
 
 

 

Empreendedorismo 
feminino e 
empoderamento 
têm tudo a ver!



Desafios a superar

Por que empreender?

Pare pra pensar

Do sonho ao sucesso

Ao ver este ícone, 
clique para acessar 
outros conteúdos.



Mulheres trabalham, em 
média, três horas a mais 

por semana do que os 
homens – considerando as 
atividades desempenhadas 

dentro e fora de casa.

Seja no conjunto da 
população, seja no universo 

do trabalho, as mulheres 
são mais escolarizadas, 

no entanto, o rendimento 
médio delas equivale a 

cerca de ¾ dos homens. 

Apenas 39,1% dos cargos 
gerenciais são ocupados 

por mulheres.

Homens = rendimento 
médio mensal de  

R$ 2.306,00

Mulheres = rendimento 
médio mensal de  

R$ 1.764,00

Fonte: Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil (IBGE, 2018)

Aproveitar o dia 8 de março para celebrar as 
conquistas econômicas, sociais e políticas das 
mulheres é uma boa pedida. Mas não basta. Para que 
alcancem uma posição mais condizente com seus talentos e 
aspirações, no mundo do trabalho, as homenageadas do mês 
ainda têm muitos desafios a superar. Quer ver só?

Voltar



É bom saber
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas é um dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que formam um conjunto de metas a 
serem cumpridas até 2030 pelos 193 países 
das Nações Unidas (ONU). 

Por que empreender?

Nesse cenário, abrir o próprio negócio é mais uma 
alternativa à disposição das mulheres que desejam 
exercer a capacidade de liderança, aumentar 
rendimentos e garantir a independência financeira. 
Fomentar o empreendedorismo feminino é apoiar o 
protagonismo. Hoje em dia, o número de mulheres à 
frente de negócios não para de crescer! 

9,3 milhões de mulheres comandam 
uma empresa no Brasil.

34% de todos os donos de 
negócios do país são mulheres. 

45% das mulheres 
empreendedoras são “chefes de 
domicílio”, ou seja, detém a principal 
renda familiar.

Fonte: Empreendedorismo Feminino no Brasil 
(Sebrae, 2019)

Voltar



Pare pra pensar
Mulheres em postos de gestão têm mais autonomia 
para tomar suas próprias decisões e mais segurança, 
inclusive, para interromper ciclos de violência. Podem 
apoiar outras mulheres a assumirem posições de 
destaque, gerando novos empregos e oportunidades 
de qualificação. Por fim, a liderança feminina impacta 
toda a sociedade, trazendo mais diversidade ao 
mundo dos negócios.

Voltar



Do sonho ao sucesso

Um passo a passo para empreender

É claro que empreender também exige dedicação e 
flexibilidade para lidar com riscos e desafios. E, para fazer dar 
certo, alguns passos são essenciais.

1. Comece pelo autoconhecimento. 
Algumas atitudes são essenciais para quem quer empreender e, se 
você ainda não tem essas habilidades, ainda pode desenvolvê-las, en-
quanto planeja seu negócio. São elas:  

                    Confiança: a capacidade de acreditar, de verdade, no seu trabalho. 
Isso vai garantir empenho e motivação durante a jornada.

           Persistência: para vencer os obstáculos do caminho.

             Humildade e vontade: a boa empreendedora entende que nunca 
está pronta, busca atualizar seus conhecimentos e conhecer seu 
público continuamente.

             Capacidade de se planejar: é preciso saber aonde quer chegar, se 
possível, estabelecendo metas de curto, médio e longo prazos.

2. Coloque no papel.
Uma ferramenta chamada de Plano de Negócios é a ideal para você 
começar a organizar as ideias que tem em mente. É um documento que 
descreve os objetivos da nova empresa e quais estratégias precisam 
ser usadas para atingi-los. Ele precisa reunir alguns detalhes básicos 
do negócio, como:

           Características da empresa (Nome, segmento de atuação, forma 
jurídica, enquadramento tributário, endereço etc.)

          Produtos e/ou serviços que serão vendidos

          Clientes potenciais

           Capital necessário para começar e manter o negócio até  
começar a ter lucro

           Faturamento projetado (Mês, ano, retorno do investimento  
inicial etc.) Voltar



3. Faça as contas.
É fundamental definir quanto você vai precisar investir para iniciar o 
negócio e o capital de giro necessário para manter a empresa aberta 
mesmo que ela não registre nenhuma venda nos primeiros meses. Para 
ter uma ideia mais precisa, o caminho é estudar companhias do mesmo 
segmento. Esse capital pode ter três fontes:

          Parte do seu patrimônio e/ou de sócios. 

          Recursos de investidores.

          Empréstimo, junto a instituições financeiras.

4. Fique por dentro dos trâmites legais.
Se estiver realmente decidida e com recursos para iniciar a empreitada, 
será necessário estudar todos os trâmites legais necessários à abertura 
da empresa (registro do negócio, inscrições federal, estadual, municipal 
etc). Para esse passo, é bacana contar com uma assessoria contábil.

É bom saber
O MEI é a forma jurídica mais acessível para a abertura de uma 
empresa, mas só contempla empreendimentos que faturam até R$ 81 
mil por ano. Além disso, é preciso observar se a atividade econômica 
do microempreendedor é permitida. Existe uma relação que você pode 
consultar no Portal do Empreendedor, mesmo local em que é feita a 
formalização, bastando, para isso, preencher um cadastro simples.

5. Divulgue o que você tem de bom.
O ideal é ter um plano para divulgar seus produtos ou serviços. Para 
isso, é possível criar um site ou loja virtual e já há empresas oferecendo 
opções padronizadas, que você pode personalizar de acordo com a sua 
marca, a um custo mais acessível. Você também pode usar as redes 
sociais para mostrar os diferenciais do seu trabalho. 

Voltar



https://www.segurosunimed.com.br/vida/vida-em-grupo-com-serit
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