O RAIO-X DAS EMPREENDEDORAS DO BRASIL

Introdução

3

A participação das mulheres no mercado de trabalho

5

Quem são as mulheres empreendedoras?

8

Como a Serasa Experian apoia as mulheres empreendedoras?

10

Raio-X das empreendedoras no Brasil

16

Conclusão

25

Sobre a Serasa Experian

28

INTRODUÇÃO
Apesar da grande presença feminina no mercado
de trabalho, as mulheres ainda encontram menos
oportunidades do que os homens. Por isso, para muitas,
empreender é uma alternativa que garante o sucesso
profissional que buscam, assim como a independência
financeira e uma rotina mais flexível.
Atualmente, o Brasil conta com mais de 30 milhões
de empreendedoras. São mulheres de diferentes
classes sociais e níveis de escolaridade que estão à
frente de empresas de pequeno e médio porte, além de
microempresas e aquelas que atuam por conta própria,
com ou sem CNPJ.

INTRODUÇÃO

A Serasa Experian realizou uma pesquisa para entender
um pouco mais o perfil das empreendedoras do Brasil.
O objetivo é conhecer essas mulheres, os desafios que
enfrentam, suas particularidades e as oportunidades
oferecidas a esse público.
Por isso que, nas páginas a seguir, você confere os
resultados desse estudo com base nas respostas de
446 empreendedoras, entrevistadas entre janeiro e
fevereiro de 2022. Acompanhe!
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Nos últimos anos, a participação das mulheres no mercado
de trabalho se tornou ainda mais significativa. Segundo
dados da Fundação Getúlio Vargas, publicados pela CNN
Brasil, entre os anos de 2014 e 2019 a participação feminina
no mercado de trabalho apresentou um crescimento
contínuo — e em 2019 alcançou 54,34%.
Com a pandemia em 2020, houve um recuo desse índice,
caindo para 49,45%. Porém, em 2021 a presença delas
voltou a crescer, alcançando 51,56%. Entretanto, esses
números continuam sendo menores em comparação com
os homens no mercado de trabalho.
Apesar desse crescimento, a participação feminina
ainda é 20% inferior à masculina. O total de mulheres
desempregadas em 2021 era de 7,5 milhões de
profissionais — um percentual de 16,45%. Esse número
ficou acima do índice médio anual de desemprego no Brasil
que, nesse mesmo ano, registrou 13,20%.

6

A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Esses índices mostram que as conquistas alcançadas
pelas mulheres já promoveram mudanças significativas na
sociedade e no mercado de trabalho, mas ainda existe a
necessidade de ampliar as oportunidades para elas.
Uma das formas encontradas para “driblar” essa falta de
oportunidades, foi a de fomentar a participação feminina no
empreendedorismo, seja em pequenas e médias empresas,
ou então, nos micronegócios e na atuação autônoma.
Hoje, já são mais de 30 milhões de empreendedoras
no Brasil, mulheres com os mais diferentes perfis,
conforme o Raio-X realizado pela Serasa Experian
mostrou. Por isso, agora vamos entender quem são essas
mulheres empreendedoras, entendendo quais são suas
similaridades e diferenças!
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Ao analisar o perfil das empreendedoras brasileiras,

Entre aquelas que trabalham por conta própria, o perfil

podemos perceber que elas apresentam mais diferenças do

identificado são as mulheres pertencentes às classes

que similaridades. Isso porque não existe apenas um perfil

B2CDE, que têm entre 25 e 39 anos. Elas costumam ter

entre as mulheres que empreendem.

empresas individuais e, geralmente, atuam no comércio
varejista em regiões metropolitanas. Já estão entre 6

As diferenças aparecem, por exemplo, nas áreas de

meses e 1 ano empreendendo e o seu grau de escolaridade

formação, na idade, na classe social e na escolaridade.

é o ensino médio ou superior incompleto.

