
Empreendedorismo feminino 
Gina Paladino 
  
O desenvolvimento econômico só pode ser alcançado de forma sustentável se amplamente 
apoiado em uma sociedade empreendedora.  
Para que isso aconteça, deve-se priorizar, na formação dos cidadãos, os valores de autoconfiança 
e auto-estima, autonomia, independência, necessidade de auto-realização e capacidade de 
assumir riscos e gerar mudanças. Esses valores devem ser sempre estimulados e desenvolvidos 
no âmbito da educação formal e informal, independentemente da situação econômica geral do 
País e das condições do mercado de trabalho e emprego em particular.  
 
Entretanto, a dimensão social e sustentável do desenvolvimento, tão necessária em países com 
profundas desigualdades como o Brasil, requer a implementação de políticas e práticas 
complementares capazes de incorporar novos atores no processo de desenvolvimento. 
Certamente algumas delas deveriam estar voltadas às mulheres. Nesse particular, idéias 
inovadoras poderiam contribuir para criar estímulos especiais ao desenvolvimento do 
empreendedorismo feminino. Prova disso são os últimos resultados da pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM 2003), que mede o nível da capacidade empreendedora de 31 
países em todo o mundo. O número de mulheres empreendedoras vem crescendo 
constantemente, conforme revela a Taxa de Atividade Empreendedora (TEA), um dos principais 
indicadores da pesquisa.  
 
Em 2003, o GEM Brasil apresentou uma população de 182 milhões de habitantes. Deste total, 
quase 105 milhões de adultos - 53 milhões de mulheres e 51 milhões de homens. A TEA total 
calculada pela pesquisa no Brasil foi de 12,9%, sexta colocação no ranking de países analisados. A 
TEA para os homens foi de 14,2% e para as mulheres de 11,7%. Assim, quando se aplica o 
complexo e abrangente indicador TEA sobre o total da população adulta, encontra-se 13, 5 
milhões de pessoas que desenvolviam alguma atividade empreendedora no ano passado.  
 
Do total da população empreendedora do Brasil em 2003, cerca de 47% são mulheres e 53% 
homens - o crescimento da proporção de mulheres no total da população empreendedora saltou 
de 29% em 2000 e 2001 para 42% em 2002 e 47% em 2003. Uma hipótese para essa alta da 
TEA feminina seria a forte correlação com as iniciativas empreendedoras para atender às 
necessidades de sobrevivência da família, ou seja, o empreendedorismo por necessidade e não 
por oportunidade. Considerando algumas comparações internacionais onde a TEA entre homens e 
mulheres é bastante igualitária, poderiam ser citados, por exemplo, os casos de Itália, Chile, 
África do Sul e China. Os países que apresentam taxas bastante desfavoráveis às mulheres são 
Argentina, Nova Zelândia, Irlanda, Noruega e Uganda, entre outros.  
 
Nessa mesma pesquisa, no item que se refere ao grau de apoio existente ao desenvolvimento do 
empreendedorismo feminino, o Brasil aparece abaixo da média mundial, em companhia de Reino 
Unido, Chile, Espanha, Alemanha e Argentina. Os países que dispõem de um forte sistema de 
suporte ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino, ou seja, acima da média, são, por 
exemplo, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca e China. A Tailândia apresentou 
a máxima pontuação nesse quesito e a Croácia a menor dentre os países pesquisados.  
 
A análise das boas práticas existentes nas nações que contam com sistemas de apoio acima da 
média mundial poderia contribuir para inspirar a construção de políticas adequadas para o Brasil. 
Créditos para fins produtivos dirigidos a mulheres responsáveis pelo sustento de famílias; 
formação e capacit ação de comunidades empreendedoras femininas e de cooperativas de 
trabalhadoras; cursos específicos de empreendedorismo; pesquisas, eventos e premiações 
destacando o papel da mulher no mundo dos negócios são exemplos de iniciativas que certamente 
poderiam ampliar e consolidar a inclusão produtiva das mulheres empreendedoras na sociedade.  
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