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RESUMO 

 

O trabalho discute sobre as mulheres empreendedoras na cidade de Pau dos 

Ferros/RN, e descreve um estudo no comércio varejista de confecções. Trata-se de 

uma cidade do interior do Estado do Rio Grande do Norte, que exerce influência como 

polo regional, por ser ofertante de serviços, saúde e por ter como destaque o comércio 

varejista, que possui uma ampla variedade ao atrair não só seus consumidores locais, 

mas de todos os municípios vizinhos. Para isso, optou-se pelo comércio varejista de 

confecções por ser o segmento com maior destaque no número de empreendedoras 

gerenciando o negócio. A pesquisa caracterizou-se como descritiva, exploratória e de 

campo, quanto a abordagem classificou-se como quali-quantitativa. Para atender o 

propósito deste estudo, a ida a campo ocorreu nos dias 18 e 19 de março de 2019, 

em que visitamos os estabelecimentos do comercio varejista com fins de identificar 

aqueles que tinham a mulher como proprietária, as quais foram direcionadas 

entrevistas com aplicação de questionários semiestruturados. Após esses processos, 

foram feitas a análise e a tabulação dos dados de forma qualitativa e quantitativa, esta 

última usando como ferramenta os softwares Word e Excel 2010. A análise dos 

resultados demonstra que mesmo com as dificuldades de conciliar a vida pessoal com 

a profissional as mulheres empreendedoras do comércio varejista de confecções do 

município de Pau dos Ferros/RN, permanecem no mercado de trabalho, enfrentando 

as dificuldades econômicas, preconceitos e a cobrança da família e da sociedade. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Empreendedorismo Feminino. Comércio varejista.  
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ABSTRACT 

 

The paper discusses the entrepreneurial women in the city of Pau dos Ferros / RN, 

and describes a study in the retail trade of confections. It is a city in the interior of the 

State of Rio Grande do Norte, which exerts influence as a regional pole, as it offers 

services, health and for highlighting the retail trade, which has a wide variety in 

attracting not only its consumers local, but from all neighboring municipalities. For this, 

we opted for the retail trade in apparel because it is the segment with the highest 

number of entrepreneurs managing the business. The research was characterized as 

descriptive, exploratory and field, as the approach was classified as quali-quantitative. 

In order to meet the purpose of this study, the field trip occurred on March 18 and 19, 

2019, where we visited the establishments of the retail trade with the purpose of 

identifying those who had the woman as owner, which were directed interviews with 

application of semi-structured questionnaires. After these processes, the data were 

analyzed and tabulated qualitatively and quantitatively, using the Word and Excel 2010 

software as a tool. The analysis of the results shows that even with the difficulties of 

reconciling personal and professional life women entrepreneurs of the apparel retail 

trade of the municipality of Pau dos Ferros / RN, remain in the labor market, facing 

economic difficulties, prejudices and the collection of family and society. 

 

Keywords: Women. Female Entrepreneurship. Retail business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Notamos ao longo do tempo, um legado de lutas por emancipação na trajetória 

feminina pela idealização de direitos iguais, bem como pela diminuição da disparidade 

de desigualdades entre homens e mulheres. Atualmente, já se vislumbra a abertura 

para inserção da mulher em diferentes setores da economia, de forma que, há 

algumas décadas jamais se pensaria alcançar (OLIVEIRA, 2017). 

O estereótipo que se empregou à imagem feminina de “dona do lar”, “sexo 

frágil” e que por tempos justificou a desigualdade entre gêneros, foi aos poucos 

cedendo lugar para uma reordenação de papéis e convicções acerca da capacidade 

feminina. Embora a desigualdade de gênero ainda não esteja totalmente superada, 

principalmente no que diz respeito ao campo de trabalho, um cenário visível de 

políticas públicas, evidencia os avanços na promoção dos direitos das mulheres e 

assim garantir sua participação de forma mais efetiva na sociedade (DAMASCENO, 

2010).  

Nesse contexto, a incorporação feminina no mercado de trabalho tem 

provocado mudanças significativas na rotina e vida pessoal de um número cada vez 

maior de mulheres, além de ter dinamizado a conjuntura da ocupação dos postos de 

trabalho. 

No Brasil, os cargos ocupados por mulheres são de 39,1%, enquanto que por 

homens é de 60,9%, mais uma vez reforça a desigualdade existente entre os gêneros, 

já no que se refere a educação numa população de 25 anos ou mais de idade com 

ensino superior completo, as mulheres somam 23,5%, já os homens 20,7%, e quanto 

a taxa de frequência escolar ajustada no ensino médio, para mulheres é de 73,5%, e 

para os homens é de 63,2% (IBGE, 2016). 

