por aquilo que faz e que outras pessoas lhe admiram, foram apontados pelas
mulheres como os benefícios que tiveram
em suas vidas após terem empreendido
(TANURE, 2014 p.78).

Acreditamos que muitos já ouviram a seguinte fra-

vimento e da atuação em diversas áreas, destacando-se o

se: as mulheres conseguem realizar mais de uma atividade

diárias no trabalho, além da boa relação com filhos, fami-

-las, atende ao telefone, fala com cliente pessoalmente e

orgulho pelas realizações, o respeito próprio, as conquistas
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ao mesmo tempo e não se perde e consegue compreendê-
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ainda consegue distribuir tarefas aos seus colaboradores.
E de fato isso foi possível de ser comprovado in loco31, com

uma de nossas entrevistadas isso foi visualizado. Concedia
a entrevista, falava ao celular, atendia um cliente que lhe
questionava sobre determinado produto, compartilhava
com um colaborador uma tarefa e ainda observava a separação e embalagem da mercadoria de um outro cliente.
Simplesmente mulher, mãe, empreendedora e esposa.

AS VOZES
EMPREENDEDORAS

Ana Márcia (empreendedora de Armarinho e Papelaria)
Ana Márcia começou trabalhando em uma dis-

tribuidora de livros, e dentre os vários representantes um
deles resolveu abrir uma loja (livraria e papelaria) e a convidou para trabalhar com ele. Depois de algum tempo, ele

resolveu voltar para representação comercial e lhe fez uma
proposta de venda do empreendimento.

Deu-se início ao seu desafio, adquirir um empreendi-

mento sem possuir todo o capital no momento, mas a pro-

posta era irrecusável, pois além do fato de que possuir certo

conhecimento a respeito da comercialização, contato dos

fornecedores, ela nutria um desejo de ter seu próprio negócio.
Outro grande desafio foi conciliar trabalho, família

“é um desafio diário pois tem que administrar os três com
maestria para não ser cobrada por inadimplência”.
Ana Maria (empreendedora da Ana Aragão)

Para a realização da entrevista com Ana Maria, foi

necessário a realização de três caminhadas ao estabelecimen-

31 No local.
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to, nas duas primeiras vezes ela estava viajando a trabalho,

acaba sendo uma forma de divulgação/publicidade e até

Ana Maria é uma mulher de palavras firmes, sim-

Ângela (empreendedora de Clínica de Fisioterapia)
A proximidade com a capital do estado vizinho traz
alguns vícios, dentre eles o hábito de realizar consultas,
exames e tratamentos no polo de saúde de Teresina-PI.
Ângela é formada em Fisioterapia. Após seu bacharelado,
“como o mercado está complicado para conseguir emprego,
resolvi abrir a clínica, havia entregado vários currículos e
não tive resultados. Decidir então abrir o empreendimento
e graças a Deus está dando certo”.

somente na terceira tentativa se concretizou nosso encontro.

pática e que desde muito nova ansiava por uma independência financeira.

A escolha do seu ramo de negócio estava deter-

minada, visto que já havia trabalhado com armarinho nas
Lojas Marisa e após sair de lá, abriu um mini armarinho

no Bairro Formosa. Após 21 anos de experiência, resolveu
tentar outra coisa, e então começou o aluguel de roupas.

Em todos os setores do mercado há uma grande

competitividade para alcançar e fidelizar os clientes, e nes-

te quesito a Ana Maria foi muito franca ao revelar que o
seu grande desafio atualmente é o fato de não ser costurei-

ra, visto que grande parte das donas de empreendimentos

neste setor desempenham também esta função, então isso
a torna dependente da mão de obra de outras pessoas para

que possam realizar este serviço, o que acaba demandando
mais tempo e recursos financeiros.

Cursou o ensino médio completo, já está a cerca

de 6 anos no mercado de aluguel de roupas e diz que não
se arrepende da escolha. Atualmente tem 50 anos e no

ano de 2017 realizou o quinto desfile para a comunidade
carente com o intuito de despertar na cidade a autoestima

dessas mulheres e que através disso expõe sua marca, o que
108

mesmo uma forma de planejamento estratégico.

Esta é uma das realidades que vem sendo transformada ao longo do tempo, e a abertura de um empreendimento
na área da saúde tendo como grande concorrente a capital do
Estado do Piauí é, além de um ato de bravura, uma ousadia,
apostar em um mercado que precisa mudar a sua mentalidade, o trabalho de marketing seria mostrar aos clientes em potencial da cidade de Timon, de que não há porque atravessar
o rio em busca de tratamento se a sua cidade oferece.
Foi justamente baseando-se neste critério que Ângela apostou na abertura de seu negócio, tendo inicialmente sua formação como bandeira, impulsionada pela ausência de oportunidade de trabalho em clínicas particulares na
capital ao lado e pela existência já de três clínicas na cidade
de Timon, resolveu abrir a sua. Após a abertura, seu novo
desafio foi conquistar clientes e superar a concorrência.
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Seu empreendimento, hoje, possui mais de 4 anos,

sabia que ela tinha dinheiro que poderia me pagar e não

mento para a abertura e funcionamento de seu negócio, no

atividade, a mãe não me pagou e eu ainda tive que gastar

como as demais entrevistadas não realizou um planeja-

entanto, ao realizar uma especialização de Executiva em
Saúde, percebeu que já havia contemplado corretamen-

te os passos administrativos, mesmo sem o conhecimen-

to acadêmico administrativo. No momento, ela dedica-se
a aperfeiçoar-se, com a perspectiva de ampliar algumas
áreas da clínica e expandi-la.

Briolange (empreendedora do Instituto Paraíso de Educação)

Briolange gostava da ideia de dar aulas, quando co-

meçou a lecionar passou a gostar, daí uma amiga que é da

área de saúde a convidou para abrir um negócio, “ela na
verdade queria investir em algo e como eu era professora
veio a ideia de abrir uma escola”.

