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A identidade pública de uma mulher é seu marido, e a privada, seus filhos. Esta frase da 
escritora inglesa Virginia Woolf, que viveu entre os séculos XIX e XX, seria impronunciável 
nesse século e menos ainda num país como a Espanha, onde a presença da mulher em 
qualquer âmbito, e em especial no empresarial, é cada vez maior. Cabe ressaltar, sem 
embargo, que ainda são muitas as mulheres que criam suas próprias empresas, mas são 
apenas duas ou três que se convertem em grandes empresárias. Servem como exemplo as 
irmãs Koplowitz e Rosalía Mera.  
 
A empresária espanhola tem entre 35 e 40 anos, um ou dois empregos anteriores, 
companheiro e filhos, e renda entre 1,500 e 1,800. Sua empresa não sobrevive a três anos e 
meio. A falta de experiência, de recursos e de conhecimentos tecnológicos são os principais 
motivos para o fracasso de muitas empresárias. A maior aversão ao risco, a percepção de que 
existem menos oportunidades para criar empresas, porque, em geral, a sociedade espera 
delas outro tipo de papéis, e a auto-avaliação de suas próprias habilidades são as 
características que as diferenciam dos empresários masculinos. O grande medo é um possível 
fracasso e a rejeição social que acarreta. 
 
O professor da Eada, Carlos Emilio Morales, afirma que "o papel das mulheres na atividade 
empresarial cresce lentamente, mas as pressões sociais não parecem seguir a mesma 
tendência". A mulher empresária ideal "deve ser valente, com muita iniciativa, perseverança, 
tenacidade e vontade para levar o projeto adiante. Consideram básico ter disposição para 
tornar realidade o sonho profissional com energia, assim como paciência para aceitar os 
revezes sem perder a esperança", diz Morales em um estudo realizado junto com a 
pesquisadora Mariona Serrat. 
 
Na Espanha, como em outros países, as mulheres - diante dos homens - criam empresas para 
adquirir maior controle sobre suas vidas, seu tempo, seu trabalho ou seu lugar de residência. 
"A maioria não está contente com a carreira; a inconformidade é o principal motivo para 
empreender, mas também a necessidade de liberdade e independência e a satisfação pessoal", 
afirma Morales. "Além disso, são menos propensas a buscar financiamento externo - 
precisamente porque decidem ser empresárias para adquirir um certo controle sobre a vida 
profissional", acrescenta. 
 
Quanto ao estilo administrativo, as empresárias tendem a ser mais cooperativas que os 
homens, incluindo aquelas situações nas quais têm que receber sugestões dos empregados. 
Para eles, a qualidade mais importante para criar uma empresa é a confiança em si mesmos; 
para elas é a persistência. O principal problema que as mulheres enfrentam é o investimento 
inicial, seguido pela entrada no mercado, a conquista de clientes e divulgação do nome da 
companhia. Os outros problemas estão relacionados com as instituições públicas e os suportes 
que oferecem. 
 
Administrar as necessidades do trabalho e da família constitui um desafio contínuo. Diversos 
estudos empíricos demonstram que as mulheres vivem mais conflitos entre trabalho e família 
que os homens, e que elas têm mais motivação para equilibrar os dois lados. "Dado que se 
definem seu papel social como cuidar da família, elas têm mais probabilidade do que os 
homens de sofrer fortes sanções negativas por não cumprir o papel delas esperado", diz 
Morales. 
 
Depois da ajuda do companheiro, as fontes de apoio mais habituais procedem da família ou de 
ajuda externa. A principal desvantagem de serem empresárias é a quantidade de horas que 
devem trabalhar: "Isso poderá parecer contraditório, dado que algumas delas decidiram ser 
empresárias para ter mais flexibilidade e harmonizar melhor a vida familiar e profissional", diz 
o professor da Eada no estudo A Mulher Empresária na Espanha: Os Desafios de Conciliar a 
Vida Profissional e Familiar, para o qual foram entrevistadas em profundidade jovens 
empresárias. 
 



Elas argumentam que, apesar de dedicar mais tempo ao trabalho do que antes, os horários 
flexíveis lhes permitem escolher o quê fazer e quanto, de modo que contam com mais 
liberdade. 
 
Para a pergunta: a mulher espanhola já rompeu o teto de cristal?, a maioria das entrevistadas 
respondeu com um taxativo "não". Algumas afirmam que a situação está melhorando, mas 
ainda falta muito para alcançar a igualdade. O passo mais importante é a mudança de 
mentalidade. "A cultura e a sociedade espanholas deveriam abandonar a ideologia da estrutura 
familiar tradicional com igualdade de oportunidades para homens e mulheres", asseguram. 
Elas acreditam que a resposta está em dar para as gerações futuras a educação adequada 
baseada na igualdade em todos os sentidos. 
 
O estudo conclui que "a situação está mudando lentamente, e algumas empresárias 
entrevistadas são a prova do surgimento de uma nova geração, com nova mentalidade 
baseada na igualdade de gênero". Ser mulher e empresária envolve um misto de exigências e 
custos. Elas devem abrir mão do tempo pessoal e enfrentar a incerteza, a instabilidade 
econômica e o custo emocional. Todas as entrevistadas afirmam que a experiência de serem 
empresárias compensa todos os sacrifícios. 
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