O comércio varejista de Pau dos Ferros/RN, se destaca dos demais segmentos 

por ter uma ampla variedade nos setores de tecidos, confecções, calçados, 

brinquedos e outros afins, correspondendo a 29% dos estabelecimentos, na 

sequência, tem-se os supermercados, minimercados, mercearias, frigoríficos, casas 

de verduras e frutas, representados por 12% dos estabelecimentos, e o terceiro é o 

material de construção com 10% (QUEIROZ, 2015). 

Em 2010, o comércio formal caracterizava o município de Pau dos Ferros por 

ser o fornecedor de bens e serviços para a cidade e as demais regiões, em que era 



13 
 

responsável por 316 negócios, o que correspondia a 46,81% do número de negócios 

da cidade (FARIAS, 2015). 

Feitas essas considerações, lança-se a seguinte problemática: Como se 

configura a participação das mulheres empreendedoras no comércio varejista de 

confecções na cidade de Pau dos Ferros/RN? 

Justifica-se essa abordagem por se tratar de um tema de amplo alcance social, 

cultural, político e econômico, e embora seja recorrente como objeto de pesquisa de 

diversas áreas, as análises não se esgotam em si mesmas, merecendo, portanto, um 

olhar investigativo e acadêmico. 

A área de influência de Pau dos Ferros é grande em virtude de ser um polo 

regional e por ser ofertante em serviços de saúde, e com destaque para o comércio, 

que possui uma diversidade enorme em variedades, que atrai não só seus 

consumidores, mas de todos os municípios vizinhos (DANTAS, 2014). 

Com lento processo de mudanças nos padrões culturais de gênero, amenizou 

as barreiras tradicionais à entrada das mulheres no mercado de trabalho, reduzindo 

assim a taxa de fecundidade, elevando os níveis de escolaridade das mulheres nas 

últimas décadas. Essa tendência de aumento da escolaridade das mulheres em 

relação aos homens, apesar de ser constatado, a estrutura ocupacional de homens e 

mulheres ainda permanece bastante desigual (IBGE, 2016). 

A carga horária é um fator fundamental na inserção ocupacional entre homens 

e mulheres, onde se determina a divisão sexual do trabalho, em que mulheres buscam 

conciliar trabalho remunerado com cuidados e afazeres domésticos, dessa forma, elas 

optam e tendem a procurar por ocupações com carga horária reduzida (IBGE, 2016). 

A partir dessas premissas, o presente estudo tem por objetivo geral identificar 

a participação das mulheres empreendedoras no comércio varejista de confecções na 

cidade de Pau dos Ferros/RN. Tendo como objetivos específicos: Verificar o perfil das 

mulheres empreendedoras no comércio varejista de confecções; elencar os desafios 

no exercício da profissão da mulher empreendedora; identificar os fatores que levaram 

as mulheres a se tornarem empreendedoras em empresas do setor de comércio 

varejista.   

A área de estudo é o município de Pau dos Ferros/RN, localizado no interior do 

Rio Grande do Norte, na região Nordeste. A principal cidade da região do alto oeste 

está distante 389 km a oeste da capital do Estado, Natal, onde ocupa uma área de 

259,959 km2 e se limita com os municípios de São Francisco do Oeste e Francisco 
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Dantas ao norte; Rafael Fernandes e Marcelino Vieira ao sul; Serrinha dos Pintos, 

Antônio Martins e novamente Francisco Dantas a leste; Encanto e o estado do Ceará 

(Ererê) a oeste (IBGE, 2010). 

Quanto ao método de abordagem, a pesquisa adotará o método dedutivo. 

Segundo Gil (2008), o método dedutivo parte do geral para o particular, ou seja, dos 

princípios reconhecidos como verdadeiro, e possibilita chegar a conclusões 

puramente formais, em virtude de sua lógica. 

A pesquisa é de natureza quali-quantitativa. Quanto ao caráter quantitativo da 

pesquisa, caracterizada por Prodanov (2013) considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classifica-las e analisa-las, já a pesquisa qualitativa mostra o vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode der traduzido em 

números. 

Quanto aos fins, apresenta-se como descritiva e exploratória. Conforme Gil 

(2009, p. 42) “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis”. Para Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona 

maior familiaridade com o problema, envolvendo levantamento bibliográfico e 

entrevistas em que contribuem para entender e ampliar conhecimentos acerca do 

objeto de estudo. 