Para ela, o grande desafio na cidade de Timon é que

não existe uma associação, não há a quem recorrer, toda e

pagou, eu fui até a sala retirei o aluno e deixei sem fazer
com advogado, pois ela me colocou na justiça”.

Quanto ao planejamento, ela executa apenas men-

salmente, não realiza a longo prazo.

Cinthya e Sonaia (empreendedoras do Restaurante Crocks)

A história de Cinthya e Sonaia é bastante peculiar,

as duas são enfermeiras de formação, e desde a formação
procuraram lugar no mercado de trabalho, disseram que

até plano funerário já procuraram desenvolver. Neste uni-

verso de desencontros, o tio de uma delas que é professor,
fez o convite para abrir uma lanchonete para elas administrarem, ele entraria com o empreendimento e elas com
a mão de obra, a proposta foi aceita.

Inicialmente, o estabelecimento funcionava tarde e

qualquer rescisão tem que se deslocar até Caxias (MA),

noite para lanches rápidos, resolveram então desmontar o

do trabalho nunca recebe, a gente fazia o acerto na justiça”.

para funcionar somente no horário de almoço.

perder um dia todo de trabalho. Em Timon “a delegacia

lanche/bar e transformaram o mesmo local, em self-service

Outro ponto é a inadimplência, “a justiça apoia o

Na verdade, o ramo escolhido veio de uma oportu-

aluno e os pais, tem pai que passa o ano inteiro e não paga

nidade que partiu de uma ideia de abrir uma lanchonete,

documentos, nada”. “Eu tive um problema aqui, eu sabia

prietário não comparecia e deixava toda a gestão em suas

a escola do filho e não podemos negar transferência, reter

que estava errada, a mãe de aluno estava me devendo, eu
110

aprimorada em restaurante posteriormente. Como o promãos, resolveram então partir para voos mais altos.
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O grande desafio foi primeiro sair de onde esta-
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Decidiram investir neste negócio, porque seu mari-

vam e tornarem-se independentes, decidiram seguir com

do é mecânico, mas ela que controla “Eu que compro, que

çoso onde pudessem trazer mais conforto aos clientes, e

ele é só o mecânico”.

o ramo de alimentação, porém, em um lugar mais espaao mesmo tempo não perder a clientela já adquirida, pois

a mudança de endereço poderia provocar uma queda no

faturamento. Outro desafio foi manter as portas abertas
diante da crise financeira.

Em conformidade com as demais empreendedoras,

elas também não realizaram um planejamento estratégi-

co nos moldes em que a administração prega, no entanto,
houve discussão e plano mental. Elas seguem no mercado
há mais de sete anos.

Cleonice (empreendedora de Oficina e Peças para Moto)
Cleonice era funcionária da oficina e peças para
moto, ela trabalhava para o seu cunhado, e o seu marido
era o mecânico.
Eles moravam em Teresina e estavam procurando
comprar uma casa em Timon para ficar mais próximos do
emprego. Já tinham olhado uma casa, e ela já havia negociado desconto, daí o seu cunhado precisou de um dinheiro e fez uma oferta para comprarem a oficina. Conforme
a fala de Cleonice, entraram com a cara e a coragem. Venderam a casa e um carrinho velho, e vieram para Timon.
“Nós moramos aqui dentro com nossas duas filhas ainda
uns dois meses até a gente poder ir para uma casa”.
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coloco preço, que pago, meu marido não sabe nada disso,
Deusa e Denildes (empreendedoras da Timon Madeiras)
Duas vozes consanguíneas, Deusa e Denildes, mãe
e filha: a mãe, uma senhora de voz firme e confiante; a
filha, seu braço direito. Inicialmente, o negócio começou
na cidade de São Mateus-MA, na década de 80 do século
XX, seu marido fora demitido de uma grande empresa, e
com o dinheiro da rescisão, decidiram montar um negócio,
trabalharam então com a venda de cereais e açúcar, até o
momento que essa atividade entrou em declínio
Quando decidiram investir em madeiras, seu esposo
foi para o Estado do Pará, região abundante desta matéria-prima, ele ficava com a incumbência de lidar com a compra da madeira e trazê-la e ela comandando a madeireira.
Ao engravidar do primeiro filho, para seguirem com
este negócio, tiveram que se desfazer da casa em São Mateus-MA para investir na cidade de Timon, daí, passaram por
algumas dificuldades, mas juntos enfrentaram os percalços.
Inicialmente, a questão de transporte foi uma dificuldade, porque não possuíam caminhão, transcorria-se um
mês para derrubar e trazer a madeira, hoje, o desafio é trazer a madeira do Pará, devido a fiscalização (IBAMA), que
deve estar toda legalizada, além, é claro da crise financeira.
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O empreendimento está no mercado há mais de

família dele sempre fora envolvida com política e políticos,

viúva já há algum tempo e, também, não realizou plane-

meira, quando mudaram a forma de trabalho e os valores

10 anos, Deusa possui apenas o Ensino Fundamental, está
jamento estratégico para a abertura do negócio. O em-

preendimento tem um ponto privilegiado e de grande valor comercial, está localizada na BR que atravessa a cidade
de Timon.

Edna (empreendedora de Material de Construção)

Mais um negócio familiar comandado por uma

mulher, Licenciada em Química, Bacharel em Adminis-

porém, esta relação foi afetada em dois momentos: a pri-

a serem percebidos e, o segundo e mais importante, quan-

do Edna percebeu que haviam falsificado a sua assinatura,
pois como o marido não possui muita instrução, era ela

que também administrava essa situação. Já desempenhava
uma tripla jornada (o seu trabalho em um hospital, o lar, e
o trabalho do esposo).

Após esta desilusão, que para ela foi a melhor coi-

tração e Especialista em Gestão Empresarial, Edna disse

sa que lhe aconteceu, iniciaram seu negócio em um local

Superior, o seu empenho em busca de instrução é mo-

rido, quando realizava os fretes e transportes de madeira,

que até hoje não sabe para que lhe serviu o primeiro Curso
tivação sua, pois não era o desejo de seu marido que ela

continuasse estudando. No entanto, foi imposição dela no
momento que seu esposo lhe convidou para montar um

negócio, que iria trabalhar com ele, mas que retomaria a
academia em busca de conhecimento científico, situação
esta, que em alguns momentos foi alvo de discórdia.

