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As mulheres ainda são minoria na comunidade científica, mas aquelas que decidem entrar no 
mundo das incubadoras de empresas, entram para ocupar cargos importantes. Segundo o 
estudo *Mulheres Empreendedoras: Gênero e Trabalho nas Incubadoras de Empresas e 
Parques Tecnológicos, apresentado nesta quarta-feira (24), 47% das pesquisadas ocupam 
cargos de coordenação, direção ou gerência. Nas funções administrativas a presença é de 
19%, e outras 14% trabalham como estagiárias. 

O estilo feminino é importante para as companhias, segundo Henry Etzkowitz, professor da 
universidade inglesa de Newcastle e coordenador do projeto As Mulheres na Inovação, Ciência 
e Tecnologia, apresentado no XVIII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras 
de Empresas. Ele explica que, enquanto os homens trabalham de forma vertical, as mulheres 
têm mais talento para organizações transversais, que é o modelo mais comum deste século. 

Etzkowitz defende que é preciso criar mecanismos de incentivo a fim de atrair mulheres para 
as empresas inovadoras. *As mulheres são minoria, e geralmente ficam relegadas a posições 
consideradas femininas quando se trata de empreendedorismo, como salão de beleza, ou 
mesmo envolvendo ciência, em pesquisas de educação. Temos que trazer as mulheres para 
todos os segmentos, para que os homens aprendam com elas, diz. Ele recomenda programas 
de inclusão, como espaço reservado em incubadoras para empreendedoras, ou linhas especiais 
de venture capital para mulheres. 

A pesquisa foi realizada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) em parceria com a Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ITCP/Coppe/UFRJ). Os 
dados foram coletados entre julho e setembro de 2008 com mulheres que trabalham em 
incubadoras e parques tecnológicos associados à Anprotec. 

O nível de escolaridade é proporcional aos cargos ocupados, pois 50% das pesquisadas 
declararam ter concluído pós-graduação. Nível superior completo foi declarado por 16,5% das 
respondentes, e 24,1% ainda não concluíram a faculdade. *Percebemos que as mulheres 
assumiram papel protagonista, tanto nas incubadoras quanto em toda a sociedade, sem perder 
a liderança em suas casas*, diz Gonçalo Guimarães, coordenador da ITCP.  

A maior parte das pesquisadas (40,5%) tem entre 26 e 35 anos, seguida por mulheres que 
têm entre 16 e 25 anos (24,1%). Nas faixas etárias entre 36 e 45 anos e entre 46 e 55 anos a 
proporção é a mesma: 15,2%. Em relação à etnia, 70,9% se classificaram como brancas, 
15,2% como pardas, 8% como indígenas e apenas 1,3% (uma mulher) como negra. 

No que se refere ao estado civil, 41,8% das respondentes afirmaram ser casadas, e outras 
41% solteiras. Apenas 7,6% são separadas ou divorciadas. A maioria não tem filhos (51,9%). 

A diferença de salário entre homens e mulheres acompanha a tendência mostrada por outras 
pesquisas em todo o mundo. Segundo a pesquisa da Anprotec, 50,7% das respondentes 
disseram que, nos mesmos cargos e funções e com o mesmo nível de escolaridade, as 
mulheres ganham menos que os homens. A faixa de remuneração varia de um a três salários 
mínimos para 35,4% das pesquisadas. Outras 19% ganham entre quatro e seis salários e 17% 
declararam ganhar entre seis e oito salários mínimos. 

 



Cerca de metade das mulheres que participaram do estudo divide ou arca com a maior parte 
das despesas da casa. Quase 33% se consideram as principais responsáveis pelo domicílio, 
assumindo a posição de *chefes de família*. 
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