Quanto aos meios de instrumento, caracteriza-se como pesquisa de cunho 

bibliográfico, pelo qual se buscou fundamentar as questões mais pertinentes à 

temática a partir de: artigos de revista, trabalhos acadêmicos, dentre eles:  

monografias e dissertações, livros, baseando-se em autores como: Andrade (2017); 

Baylão e Schettino (2014); Costa, Azevedo e Souza (2012); Dantas (2014); Ferreira 

(2012); Souza (2005); Farias (2015), Alves (2010), Queiroz (2015) entre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma pesquisa de campo. A 

pesquisa de campo é o buscar informações diretamente com a população, em que 

exige do pesquisador o contato direto com o público alvo, condicionando-se assim, 

um conjunto de informações a serem documentadas (GONCALVES, 2001). 

Quanto a técnica para alcance dos objetivos, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas nos dias 18 e 19 de março de 2019 com as mulheres responsáveis 

pelas empresas, através de registros escritos. As entrevistas foram aplicadas 

presencialmente pela pesquisadora, com perguntas abertas e fechadas, que 
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possibilitou a entrevista ir além de sua pergunta, e a entrevistadora ir além da sua 

resposta, na medida que, também realizava perguntas. Com o propósito de tornar 

mais clara a entrevista, optou-se por dividi-la em duas partes: a primeira trata do perfil 

das empreendedoras e a segunda sobre as empreendedoras e a empresa. 

Após esse processo, foi feita a análise e a tabulação dos dados de forma 

qualitativa e quantitativa, esta última usando como ferramenta o Word e Excel. Os 

dados serão demonstrados através de gráficos e tabelas. Método de análise dos 

dados obtidos: análise estatística, feita mediante o uso de todo material adquirido 

durante a pesquisa, de modo descritivo em que destaque os aspectos quali-

quantitativos. 

O estudo foi constituído por mulheres que gerenciam empresas no comércio 

varejista de confecções na cidade de Pau dos Ferros/RN. A princípio, foi feito um 

levantamento no Sebrae a respeito de quantas mulheres eram cadastradas nos 

micros e pequenas empresas, de início constatou-se que eram apenas 10 mulheres 

empreendedoras, com isso, veio a necessidade de ir a campo e poder diagnosticar 

melhor a realidade do comércio varejista de confecções. Com a realização da 

pesquisa de campo, constatou-se que no setor de comércio varejista foram 

encontradas 72 empresas no segmento de confecções. Inicialmente, houve a 

confirmação de 48 empreendedoras, sendo 45 entrevistadas, levando em conta que, 

3 delas possuem mais de uma empresa. 

Com esse estudo, pretendemos contribuir não só para o debate acadêmico, 

mas minimizar a escassez de trabalhos referente a essa temática em Pau dos 

Ferros/RN, proporcionando assim uma visão do perfil da mulher no comércio varejista 

do Município de Pau dos Ferros/RN, como também o panorama das relações de 

trabalho nas quais estão inseridas. 

Além da Introdução e da conclusão, este trabalho apresenta-se estruturado em 

quatro capítulos. O capítulo 2, intitulado “Empreendedorismo feminino”. O capítulo 3 

“A inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil”, demonstrando alguns 

aspectos históricos da mão de obra feminina na região Nordeste e no estado do Rio 

Grande do Norte. O capítulo 4 “Considerações gerais sobre Pau dos Ferros-RN” com 

ênfase na dinâmica recente do comércio varejista de Pau dos Ferros-RN, e algumas 

definições. O capítulo 5, “Análise dos Resultados”, onde serão abordados os 

resultados a partir das informações obtidas através das entrevistas. Por último, têm-

se as considerações finas e as referências bibliográficas. 
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2 EMPREENDEDORISMO FEMININO 

 

A história do empreendedorismo vem desde os primórdios, em que o homem 

primitivo usava suas ideias para criar ferramentas e assim serem usadas como meio 

de sobrevivência. “O empreendedorismo tem um papel de extrema importância para 

a organização e a evolução das micro e pequenas empresas, sendo um dos pilares 

de sustentação da economia” (NASCIMENTO, 2015, p.10). 

A partir da década de 1990 que se acentuou as políticas direcionadas ao 

empreendedorismo, aumentando o envolvimento de mulheres em atividades 

empreendedoras, e foi nesse momento que se destacou a participação da mulher 

como empreendedora, não só por conseguir espaço no mercado de trabalho, mas 

também pela sua independência e realização profissional (NASCIMENTO, 2015). 