A escolha da atividade comercial veio do marido,

que trabalhava transportando madeira de um estado para
outro e realizando pequenos fretes, assim ele construiu
uma clientela e viu uma oportunidade.

Enquanto Edna trabalhava em um hospital, seu

marido prestava serviço para a Prefeitura de Timon, pois a
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pequeno, mas devido a clientela já conquistada pelo mapouco a pouco desenvolveram-se e chamaram a atenção
de investidores financeiros (bancos), ao notarem sua movimentação financeira.

Hoje, contam com uma área confortável de arma-

zenamento de madeiras e a loja de materiais de construção com estrutura, boa localização e nome já conhecido
na cidade.

A empresa já está no mercado há mais de 10 anos,

neste tempo vários foram os desafios, tais como: falta de

capital de giro, banco que veio até a empresa para propor financiamento e depois sumiu, hoje, a crise financeira, que assola o país, e também sobreviver sem o auxílio de parceiros.
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Sua receptividade conosco foi boa, porém, não

se faz presente neste empreendimento. Apesar da admi-

muito motivada, foi bastante breve em suas respostas.

poso tenta interferir no seu processo de atendimento aos

co ao montar seu negócio, e hoje não consegue ver como

nistração está sob a direção de Edna, vez por outra o es-

clientes e nas ordens dadas aos funcionários do balcão.
Esta situação já lhe trouxe alguns transtornos e tempos

atrás divergências conjugais, o que refletiu diretamente no

bom desempenho do negócio. Além desta loja, possui uma
outra de material de construção no estado vizinho bem
como um motel.

Edilene (empreendedora de Drogaria)

Peculiar é a palavra que define bem, Edilene, pe-

dagoga de formação, que abriu seu empreendimento pri-

meiramente com o namorado, mas registrado no nome da

cunhada. Segundo ela, a vontade de empreender veio com
a vontade de ter um negócio próprio, um meio de vida. Pri-

meiramente, em ponto alugado, depois mudou para um ou-

Edilene também não realizou um planejamento estratégiexpandi-lo, já que as grandes redes estão tomando conta
do mercado.

Emília, Idelmária e Georgea (empreendedoras do Colégio Mais)

Emília, Idelmária e Georgea são três empreende-

doras, professoras (Matemática, História e Letras Por-

tuguês, respectivamente). A ideia de montar uma escola
nasceu da insatisfação pela falta de respeito com o pro-

fissional e com o aluno onde trabalhavam. Daí, nasceu o
sonho de criar uma escola ideal, embora, nenhuma delas
possuíssem conhecimento em administração.

O fato de serem licenciadas e atuarem como profis-

tro local também alugado e, por fim, para um prédio pró-

sionais de educação, certamente foi o impulso norteador

empreender, seu negócio está ligado ao que já exercia profis-

tiam sobre a criação da escola, citavam com frequência o

prio. Apesar da formação divergir com o que escolheu para

para construir uma escola de qualidade. Quando discu-

sionalmente, pois já havia trabalhado no ramo de farmácias.

termo “Mais”, referindo-se à qualidade, partindo dessas

Para Edilene, o grande desafio para a abertura de

sua drogaria foi a mudança do mercado, devido à lei que

obriga a presença de um farmacêutico no estabelecimento,
que para ela saiu caro, ou contratava um ou teria de realizar o curso de Farmácia.
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conversas, o esposo de uma delas sugeriu que o nome da

escola poderia ser Colégio Mais, já que era a palavra mais
citada por elas, e assim o fizeram.

A escola não possui um planejamento estratégi-

co, mais hoje com a ajuda do SEBRAE, que se tornou
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um parceiro, estão elaborando-o, e já possuem definidos

por sua conta”. A ideia do negócio veio de seu pai que já

a pouco através da consultoria do SEBRAE estão per-

de Grajaú e Barra do Corda, ambas no lado Leste do Es-

como eixos norteadores: Missão, Visão e Valores. E pouco

cebendo falhas, excessos, e readequando e otimizando o
empreendimento. A escola está no mercado há 9 anos.

Erlane (empreendedora da Madeireira São Francisco
das Chagas)

A história de vida está sempre entrelaçada com as

histórias profissionais, uma complementa a outra na verdade, assim é o conteúdo desta entrevista, neste momento

abraçaremos mais um namoro e laços de família que trouxeram ao empreendedorismo mais uma mulher.

Erlane estava noiva, seu pretendente foi trabalhar

em Jiparaná-RO, seu pai não queria que a filha fosse para

tão longe e lhe propôs colocar uma madeireira para juntamente com seu futuro marido pudessem trabalhar. Não foi

possível realizar este desejo do pai, casou-se e mudou para o
estado de Rondônia, um ano e meio depois eles retornaram
a Timon, a madeireira que anteriormente seu pai lhe ofe-

recera para administrar estava montada, sendo assim, logo

depois adquiriram o estoque e criaram sua própria empresa.
À frente do empreendimento está Erlane, seu es-

poso fica nos bastidores, resolve mais as ações voltadas

para a negociação externa, “todo o processo de clientes,
negociação, mediação, impostos, órgãos fiscalizadores é
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trabalhava com madeira, trabalho desenvolvido na região
tado do Maranhão, então foi só seguir seus passos.