Mesmo assim, elas se assemelham em algumas questões,
como a motivação para começar o próprio negócio, a

Mais uma diferença que pode ser percebida entre esses

capacidade de se sustentar por meio do próprio trabalho

dois perfis de empreendedoras, é a sua relação com os

e a consciência de investir em digitalização na hora de

birôs e as linhas de crédito. As empresárias têm uma

decidir empreender.

grande preocupação com aspectos tecnológicos e são mais
clientes de birôs. Já aquelas que trabalham para si tiveram

A presença feminina é bastante comum em pequenas

mais crédito negado e enxergam maiores oportunidades no

e médias empresas. Essas profissionais empresárias

mercado pelo fato de serem mulheres empreendedoras.

costumam pertencer às classes AB1, têm 40 anos ou
mais, geralmente atuam em capitais brasileiras no ramo de

Até por isso, é importante entender como a Serasa Experian

serviços ou na indústria e já estão empreendendo há 10 anos

apoia essas mulheres empreendedoras, assunto do nosso

ou mais. O seu grau de escolaridade é a pós-graduação.

próximo capítulo!
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A Serasa Experian é uma grande aliada das mulheres
empreendedoras de todos os perfis. Isso porque a empresa
oferece uma série de soluções, gratuitas e pagas, que
contribuem para potencializar os negócios, garantindo uma
melhor estruturação de processos e tomadas de decisão
mais acertadas, facilitando a gestão do seu negócio.
Por isso que, agora nós vamos entender melhor sobre
essas soluções, suas funcionalidades e como elas
impactam o seu negócio. Confira!
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CONSULTA SERASA
É possível consultar o CNPJ ou o CPF dos clientes para

Essa é uma ferramenta com planos pré-pagos,

evitar inadimplência e fazer negociações com maior

permitindo que a empreendedora consiga planejar

segurança. Assim, é possível conhecer também os

da melhor forma seus investimentos, escolhendo a

fornecedores, obtendo dados mais confiáveis sobre seus

quantidade de consultas que serão feitas. Além disso, os

parceiros, diminuindo os riscos financeiros no seu negócio.

créditos podem ser utilizados dentro de seis meses com
consultas mensais ou agendadas.
Vale destacar que existem 4 tipos de consultas, que
permitem que você faça desde uma análise minuciosa
dos dados do parceiro, indicada para negociações mais
complexas e que envolvem um valor alto, até consultas
simples, ideal para quando você precisa confirmar uma
informação cadastral durante o processo de compra/venda.
Caso queira entender mais sobre como funcionam as
consultas na Serasa Experian, clique aqui!
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MONITORAMENTO DE CPFS E CNPJS
O monitoramento de CPFs e CNPJs é mais uma ação
fundamental para toda empreendedora manter em seu
negócio. A Serasa Experian disponibiliza gratuitamente o
sistema de monitoramento de clientes e fornecedores
para evitar imprevistos na hora de fechar negócio.
No plano gratuito é possível monitorar até 20 documentos
e ativar o sistema de alertas por e-mail. Mas, se precisar
de um monitoramento mais detalhado, dá para contratar a
assinatura anual, que vem com uma série de recursos.
Com ela, a empreendedora monitora até 100 documentos,
pode obter detalhes de dívidas, protestos, ações e muito
mais. Caso queira entender melhor sobre o Monitoramento
de CPFs e CNPJs na Serasa Experian, clique aqui!
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SAÚDE DO SEU NEGÓCIO
Como as fraudes também acontecem com frequência

Além disso, dependendo do plano contratado, a solução

no mercado, a Serasa Experian disponibiliza o Saúde do

também permite que você monitore seus sócios, permitindo

seu Negócio, serviço de monitoramento do próprio CNPJ,

que você fique atenta a inconsistências ou atividades e

permitindo que a empreendedora consiga consultar

procedimentos incomuns que possam ligar algum sinal de

seus dados, verificando se existe algum tipo de dívida ou

alerta com relação à saúde financeira da sua empresa.

movimentações indevidas.
Resumindo, o Saúde do Seu Negócio é uma solução ideal
O recurso traz planos variados para contratação conforme a

para que você foque 100% nos seus afazeres diários,

necessidade da empresa e conta com alertas que facilitam

sem se preocupar em monitorar ativamente possíveis

o controle da Saúde do Seu Negócio, permitindo que você

indicadores que possam prejudicar a sua empresa. Afinal,

aja com a velocidade necessária caso aconteça alguma

se algo acontecer, você é avisada antecipadamente. Para

coisa com o seu empreendimento.

entender melhor sobre o Saúde do Seu Negócio, clique aqui!
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Para descobrir como o seu negócio é visto pelo mercado,
clique aqui e descubra o Serasa Score do seu CNPJ!
Além dessas soluções, a Serasa Experian tem muitas outras
ferramentas para as empreendedoras, como:
• recuperação de dívidas;

CONSULTA DO SCORE DE CRÉDITO

• certificado digital;
• concessão de crédito;