           As mulheres estão preenchendo um espaço que antes só era dos homens, e 

vêm mostrando que possuem características de verdadeiras empreendedoras, como: 

sensibilidade, intuição, flexibilidade, capacidade em administrar a diversidade e o 

trabalho em equipe. Como afirma Rodrigues e Silva (2015, p.9): 

 
 

A liderança feminina é vista como uma mudança de caráter cultural, 
pois se acredita que as mulheres possuam a mesma capacidade que 
os homens quando se trata de gestão, mesmo que ainda enfrentem 
limitações. Hoje, elas têm ocupado cargos que antigamente eram 
somente para homens, e isso ainda pode gerar conflitos e 
competitividade entre os gêneros, desvalorização e até mesmo 
pensamentos machistas. Ainda assim, desde que estejam bem 
preparadas, trazem um crescimento maior na forma de liderar e na 
distribuição de tarefas confiada a elas, que são mais fiéis, sinceras e 
delicadas quanto à execução de suas funções e proporcionam um 
ambiente de trabalho mais harmonioso. 
 
 

 Ser um empreendedor, não é só buscar somente produzir dinheiro, mas 

também aquele administra, assume riscos, supervisiona e está sempre pronto para 

lidar com novos desafios na gerencia de um negócio. “O empreendedor é uma pessoa 

criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos, que mantém alto 

nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades 

de negócios” (FILION 1999, p. 19). 
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Para Dolabela (2006, p. 30) [...] “O empreendedor é o responsável pelo 

crescimento econômico e pelo desenvolvimento social. Por meio da inovação, 

dinamiza a economia. ” 

          Segundo o GEM (2017), no Brasil as empreendedoras comparadas com os 

homens estão em 4 atividades, levando em consideração cerca de 50% dessas 

mulheres, 21% se destacam no segmento de serviços domésticos, 11% como 

cabeleiras e/ou tratamento de beleza, 10% no comércio varejista de cosméticos, e 

10% no comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. 

 

Tabela 1 - Percentual do total de Empreendedores no Brasil em 2017. 

Órgão de Apoio Masculino Feminino 

SEBRAE 60 46 

SENAI 20 6 

SENAC 13 33 

CONSULTORIA PRIVADA 3 9 

OUTROS 17 12 

Fonte: GEM Brasil (2017) 

 

Em virtude de apoio ao negócio, o órgão mais procurado foi o Sebrae, tanto por 

mulheres quanto por homens, no qual 46% das mulheres e 60% dos homens priorizam 

essa instituição. Já o segundo órgão mais procurado por mulheres foi o Senac (33%) 

e no caso dos homens foi o Senai (20%). As mulheres procuram mais o Senac em 

virtude de ser o que mais atua no setor terciário da economia, setor esse, em que elas 

mais se destacam, já os homens preferem o Senai por atuarem mais em atividades 

industriais (GEM, 2017). 

As muitas mulheres em busca de seus objetivos têm dupla jornada, concilia o 

trabalho, a família e o lar, buscando de maneira satisfatória o seu meio de 

sobrevivência numa sociedade em que ainda existe tanta desigualdade. Diante disso 

enfatiza Nascimento (2015, p. 30): 

 
 

Com o grande avanço da classe feminina no meio empresarial, muitas 
empresas são criadas por mulheres que conseguem manter-se no 
mercado apesar das constantes mudanças econômicas e sociais. 
Para alguns estudiosos, elas têm qualidades que contribuem para o 
êxito de seus negócios. 
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O empreendedor é uma pessoa visionaria, que busca explorar ao máximo as 

oportunidades que surgem, tomador de decisões, sempre dedicado e otimista, busca 

sempre fazer o melhor no seu trabalho. “É através do empreendedorismo que surgem 

novas oportunidades e, com isso, os investidores conseguem iniciar um negócio como 

forma de mudar sua condição socioeconômica” (NASCIMENTO, 2015, p.15). 
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3 A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL 

 

Este capitulo, faz uma breve revisão sobre a inserção da mulher no mercado 

de trabalho no Brasil, demonstrando alguns aspectos históricos da mão de obra 

feminina na região Nordeste e no estado do Rio Grande do Norte. 

O legado de lutas que se revelou no decorrer da história pela emancipação 

feminina, foi a abertura para sua inserção em aspectos e setores antes jamais vistos. 

Dentre tantas conquistas, o crescimento da participação das mulheres na força de 

trabalho é indubitavelmente o mais expressivo. É perceptível que essa presença é o 

aspecto mais legível da ascensão e impacto feminino na economia global neste último 

século (ASSIS; ANTUNES, 2016). 