Para Erlane, hoje o grande desafio é encontrar matéria-prima (madeira), principalmente, no inverno, quando as estradas de acesso são mais difíceis. Ela está no mercado há 28 anos. A empreendedora não mencionou sobre
o quesito legislação ambiental, talvez por ser algo polêmico, principalmente, nos dias atuais, em que se prega muito
a bandeira contra o desmatamento e ao manejo de áreas,
coisa bem rara, para não dizer inexistente nesta região.
Certamente, a fiscalização dos órgãos competentes,
IBAMA, ICMBio e MMA a cada ano torna-se mais forte, vários são os casos de apreensão de madeira ilegal, retirada de áreas de proteção ambiental, portanto, trabalhar
com este tipo de negócio sempre foi arriscado, porém lucrativo, talvez pelo segundo item valesse a pena, e também
a realidade a respeito da compra, derrubada, transporte,
comercialização era uma outra realidade, diferente do que
se tem hoje por conta das leis e fiscalização.
A Erlane possui apenas o Ensino Médio, não realizou nenhum planejamento estratégico ao abrir seu negócio, segundo ela, como já tinha experiência de trabalhar
com o pai, desde os 12 anos de idade, foi apenas seguir a
mesma área.
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Ela e o irmão trabalhavam na madeireira com o pai,
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Passado algum tempo, ele novamente insistiu que ela

desde cedo, o pai então pagava-lhes conforme compareciam

deixasse seu emprego e viesse trabalhar com ele, neste mo-

preendimento, ela às vezes saía com a mãe para realizar

realizaria as mudanças para que o negócio pudesse expandir.

ao trabalho, um horário estavam na escola e o outro no emcompras na cidade de Teresina, coisas de mulher, como ela

mesma comentou, no entanto, já sabia que no final do mês
receberia menos que seu irmão, haja visto que havia faltado

ao trabalho, para ela isso era normal e justo, foi como seu pai
lhes ensinou a dar valor ao trabalho e as conquistas.

Erlane tem apenas um filho. Segundo ela, procurou

dar a ele a melhor educação, colocando-o na melhor escola

da cidade vizinha, hoje é um universitário da UNB, já desenvolveu um trabalho acadêmico que o fez ir ao Oriente

Médio apresentá-lo para um Governante. Peculiaridade:
ela sabe de cor quantas viagens aéreas seu filho já fez, para
ela é uma demonstração de orgulho. Criou seu filho para

o mundo, já o seu marido é muito receoso, não quer que
ele se distancie.

mento ela aceitou com uma condição: ela administraria e
O namorado, hoje esposo, tinha medo de ousar, já

ela não, então assim nascia o empreendimento, a loja passou por reformas e procura manter com seus colaboradores a filosofia de agradar e atender sempre as necessidades

de seus clientes, mantém em seu quadro de funcionários

homens e mulheres, sendo maioria do sexo masculino.
Erotildes nos contou que a relação com eles é próxima e
chama a atenção quando sabe que os casados estão na-

morando, recebe-os para conversar “às vezes, eles querem
apenas serem ouvidos, querem conversar um pouco, falar
da sua vida”. Outros a abordam no momento da saída, pu-

xando uma conversa, uma palavra ou para falar que está

querendo fazer uma reforma em casa e como seria possí-

vel a aquisição de material na loja com parcelas longas. “É

Erotides (proprietária de Material de Construção)

buscando ajeitar sua casa, o seu espaço, é claro que atendo”.

nasceu de uma proposta do então namorado na época, ele

pois até então seu ramo de trabalho era outro. Ela lembra

rem junto. Inicialmente, ela não aceitou, porém o incentivou

cachorro, ela disse que não “Mas se ele queria, ela iria ar-

Erotildes era vendedora de consórcio, seu negócio

estava abrindo um pequeno negócio e a convidou para segui-

e como uma boa vendedora o convenceu a realizar um consórcio de um caminhão, já que ele trabalhava com material
de construção, e necessitava para transportar os produtos.
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Para ela, o grande desafio foi conhecer os produtos,

sorrindo que um dia o cliente ligou e perguntou se tinha

ranjar agora mesmo e poderia vim pegar. O funcionário
grita afirmando que tem sim o produto”. O cachorro ao

qual o cliente estava se referindo era um produto de ma121
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deira, utilizado na construção de casas para dar um melhor
aspecto visual. Várias foram as garfes cometidas por ela,
mas sempre tratou e trata com muita naturalidade e procura tirar sempre uma lição.
Quanto a crise que o país inteiro comenta, ela diz
não existir. Disse que se colocarmos em nossas cabeças
esta crise de fato passa a existir. Por isso, repete aos seus
amigos, colaboradores e clientes, “temos que avançar, não
podemos ficar chorando e falando em crise, é desafiando
que a gente vence”. Hoje, possuem 10 caminhões, 1 loja na
cidade e outra no interior e trinta funcionários.
Erotildes possui apenas o Ensino Médio, o esposo
sempre a incentivou a estudar, mas ela afirma que sua formação é o mundo, a escola da vida. É uma mulher de
grande vivacidade e muito ativa. Quando indagada sobre
o planejamento estratégico disse que não fez.
Sua vida é muito dinâmica pois cedo já arruma os
filhos, deixa-os na escola e depois segue para o trabalho,
deixa instruções à sua secretária quanto a movimentação da
casa, no final da manhã pega as crianças na escola, as leva
para casa onde já tem que está tudo pronto para ela, filhos e
esposo. “Esta jornada de acompanhar filhos, trabalho e esposo é bem movimentada e temos que dar conta”, confessa.
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A primeira impressão ao vê-la, não se desfaz ao ou-

vi-la, uma mulher forte, alegre, simples, tudo isso pode-se

perceber ao encontrar e ter uma “conversa” com ela. Seus
olhos se encheram de lágrimas, ao nos relatar que até os
47 anos de idade era somente dona de casa, mas que por

conta do falecimento do seu esposo teve que assumir o
negócio, para que assim pudesse se sustentar e os filhos.

Um de seus maiores desafios foi o fato de sair do

seu lar para atuar em um ramo/negócio que nunca tinha
desempenhado até então.

Em relação a formação acadêmica, D. Francisca só

cursou até a 5ª série do fundamental, mas nos disse que as

coisas essenciais da vida não são instruídas dentro da sala

de aula, mas sim, vêm de berço: o amor e o respeito para
com os outros.