Mais uma solução gratuita da Serasa Experian é a consulta
do score de crédito, ideal para que as empreendedoras

• autenticação e prevenção à fraude.

possam descobrir como seu negócio é visto pelo mercado.
Muitas empreendedoras já descobriram que a parceria com
A ferramenta é utilizada no próprio site da Serasa Experian.

a Serasa só traz benefícios. Afinal, 67% delas já buscaram ou

Além do score, ela apresenta algumas recomendações

estão buscando os serviços disponibilizados, e esse número é

para conduzir negociações com menos riscos e para

maior entre as pequenas e as médias empresas, aumentando

direcionar as ações que contribuem com a melhoria da

para 91% das entrevistadas. Agora, vamos conferir como foi

saúde do negócio.

feito o Raio-X das Empreendedoras no Brasil!
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A pesquisa da Serasa Experian sobre as empreendedoras

A maioria das empreendedoras tem o ensino superior

do Brasil teve como objetivo entender as particularidades,

completo. Nas classes AB1 há uma concentração de títulos

oportunidades e desafios enfrentados por esse público.

de especialização, mestrado e doutorado, enquanto nas

Foram entrevistadas por painel online 446 mulheres

classes B2CDE a concentração maior é de ensino médio e

empreendedoras, entre empresárias de negócios de pequeno

superior incompleto, como dissemos anteriormente.

ou médio porte, micro e autônomas com ou sem CNPJ.
Algo interessante é que a maioria das empreendedoras
Como você viu, o perfil das empreendedoras é muito

atua em sua área de formação, informação contemplada

variado. Sobre seus ramos de atuação, a amostra

por 58% das entrevistadas. Entre aquelas que não atuam

registrou alimentos, vestuário, saúde, educação,

na sua área, os motivos apontados foram o surgimento de

construção e tecnologia como predominantes.

uma nova oportunidade ou não ter encontrado espaço em
seu segmento inicial.

Quanto ao porte dos empreendimentos, quanto maior a

Quase metade das entrevistadas também se preocupam

classe social, maior também o negócio. Assim, 25% das

em fazer cursos específicos para empreender. uma vez

empreendedoras da classe AB1 têm empresas individuais,

que 45% delas buscaram esse preparo, sendo o curso

mas esse percentual sobe para 57% nas classes B2CDE.

mais apontado, o de empreendedorismo.
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Além de fazer cursos, a maioria das empreendedoras

Agora que você já obteve uma visão geral do Raio-X das

passou por um período de preparação antes de começar o

Empreendedoras do Brasil, veja a seguir alguns dados de

seu negócio de fato, cuidado que 69% delas tiveram antes

destaque que mostram mais algumas similaridades entre

de entrar no mercado.

as mulheres brasileiras que empreendem.
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AS MOTIVAÇÕES PARA COMEÇAR
Independentemente da classe social, as mulheres
empreendedoras afirmam que o principal motivo para
continuar com seu próprio negócio é a autonomia
conquistada sobre a vida pessoal e profissional.
Duas principais motivações foram apontadas por essas
mulheres: a independência financeira e a flexibilidade de
tempo! Afinal:
• 40% delas responderam que empreendem para serem
independentes financeiramente;
• 65% começaram a empreender em função da
flexibilidade para terem uma rotina mais confortável.
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Essas empreendedoras desejam expandir os seus
negócios, mas querem um crescimento perene, com
cautela. O foco delas é em aumentar o seu público. Já que:
• 49% das entrevistadas disseram que pretendem
crescer buscando públicos diferentes do que têm hoje;
• 45% querem manter o mesmo público, mas aumentar a
sua quantidade.
Agora que entendemos a motivação dessas
empreendedoras, vamos conhecer quais são os principais
enfrentados por elas!
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PRINCIPAIS DESAFIOS
As entrevistadas também foram questionadas a respeito

Porém, ser mulher e empreendedora, para muitas,

dos desafios que enfrentam. Elas disseram que a dupla

também gera diversas oportunidades, em especial para as

jornada de trabalho é desafiadora. Em relação às

entrevistadas do grupo B2CDE. 46% delas disseram que,

oportunidades, 37% têm a sensação de encontrar um

por serem mulheres, têm mais atenção e cuidado aos

mercado mais fechado em relação aos homens.