Por sua reconhecida relevância, diversos estudos e pesquisas têm se pautado 

a conhecer as motivações e os aspectos mais essenciais que tratam sobre os 

potenciais femininos, estilo de gestão, anseios e principais dificuldades que ainda são 

possíveis verificar nesse contexto. Sabe-se que, o argumento biológico que por 

tempos estereotipou e justificou a desigualdade entre homens e mulheres já é por si 

só insuficiente, pois as evidências já comprovam que há muito mais entre as 

diferenças biológicas entre os gêneros, há habilidades diversas (ASSIS; ANTUNES, 

2016). 

Por séculos, a sociedade insistiu em considerar certa incapacidade da mulher 

em relação ao homem, fato que se comprova no repercutido adágio que exalta “lugar 

de mulher é em casa”. Inferioridade que se firmou pela própria história, trata-se 

atualmente de uma questão que embora não superada totalmente, já evidencia uma 

reordenação de papéis e convicções acerca da capacidade feminina. Pode-se falar 

em certa submissão que foi postulada ao papel da mulher durante a história que a 

segregava tão somente as tarefas do lar, como esclarece Damasceno (2010, p. 31):                  

               
 

Ao longo da história da humanidade, o papel da mulher na sociedade 
foi sempre bem definido: dona de casa, responsável pelo zelo e bem-
estar dos filhos e da casa, invariavelmente submissa aos pais ou ao 
marido, não tendo direito de expressar suas vontades ou de realizar 
seus sonhos. 
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Sobre essa afirmação, é notório que questões de desigualdades entre gêneros 

ainda persistem, e especialmente no campo de trabalho, é possível verificar alguma 

resistência no que se refere a frequente divisão profissional que se baseia em 

distinções biológicas entre homens e mulheres. Ferreira (2012, p. 23) complementa 

esse raciocínio ao afirmar que essa questão é resultado de um movimento histórico e 

social, aliado a valores e ideologia moral que se desenvolveu acerca dos gêneros, e 

que, “denota, por isso, um movimento histórico e cultural dos valores associados as 

masculinidades e feminilidades”. 

Essa realidade foi sendo superada gradativamente, e já é possível verificar uma 

eminente valorização da mulher nessa sociedade que até certo tempo limitou sua 

participação e relevância. O próprio cenário de Políticas Públicas quando vista sobre 

breve perspectiva das últimas duas décadas, aponta para “[...] um contexto em que 

avanços significativos na promoção dos direitos das mulheres marcaram as narrativas 

em que múltiplas produções de significados sobre ‘políticas de gênero’ foram (e estão 

sendo) construídas, apropriadas e inventadas” (COSTA; AZEVEDO; SOUZA, 2012, p. 

18). 

Fato que merece menção foi o princípio da igualdade e diversidade posto no II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que estabelece, segundo Brasil (2008, 

p. 7) como:  

 
 
Mulheres e homens são iguais em seus direitos e sobre este princípio 
se apoiam as políticas de Estado que se propõem a superar as 
desigualdades de gênero. A promoção da igualdade requer o respeito 
e atenção à diversidade cultural, étnica, racial, inserção social, de 
situação econômica e regional, assim como aos diferentes momentos 
da vida. 
 
 

Trata-se de um importante enquadramento, haja vista que o gênero sempre foi 

um elemento distintivo de posições que especialmente no mundo do trabalho serviu e 

ainda serve para criar espaços diferenciados e hierárquicos. Nesse sentido, é visível 

que sempre vigorou uma distinção de homens e mulheres que se dá a partir da divisão 

sexual das atividades e considera a mulher incapaz frente a algumas destas. Nesse 

sentido, é importante frisar o que nos diz Fialho (2012, p. 13): 

 
 

[...] a igualdade de género no mercado de trabalho implica perceber 
que a diferença de género, que ainda se verifica, não é apenas a 
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constatação de que homens e mulheres são diferentes é, 
principalmente, a atribuição de um valor à diferença. Em termos 
gerais, a sociedade tem tendência a valorizar características tidas 
como masculinas o que acaba por penalizar as mulheres.  
 
 

No entanto, é preciso rever todo esse processo a partir de uma perspectiva 

histórica, considerando os percalços e avanços que envolvem o debate sobre a 

mulher e seu papel na sociedade. É possível identificar certa ruptura dos paradigmas 

discriminatórios e que elegiam a mulher apenas por suas responsabilidades 

domésticas no contexto da Revolução Industrial, cujo início, data do ano de 1760 na 

Inglaterra (ASSIS; ANTUNES, 2016). 