Devido à baixa escolaridade e até mesmo ao fato de

assumir um negócio diante de uma dificuldade, ela não sabe

do que se trata um planejamento estratégico, mas que sempre
procura os melhores produtos e serviços para seus clientes.

Segundo seu filho, que estava no estabelecimento

no momento da entrevista, a forma como ela trata seus
clientes é o seu diferencial.

Francisca (empreendedora de Auto Peças)

Francisca das Graças (empreendedora de Autopeças)

lher que luta incansavelmente para não ver sua família perecer.

dio, é técnica em Contabilidade, e possui experiência de

D. Francisca emerge a força que vemos em cada mu-
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Francisca das Graças possui apenas o ensino mé-
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mais de uma década no ramo de autopeças. Antes havia

balhava como cobrador em uma ótica, por isso conhecia

pois de trabalhar muitos anos para os outros, percebi que o

posta para ele, para atenderem nos interiores “a gente não

trabalhado em lojas de departamento e farmácias. “De-

ideal era montar meu próprio negócio”: Comércio de Pe-

ças para Automóveis. Quem disse que a paixão por carros
tem quer ser genuinamente do gênero masculino? Mas é
assim que a maioria vê ou consegue compreender, só que

este paradigma foi mais vez um quebrado na cidade de
Timon, de acordo com nossas pesquisas.

Seu empreendimento está no mercado há mais de

dez anos. A falta de capital é um de seus grandes desafios:
“Mantenho a loja apenas para ter uma ocupação e não

ficar parada em casa”. Com mais de meio século de vida e

de aprendizado, Francisca é mais uma destas mulheres que

não se acomoda com o peso do tempo, mas aprende, compreende as lições de vida e o que a idade poderá lhe pro-

porcionar. Na ativa é mais útil, se sente útil e participativa.
Como a maioria de nossas entrevistadas, Francisca

também não realizou um planejamento estratégico para

abrir sua empresa, mas o construiu mentalmente. E ela
acredita que a ausência deste planejamento foi o que mais
a prejudicou.

Gildene (empreendedora de Ótica)

Gildene tinha acabado de se formar em Técnica de

Enfermagem e estava desempregada, o seu marido já tra124

um pouco a dinâmica do comércio, daí ela fez uma proia esperar o cliente vim até a loja, então decidimos”.

Ela não entendia nada a respeito de seu negócio,

então “saí perguntando para as amigas que já trabalhavam
com ótica, qual lente mais saia, o que e como deveria comprar, arriscamos com a cara e a coragem”.

Ao assistir na TV um feirão de venda de carros,

no dia seguinte foi ao banco abrir uma conta, pegou talão
de cheque, e comprou um carro, “por indicação de uma

conhecida que informou há uma terceira pessoa que tinha
armações para vender, então através deste contato consegui realizar a compra fiado porque íamos precisar para

realizar as viagens ao interior”. Conhecia um optometrista32 e assim colocaram tudo dentro do carro e começaram
a viajar pelos interiores.

Hoje, seu esposo é funcionário dela com registro

em Carteira de Trabalho (CTPS). Quando abriram a em-

presa, decidiram que ela iria administrar, pois quando o

marido esteve no comando financeiro, eles não tinham
muito controle.

Quanto ao planejamento, ele foi realizado apenas

mentalmente. Gildene pretende abrir uma segunda loja
32 Diz-se da pessoa especializada em optometria.
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e comprar um terreno para construir prédio próprio para
poder sair de aluguel.
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Os desafios enfrentados são muitos, mas a força

de vencer é maior. Durante o modismo das “lojas de R$

Horteílsa (empreendedora de Loja de Variedades)

1,99”, comércio que surgiu no Brasil, em meados de 1994,

cidade, sua capacidade de facilmente entender o que está

primeiros anos o governo controlava o câmbio, seguiu o

ramo de Loja de Variedades e Produtos para Recém-Nas-

mesma onda do “R$ 1,99”.

A palavra para definir Horteilsa sem dúvida é saga-

com a implantação da atual moeda, o Real, quando nos

apenas implícito. Assim é Horteílsa, empreendedora do

conselho de seu pai, e formalizou um empreendimento na

cido e Crianças.

Cinco anos após a implantação do Real os em-

Começou a trabalhar jovem ainda, aos 19 anos de

preendimentos que tinham surgido neste boom econômico

infantil e de língua estrangeira, mas percebeu que ali não

moeda começava a ocorrer, e quem soube captar a vira-

vos voos, juntou o dinheiro da rescisão com o de sua pou-

também foi a visão de Horteílsa, que compreendeu que

produtos fáceis de comercializar. Sua mãe a enviou para

Ela ressaltou que mesmo com seu pequeno ponto

idade, desempenhava atividades voltadas para a educação

precisavam de novas adaptações, pois a desvalorização da

era seu lugar, que queria ir mais longe, lançar-se em no-

da econômica conseguiu permanecer no mercado, assim

pança (um total de R$500,00) e apostou na aquisição de

era hora de mudança, pois o mercado exigia.

São Paulo para realizar algumas compras e ela por sua vez

aproveitou esta oportunidade em que não teria que custear

as suas passagens e o ônibus seguiu até o país vizinho, Paraguai, para então fazer as suas compras

de 1,99 ela já ficava de olho em outro ponto comercial,
um pouco maior e ao lado da avenida, que acreditava ser

melhor comercialmente. Ao perceber a crise nesta linha
de trabalho que desempenhava, Horteílsa pediu em ora-

Ao retornar da viagem saiu à venda de seus produ-

ção a Deus que a orientasse. A noite sonhou atendendo

já tinha o retorno do investimento e já estava pronta para

que não eram de seu mix. No dia seguinte, ela tinha uma

tos e conseguiu ter um ótimo resultado e em sessenta dias
reabastecer-se. Sua história empreendedora vem baseada
na Oportunidade e na Necessidade.
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uma cliente em sua loja, porém vendendo-lhe produtos
lista de produtos, que fora entregue por sua colaboradora,
para repor o estoque.