detalhes. E 43% afirmaram que a atenção e cuidado com
as pessoas é um diferencial.
Os desafios não desanimam as grandes empreendedoras
do Brasil. Elas entendem o valor do poder feminino
e de todo seu potencial, tanto que apenas 19% das
entrevistadas não viu nenhum tipo de diferencial na
empresa pelo fato de ser gerenciada por uma mulher.
E, ao entender sobre seus principais desafios, entramos
no tema da digitalização. Qual foi a importância do mundo
digital para os seus negócio? Vamos entender a seguir!
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Para elas, o grande diferencial que influenciou
positivamente foram as facilidades para divulgar, expor,
receber e entregar seus produtos ou serviços.
Em relação à pandemia, 66% das empreendedoras
disseram que a digitalização forçada e exigida pelo
momento trouxe resultados positivos para o seu negócio.
Sobre os impactos positivos da digitalização:

A IMPORTÂNCIA DA DIGITALIZAÇÃO
PARA SEUS NEGÓCIOS!

• 61% afirmaram que a facilidade de divulgação foi o que

O universo digital veio como um facilitador para as

• durante a pandemia, 51% disseram que descobriram

pesou na hora de decidir empreender;

empreendedoras — já que 78% das entrevistadas afirmaram

novas formas de entregar os seus produtos por causa

que a digitalização ajudou na hora de decidir empreender.

da digitalização forçada.
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Além de serem grandes empreendedoras, essas mulheres
mostraram que têm iniciativa para inovação. Afinal:
• 56% delas afirmaram que trouxeram algum tipo de
inovação para o mercado;
• 51% disseram que essas inovações aconteceram nos
canais de comunicação e vendas.
As empreendedoras do setor industrial foram as que mais se
destacaram nesse quesito, sendo que 64% delas afirmaram
algum tipo de inovação em comunicação e vendas.
Além do tema da digitalização, outro assunto importante
que a pesquisa da Serasa Experian abordou, foi em relação
à autonomia financeira dessas empreendedoras, tema que
entendemos melhor no tópico a seguir!
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A AUTONOMIA FINANCEIRA
Em relação à autonomia financeira, 89% das entrevistadas

Quando questionadas sobre o desempenho financeiro do

disseram que a sua renda vem total ou parcialmente

negócio, 62% das empreendedoras disseram que tudo

do seu negócio, e 55% afirmaram que alcançaram a

saiu conforme elas esperavam, e para 20% tudo saiu

independência financeira.

melhor do que esperavam.
Esses números positivos também impactam o crédito
desses negócios no mercado. Isso porque 74% das
empreendedoras de pequenas e médias empresas
já buscaram alguma linha de crédito e 85% delas
conseguiram obter.
Entre as empresas micro e individuais a obtenção de
crédito também foi alta, sendo concedido para 67%
das empreendedoras!
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CONCLUSÃO
O Raio-X das Empreendedoras do Brasil mostra que as
mulheres à frente do seu próprio negócio conseguem
alcançar um excelente desempenho. Além disso, elas
veem no empreendedorismo oportunidades importantes
para alcançar a independência financeira e ter uma vida
profissional e pessoal mais equilibrada.
Uma parte desse sucesso se dá pela preocupação das
mulheres em se preparar antes de ingressar no mercado,
o que conseguimos constatar ao notar a busca constante
por inovação e a procura por parceiros e serviços que
contribuem com o seu crescimento.
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Além disso, para elas, ser mulher é um grande diferencial
porque, além de todo o potencial que essas profissionais
demonstram, elas valorizam relacionamentos
duradouros. Com isso, têm um cuidado maior na hora
de trabalhar com seu público e fornecedores, garantindo
a solidez das suas empresas.
Porém, os desafios continuam existindo, especialmente
quanto ao preconceito em relação ao gênero. Por isso,
ainda é preciso incentivar a participação feminina,
a busca por conhecimento, a formação e a construção
de uma boa estrutura para os seus negócios.
Isso pode ser feito por meio de parcerias estratégicas que
ajudem essas mulheres a se destacarem ainda mais no
mercado, reafirmando todo o seu potencial e competência,
contribuindo assim, para o crescimento do país!
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GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa
Experian é responsável pela maior base de dados da
América Latina e oferece os relatórios mais precisos e
eficazes do mercado. Juntos, eles apoiam empresas,
empreendedores e consumidores em suas decisões de
crédito, além de oferecer soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital.
Desde 2007, é parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. E, por meio de
soluções tecnológicas e inovadoras, aa Serasa Experian
desvenda o poder dos dados para ampliar oportunidades
para pessoas e empresas.