Quando o evento da Revolução Industrial começou lentamente reverter o 

quadro situacional das mulheres no mundo do trabalho, viu-se gradativamente que ia 

aumentando o número de mulheres empregadas, mas, ao lado disso, pontuando cada 

vez mais sua dupla jornada, pois, quando o aumento da produtividade no trabalho 

fabril se fez necessário, as mulheres passaram a ser empregadas em indústrias e 

oficinas como assalariadas, mas sem abandonar seus lares e suas funções 

(DAMASCENO, 2010). 

 Foi nesse período que nasceram os primeiros movimentos feministas, lutas 

mais organizadas por direitos, melhores condições e igualdade nas oportunidades de 

trabalho, pois, mesmo tendo sido verificado um número maior de mulheres nos postos 

de trabalho, disparidades em salários e funções ainda eram latentes. Assim, como 

instiga Sousa (2005, p. 27): 

 
 

Com a Revolução Industrial puseram-se em movimento uma série de 
transformações que afetariam profundamente a condição social da 
mulher, principalmente. O trabalho da mulher começou a ser 
valorizado como um instrumento efetivo de mobilidade social e como 
uma solução para ajudar a família em sua difícil situação econômica. 
 
 

 O autor situa, que os traços iniciais da incorporação da mulher ao trabalho 

industrial se deram durante a Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), onde estas 

passaram literalmente a assumir os lugares dos homens que no momento se 

encontravam ausentes devido ao combate, sendo que sua contratação foi inclusive 

para exercerem funções que antes eram delegadas somente aos homens. Esta 

Guerra impulsionou a integração da mulher tanto nas indústrias como na agricultura. 
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No entanto, no momento em que cessou, vislumbrou-se uma espécie de campanha 

para o retorno das mulheres à suas tarefas do lar. “Os homens não viam com bons 

olhos a invasão feminina no mundo do trabalho e temiam que estas roubassem seus 

postos ou rebaixassem ainda mais os seus salários” (SOUSA, 2005, p. 28). 

Não obstante, muitas mulheres continuaram lutando para manterem seus 

empregos, e com a expansão econômica e capitalista que se verificou posteriormente 

à Segunda Guerra (1939 – 1945), esse contexto do trabalho assalariado da mulher 

ganhou relevância, sendo possível identificar importantes transformações na estrutura 

interna do trabalho feminino, como aponta Sousa (2005, p. 28): 

 
 

[...] a incorporação ao trabalho de mulheres de mais idade, assim 
como das casadas, graças a uma nova concepção: o trabalho era 
necessário e dignificava a mulher. Estas ideias se estenderam, 
principalmente, entre as mulheres das classes médias, que ascendiam 
a um trabalho mais qualificado e melhor remunerado. 
 
 

Como se verifica, foi principalmente a iniciativa feminina na busca por 

autonomia e direitos que indicavam os primeiros passos para uma nova 

contextualização de seu papel. Tratava-se, antes de tudo, de reinvindicações que iam 

de encontro à busca por realização pessoal e profissional. Hoje percebem-se que as 

mulheres avançaram no mercado de trabalho, cujo destaque em diversos setores, 

sendo que, um aspecto especial é a conciliação perceptível das atividades 

profissionais e sua função no espaço familiar (BRASIL, 2008).  

Andrade (2017, p. 23) observa que “nesse aspecto, da inserção da mulher no 

mercado de trabalho, a luta das mulheres por sua independência e direitos a trabalhar 

fora de casa vem acontecendo há séculos com sua trajetória histórica”. Assim, 

visualizando uma nova igualdade entre os gêneros, as mulheres se depararam com a 

possibilidade de trabalho fora de casa, assumindo uma profissão que a fez deixar o 

espaço exclusivamente privado da casa para conquistar o espaço público, o que se 

comprova pela própria conquista no setor da educação, quando a mulher conseguiu 

maior expansão de sua escolaridade, culminando inclusive com seu ingresso nas 

universidades, uma das salutares conquistas da população feminina no decorrer da 

história (ANDRADE, 2017).  

No caso específico do Brasil, a incorporação feminina no mercado de trabalho 

também não deve ser considerada um fenômeno estritamente recente. Seguindo a 
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tendência da industrialização, ainda em meados do século XIX quando se instalavam 

as primeiras indústrias em solo brasileiro (especialmente na Região Sudeste), 

verificou-se o emprego de um eventual contingente de mão de obra feminina nas 

mesmas (FERREIRA, 2012). 