127

Mulheres Empreendedoras: entre o batom e o planejamento estratégico

Ao chegar na distribuidora ela se deparou com os
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Casou com um bancário e juntos aprenderam muito.

mesmos produtos do sonho que tivera. Ao invés de se-

“A gente casou e viemos morar juntos quando quase estava

instinto. Ao regressar com os produtos, sua colaboradora

aqui e ele inicialmente em Presidente Dutra (MA), depois

estoque fora comercializado. Veio então a ideia de abrir

Eles se desiludiram com o banco e decidiram mon-

guir a lista, que a funcionária havia dado a ela, seguiu seu

não compreendeu, e em menos de três dias, todo o novo
um outro empreendimento, sem abandonar o primeiro.

Diversificou o portfólio de sua loja e abriu uma ou-

tra voltada totalmente para o segmento infantil (roupas,
brinquedos, bolsas, carrinhos, berços etc.)

Bacharel em Administração e bacharelanda em Di-

reito juntamente com seu marido, seu companheiro para

todas as horas, hoje dão continuidade a um trabalho que
Horteílsa já vinha desenvolvendo bem. Possui uma loja

de variedades, conseguiu seu espaço na cidade, tem uma
clientela boa, que faz o marketing boca a boca, possui uma

loja com artigos para recém-nascidos e crianças em prédio
próprio e local privilegiado, além de alguns terrenos e está
concluindo sua residência.

Lindalva Araújo (empreendedora de Market Supermercado)

Lindalva era bancária, veio para Timon instalar a

agência do BEM (Banco do Estado do Maranhão). Para
ela, o banco foi uma escola, lá aprendeu muito e adquiriu
muitos contatos.
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para nascer nossa filha, que era o terceiro. Eu trabalhava
em Matões (MA) ficamos assim, ele vinha ou ia até ele”.

tar um negócio. Como a cidade não tinha um supermer-

cado, então decidiram por um. “Meu marido é cheio de
ideias, mas eu é que executava”.

Lindalva se formou em Contabilidade, pois gosta-

va e lidava com isso no banco. Depois se formou em Acu-

puntura e em Psicologia. Abriu uma Clínica em Teresina,
depois desistiu. “Hoje, meus filhos estão formados e estou
separada há 06 anos”. “Percebi que eu não me cuidava e vivia para o trabalho, nos separamos, hoje estou bem comigo

mesma, não procurei ninguém e não me permitir a isso, o
cara aparece e vem só pra comer, nam, comigo não”.

Ela pensa que não irá ficar ainda por muito tem-

po com o comércio. “Eu tenho vários imóveis alugados, e
para manter aqui...olha eu tinha nove funcionários hoje só
tenho dois. A pessoa para trabalhar comigo ou quem vem

pedir emprego eu sou criteriosa e utilizo três situações:
não pode fumar, não pode beber e tenho que saber sua
origem, de onde veio, o que fazia, se é de bem, investigo

mesmo, se fuma, fica indo ao banheiro ou saindo pra fu129
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mar, perde tempo no trabalho e ainda me rouba os cigar-

Inicialmente, não tinha empresa registrada, mas devido às

cliente. E vejo a procedência, procuro saber de onde veio,

pra junto aos fornecedores teve que formalizar o negócio.

ros. Se bebe chega para trabalhar ressacado e atende mal o
se é de confiança, quem é realmente a pessoa”.

fiscalizações e exigência de notas fiscais e mesmo de com-

Pela falta de conhecimento a respeito de planeja-

Luciana (empreendedora de Material de Construção)

mento estratégico, seus planos são mentais, comanda o

tinha em seu marido em uma oportunidade para vencer e

são adolescentes e o marido que é motorista.

Luciana transformou o vestígio de machismo que

ter independência na vida. O esposo não gostava que ela
trabalhasse fora, no entanto, ela sempre teve espírito em-

preendedor, daí, ela colocou uma venda de peixe em um
bairro que estava iniciando, e ao visualizar o crescimento
habitacional, decidiu colocar ao lado da venda de peixe o

comércio também de material de construção. Hoje, a venda de peixes não mais existe.

O bairro de fato se desenvolveu e tornou-se um dos

maiores na cidade de Timon, e junto com este crescimento

ela soube desenvolver-se “eu me encontrei no trabalho”.
Para ela, os desafios são os clientes, por ser um empreen-

dimento de bairro, de porte médio, realiza a venda baseada

na confiança, sem boleto, duplicata, cartão ou cheque, os
considerados “enrolados”, que demoram a pagar ou sim-

plesmente somem e não quitam a dívida contraída. Hoje,

a crise financeira é também outro desafio apontado por ela.
Sua instrução é pequena, possui apenas o ensino

fundamental menor, está no mercado há mais de 10 anos.
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empreendimento sozinha, possui três filhos, que hoje já
Maria da Conceição (empreendedora do Mercantil 2 Irmãos)
Maria da Conceição morava no interior do Piauí

e trabalhava para a prefeitura e seu marido na roça, mas
“queríamos dar um melhor estudo aos nossos filhos e ali
não era possível”.

O marido foi trabalhar em São Paulo, juntou um

pouco de dinheiro que somado ao dela e a venda de umas

cabeças de gado e outras coisas que tinham e vieram para
Timon, juntamente com os dois filhos. Compraram uma

casa em um bairro de invasão, mas sem estrutura de segurança ou saneamento básico.

Começaram a pensar juntos que negócio poderiam

montar para se sustentar e prosseguir na vida, optaram pelo
comércio, pois tinham noção de como conduzir. Compra-

ram apenas o que podiam pagar, pois sabiam que todo mês
teriam os fornecedores para honrar. Este controle contábil

mantém o comércio até os dias de hoje, abriram um outro
e formaram os dois filhos: o filho cursou administração e
131
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agora está concluindo direito, a filha fez medicina e hoje
está realizando residência médica em Recife.