Para Ferreira (2012) esses palcos de transformações que se deram no país, 

afetaram tanto o âmbito demográfico cultural quanto social, influenciaram 

substancialmente no trabalho feminino, aliados a fatores como a queda de 

fecundidade, envelhecimento da população brasileira, redução no tamanho das 

famílias e consequentemente o aumento de famílias chefiadas por mulheres. Todas 

essas transformações trouxeram uma nova identidade feminina, que se voltou cada 

vez mais para o trabalho produtivo.            

Todo esse debate é assunto recorrente na narrativa das políticas de gênero, 

sendo que, para Costa, Azevedo e Souza (2012, p. 20): 

 
 

O acesso das mulheres, especialmente as das classes populares, às 
oportunidades econômicas é um dos temas principais do movimento 
feminista e de mulheres, sendo a autonomia econômica um aspecto 
central: no cerne do debate, a clássica divisão sexual do trabalho8 e 
suas implicações para a almejada autonomia. 
 
 

Nesse contexto, cabe mencionar ainda que no caso brasileiro, a necessidade 

de valorização do papel da mulher encontra-se respaldado no Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres, elaborado pela Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres em 2004, que tem como uma das prioridades: "promover a autonomia 

econômica e financeira das mulheres por meio do apoio ao empreendedorismo, 

associativismo, cooperativismo e comércio" (FERREIRA, 2012).  

Mesmo considerando que em muitos casos o trabalho da mulher ainda está 

marcado por atividades precárias e informais, e também de má qualidade, é 

importante frisar que muitas condições também conseguiram significativas melhorias, 

dentre as quais, podem ser citadas a maior escolaridade do público feminino em com-

paração ao masculino, e o fato de terem passado a ocupar postos de prestígio e 

liderança nas organizações públicas e privadas. 

Nesse contexto, Ferreira (2012, p. 24-25) salienta que: 
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Para a emancipação da mulher, foi preciso haver a desmistificação e 
desconstrução do discurso masculino. A derrubada de conceitos como 
a visão de onipotência da mulher, a desconstrução do segundo sexo, 
junto à ideia de fragilidade e intelectualidade inferior. 

 
 

Mesmo com esse possível progresso, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho sempre foi marcada por conquistas e atrasos ao mesmo tempo, uma vez que, 

sempre seguiu a figura doméstica com esse modelo familiar que precisou continuar 

lado a lado com as atividades profissionais, o que por vezes sobrecarrega o cotidiano 

feminino. 

Sobre isso, Andrade (2017, p. 26, grifo da autora) enfatiza que:  

 
 

Muitas são as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mundo do 
trabalho. A primeira e mais comumente reconhecida decorre da 
divisão sexual do trabalho, que reserva às mulheres os afazeres 
domésticos e os cuidados com a família, sobrecarregando-as com a 
chamada “dupla jornada”.  

 
 

Ao lado desse aspecto, destaca-se ainda os obstáculos culturais que acabam 

por evidenciar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no que tange a sua 

inserção no mercado de trabalho. Esses obstáculos culturais afetam a estrutura 

ocupacional das mulheres, reduzindo consequentemente, as oportunidades de alguns 

tipos de trabalho para as mesmas.  Tais obstáculos culturais caracterizam-se por 

temores em contratar mulheres para profissões consideradas “masculinas”, “[...] como 

de engenheiro, mecânico, supervisor, diretor, empreiteiro de obras, caminhoneiro, 

eletricista, encanador, profissionais da área de tecnologia da informação, entre outras 

(MUNIZ; BACHA; PINTO, 2015, p. 91).   

Essas questões vão de encontro àquela que é talvez a maior barreira quando 

se trata do contexto da mulher no mundo do trabalho: a discriminação. Conforme 

verificam Baylão e Schettino (2014, p. 08), as diferenças de inserção no mercado de 

trabalho costumam ser do diferencial homem-mulher, sendo atribuído pela diferença 

em atributos produtivos entre os trabalhadores, no entanto, ao analisar o caso, 

observa-se os seguintes aspectos: “existe pouca distinção de experiência; as 

mulheres são significativamente mais escolarizadas e informadas; porém, os homens 

têm obtido melhores condições de trabalho”. 
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Além disso, o que mais se vê é a incidência da chamada “discriminação 

indireta” que intensifica a segregação das mulheres dos postos de trabalho. Essa 

questão é bem discutida por Andrade (2017) quando pontua que a discriminação 

indireta pode ser facilmente identificada através de práticas comuns, como por 

exemplo, quando o estabelecimento ao ofertar uma vaga de emprego elege requisitos 

ou características que: 

 
 

[...] excluem ou desestimulam a mulher submetida à dupla jornada 
(disponibilidade para viagens, liderança, dinamismo, iniciativa etc.) e 
a utilização de eufemismos que ocultam a discriminação direta 
(solicitação de ‘currículo com foto’ substituindo ‘boa aparência’ ou ‘cor 
branca’, requisito ‘jovem’ substituindo ‘limite de idade’ etc.) 
(ANDRADE, 2017, p. 33).  
 