Marina (empreendedora de Materiais de Construção)

Quando chegamos ao estabelecimento, encontra-

mos uma senhora jovem conversando com alguns rapazes,
orientando-os quanto ao local da entrega, o papo parecia
muito tranquilo, um diálogo amistoso. Ao ser indagada se

era a proprietária do estabelecimento, ela afirmou que sim,

e com o mesmo sorriso no rosto pediu para entrarmos,
atendeu um outro colaborador dentro da loja e tão logo
distribuiu as tarefas iniciamos a entrevista.
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produtos, “os meninos me ensinavam e no dia seguinte
não lembrava de mais nada”.

Além deste desafio encontrado pela empreendedo-

ra que hoje domina o nome de todos os seus produtos, foi
o imposto, para ela é muito imposto pago pelas empre-

sas, para ela o governo deveria ajudar, reduzindo impostos,
acredita que assim teriam mais empresas e mais empreendedores registrados.

Sua instrução é apenas o Ensino Médio, demons-

tra habilidade nas negociações e destaca-se por trabalhar

Marina nos disse que saiu cedo para trabalhar em

somente com homens. Sua vivência no dia a dia e a expe-

que desenvolvia como doméstica, jamais alcançaria algu-

boradores aliados à sua persistência e vontade de vencer

Brasília, capital federal, pois em Timon com a atividade

ma coisa na vida. Apesar das críticas, ao sair de sua cidade,
ela resolveu arriscar. Lá, ela trabalhou por mais de 10 anos
e conseguiu acumular um pouco de capital, com o qual ao

retornar à cidade de Timon foi convidada pelos irmãos a

montar uma sociedade no empreendimento que eles já ha-

viam iniciado, que era a venda de materiais de construção.
Como os irmãos já conheciam o negócio, Marina

riência dos irmãos e a parceria desenvolvida com os colafazem sua marca na empresa.

Ela afirmou que não realizou nenhum planejamento

para a abertura do negócio, nunca colocou nada no papel,
no entanto, mentalmente ficava imaginando como proce-

der com o empreendimento. A questão financeira é para

ela algo muito importante, e procura controlar sua gestão

confiou e apostou o que tinha. Segundo ela, no início do

a partir de suas compras e ordens de pagamento. Adotou a

tinha luva, eu respondi, tem não e o meu funcionário disse:

no mercado e uma quantidade que não irá comprometer

negócio passou vergonha, “o cliente ligou e perguntou se

política de só comprar o que realmente ver que tem saída

‘tem sim, é este objeto aqui!’”. Ela não sabia os nomes dos

suas finanças. Assim está no mercado há mais de 7 anos.
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Socorro (empreendedora de Materiais de Construção)

Socorro (empreendedora de Loja de Variedades)

preensiva, trabalha com materiais de construção recente-

que herdou o negócio e deu prosseguimento por uma ne-

(venda na sacola de roupas, perfumes, bijuterias), junta-

O comércio era administrado por seu marido, ficou

Socorro possui uma dinamicidade serena e com-

mente. Inicialmente, desenvolvia a atividade de sacoleira

Dona Socorro é uma daquelas empreendedoras

cessidade de sobrevivência, como ela mesma relatou.

mente com a profissão de professora. Decidiu montar uma

viúva com três filhos para sustentar e resolveu dar prosse-

bém decidiu abrir um salão de beleza. Hoje, por questões

gundo ela, foi o meio que visualizou para sustentar-se e,

loja de roupas, incentivada pelo marido, com o qual tam-

de saúde, uma lesão na mão, não pode mais atuar como
cabeleireira, está aposentada como docente.

Seu cunhado por diversas vezes falou para ela fe-

char a loja de roupas, pois a moda é mutante, dá muito
trabalho, tem que viajar com frequência, existe uma gran-

de concorrência e a orientou a trabalhar com materiais

de construção que é o certo, pois o produto não vence e o
lucro ainda é melhor do que o de roupas.

Então diante das observações do cunhado e uma

análise com o marido, decidiram por manter o salão que
existe há mais de 12 anos, fechar a loja de roupas e abrir
uma loja de materiais de construção, e assim está neste
ramo há 7 meses.

Quando indagada sobre o seu planejamento estra-

tégico, respondeu que não o fez no papel, que sempre analisa em conjunto com o esposo.
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guimento no empreendimento montado pelo esposo. Seprincipalmente, sustentar os seus filhos.

Ao assumir o negócio se deparou com muitas dí-

vidas, porém teve apoio dos credores que lhe propuseram

quitar as dívidas gradativamente. O mesmo local onde
está o comércio também é sua residência, atualmente o
empreendimento está sob o comando da filha, ela abriu
um outro negócio. Socorro não possui curso superior, ape-

nas o técnico em Secretariado, já realizou cursos no SEBRAE, mas não viu vantagem.

Vê como dificuldade a cidade de Timon não pos-

suir distribuidor direto e praticamente tudo que comercializa vem de outros estados, o que implica em demora no
recebimento prejudicando suas vendas.

Sônia Assunção (empreendedora de Atacado)

Dona Sônia é um daqueles exemplos de Super

Mulher, no momento que concedeu a entrevista, atendia

ao celular um cliente do outro lado da linha, ao lado res135
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pondia aos questionamentos de um colaborador e orientava outro na condução da logística de mercadorias, tudo
isso ao mesmo tempo, sem perder o fio da meada.

Dona Sônia tinha o sonho de colocar um negó-

cio, desde cedo. Decidiu colocar logo um armazém. Ela

contou que desde adolescente quis ser independente, ter

seu próprio dinheiro para poder administrar o que poderia
comprar e como fazê-lo.

Na empreitada do armazém, o seu irmão propôs tra-

balharem juntos e assim desenvolveram a ideia, no início
tinham apenas um colaborador, e este também foi um dos
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tante naquele período, e a instabilidade econômica pela
qual o país passava.

Quanto ao planejamento estratégico, Sônia não

realiza, apesar de formada em Geografia, e lecionando em
dois estados Maranhão e Piauí. Embora tenha conheci-

mento acadêmico, porém nenhum na área de gestão e ne-

gócios, foi com determinação, com a forma de ver o pai e

os irmãos trabalharem que ela desenvolveu suas técnicas.

Ela confessa que planeja tudo mentalmente, nada no papel.
Dona Sônia, professora aposentada, empreendedo-

motivos que a levou abrir o empreendimento, pois necessi-

ra, mãe de três filhos, casada deixa uma dica baseada em

existia naquele momento um armazém na cidade de Timon.

“Vender para o Estado ou Município é prejuízo”.

taria de poucos em sua equipe e o outro ponto era que não
O seu colaborador realizava a venda e a entrega, ele

saia com uma bicicleta cargueira com algumas coisas e já
ia realizando a negociação e entrega.

suas experiências ao longo de três décadas no mercado:
Tatiara (empreendedora de Frutaria)

O esposo de Tatiara já possuía três frutarias e ela

um salão. Quando ela se afastou para a chegada de seu pri-

Sônia disse que o nome de seu pai a ajudou bas-

meiro filho, no retorno, ele a convidou para trabalharem

tante conhecido e respeitado na cidade “nome até o início

restou apenas uma. Seu esposo é responsável pela negocia-

tante para que ela se firmasse no mercado, seu pai era bas-

juntos. Hoje, não existe mais o salão, e das três frutarias

da década de 1990 tinha bastante força, as pessoas eram

ção com os fornecedores na CEASA (Central de Abaste-

reconhecidas pelo seu nome de família, que lhe abre ou
fechava portas e oportunidades”.

Quanto aos desafios, além de ganhar mercado e

confiança os piores foram: a perseguição fiscal, algo cons136

cimento de Hortifruticultura de Timon) e ela fica com a
parte de empréstimo, funcionários etc. “Como funcionário
a gente tinha um gerente e não deu muito certo, daí um
motivo para eu assumir o negócio”.
137
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Outro desafio foi ganhar a confiança no mercado,

de incentivos, acredita-se que a característica da inquietude empreendedora possa estar em seu DNA.

compras. Hoje, adquiriram confiança com o banco e o dis-

Ela afirma que foi o próprio mercado que a conduziu,
pois sempre quis ter um negócio próprio ao sair da faculdade. “Estudei o mercado e vi que poderia ser bem-sucedida.
Vi que o mercado é um pouco cruel com o profissional”.

pois como eram novos, os fornecedores limitavam-lhes as

tribuidor. Estão diversificando o comércio, inserindo a parte
de mercearia, além da frutaria, que foi o início do negócio.

Quanto ao planejamento, Tatiara e seu marido sen-

tam para conversar, analisar e para saber o que há de errado, saber o que não está dando certo “colocamos no papel
as despesas com funcionários e quem fica na empresa”. No
tocante às promoções, registram as vendas, o que falta e

projetam o ano seguinte, “assim as possibilidades de erros
e falhas tornam-se menores”.

Uylma Costa (empreededora de Clínica Médica)

Ao se formar todo aluno quer e acredita em atuar

na sua área, ser absorvido pelo mercado, mas poucas pessoas pensam em abrir o seu próprio negócio, isso ocorre
porque na maioria das vezes não são incentivadas. A dis-

ciplina de empreendedorismo deveria estar em todas as

grades curriculares de qualquer curso de formação técnica,
tecnológica ou superior.

Escolheu montar uma Clínica Médica, onde pudesse reunir vários tipos de atendimento, com profissionais de diversas áreas. Devido a formação na área de saúde e por ver que tinha mercado. “Desejei abrir o próprio
negócio, escolhi Timon, porque a cidade não possuía uma
com o perfil que esta tem”.
Os grandes desafios encontrados foram: “Primeiro
profissional (qualificação); segundo saber com que as pessoas conheçam, fazer com que a clínica se torne conhecida
se tornar conhecida”.
No início não houve um planejamento no papel,
um plano de negócios como academicamente conhecemos, no entanto, houve mudança. “Hoje, tenho consultoria do SEBRAE e recomendo, tem melhorado muito”.

A Sra. Uylma Costa é formada em Fisioterapia, es-

pecialista em Osteopatia e mestra em Ciências da Saúde,
tem no viés histórico a mãe como Professora, licenciada
em Geografia e também empreendedora. Por esta carga
138
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PONDERAÇÕES

A capacidade intelectual não é medida pelo gênero,

muito menos pela força, mas pela perspicácia, pela persistência, pela autoconfiança dentre outras, características es-

tas podadas e não permitidas ao universo feminino. Uma
revolução iniciada pelos moldes machistas com a indústria

deu o ponta pé inicial para que a liberdade pudesse ser
experimentada pelas mulheres.

Ainda hoje não temos um espaço igualitário, princi-

palmente no quesito salário, no entanto, consideravelmente

entrevistas com as empreendedoras. As entrevistas realizadas
mostrou-nos respostas cheias de expressões sentimentais, foi
gratificante saber da história de vida/negócio de cada mulher
no contexto empreendedor da cidade de Timon-MA.
Vale ressaltar que o uso de fontes bibliográficas que
versavam sobre mulheres empreendedoras e mulheres no
mercado de trabalho, contribuiram para o nosso embasamento científico e para o desenrolar desta pesquisa e conclusão deste trabalho, que contou com o apoio financeiro
do CNPq.
Como contribuição à sociedade o empreendedorismo feminino atua na geração de empregos, expandindo a
economia, proporcionando a realização de um trabalho que
sustente seu crescimento pessoal, profissional e financeiro.

evoluído ao que se apresentava nos três séculos anteriores.

A realização desta pesquisa foi por parte um gran-

de empecilho, devido à falta de informações que nos cercaram durante o período de execução. Porém, esses fatores

de dificuldades tornaram-se propulsores da busca daquilo
que estávamos objetivando dentro deste trabalho, também

nos proporcionou uma vasta experiência sobre o tema aqui
proposto e de outros correlacionados.

Um dos pontos para alcançarmos os objetivos da

pesquisa, como informado anteriormente foi a realização de
140
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