 

Outro reflexo direto dessa discriminação indireta está relacionado à diferença 

de remuneração em favor do homem e na predominância de chefias masculinas, 

quando se observa o tratamento desigual para insumos de produção iguais. Entende-

se, portanto que, mesmo embora tenha se verificado notória elevação na participação 

feminina nos postos de trabalho, elas ainda se veem diante da realidade que evidencia 

o emprego em atividades mais vulneráveis, recebendo rendimentos menores que os 

homens e apresentando maiores chances de ficarem desempregadas (ANDRADE, 

2017). 

 

3.1 ALGUNS ASPECTOS DA MÃO DE OBRA FEMININA NA REGIÃO NORDESTE 

E NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Quando se analisa no âmbito da região Nordeste e do estado do Rio Grande 

do Norte, nota-se que não há aspectos diferentes quanto a situação do Brasil, pois 

diante da conjuntura de mudanças e quebra de paradigmas, as mulheres continuam 

procurando se inserir no mercado de trabalho. 

A região Nordeste é caracterizada por sua herança histórica, que ponderou o 

posto de região concentradora de poder e riquezas.  Após o declínio da cana-de-

açúcar, a região perdeu seu poder para o exterior e para outras regiões, como Sudeste 

e Centro-Sul, delimitando-se o mercado do açúcar e do algodão, entre 1930 e 1950. 

A economia da região Nordeste se destaca por ser uma das mais antigas, 

levando em consideração a sua importância na agroindústria açucareira, e no século 
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XX, por apresentar desenvolvimento na indústria têxtil algodoeira. Com isso, no início 

da década de 1960 ocorreu a implantação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), iniciativa do governo federal de transferência de capitais para 

desenvolver economicamente e socialmente a região (ALVES, 2010). 

Conforme Furtado (1984, p. 7) “um dos objetivos da criação da SUDENE foi 

exatamente capacitar o Nordeste para participar eficazmente dos centros 

formuladores da política econômica e financeira do país”. 

Com a criação da SUDENE, a região nordeste conseguiu transformações na 

expansão e estrutura do produto regional, modernizando a indústria e promovendo as 

principais atividades industrias. 

Com isso, a região ingressou num período de intenso crescimento que durou 

três décadas. Já no início de 1980, a economia brasileira teve um desaceleramento, 

conhecido como “década perdida”, ou seja, era necessário estabilizar a economia e 

conter a inflação (ALVES, 2010). Diante dessa conjuntura em que se encontrava o 

Brasil, várias tentativas foram necessárias para conter a situação, como os planos de 

estabilização, que gerou nível de desemprego e auto crescimento do mercado 

informal, consequência do processo de reestruturação produtiva das mudanças 

tecnologias e das políticas macroeconômicas. 

Mediante a situação em que o país se encontrava, e as várias tentativas de 

estabilizar a economia, opta-se por interromper as transformações que estavam 

ocorrendo na indústria, ou seja, com essa tentativa o Nordeste perde espaço para os 

estados da região Sul e Sudeste, já que nessas regiões havia um melhor processo no 

que diz respeito a diversificação e ampla modernização (ALVES, 2010). 

Diante disso, nota-se que o Nordeste sofreu com a crise e com as mudanças 

econômicas e políticas do século XX, que contribuiu para baixos níveis de salários, 

sendo que o país se destaca por ter uma má distribuição de renda, ou seja, é uma das 

mais desiguais do mundo, comparando com os demais países (ALVES, 2010). 

A região Nordeste se destaca por ser a segunda mais populosa, superada 

somente pelo Sudeste, em que possui uma densidade demográfica baixa e uma 

extensa área territorial, caracterizada por ter uma grande disparidade populacional, 

ou seja, áreas densamente povoadas, como é o caso da Zona da Mata e Agreste, já 

o Sertão e no Meio- Norte a densidade é muito baixa (IBGE, 2010). 

Conforme Alves (2010, p. 26): “o mercado de trabalho do Nordeste admite uma 

heterogeneidade de situações onde no quadro geral de atraso e lamentáveis 
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indicadores sociais, há polos locais de crescimento que ofertam uma boa capacidade 

de emprego”. 

No Nordeste, os rendimentos médios entre homens e mulheres caiu 3,3 pontos 

percentuais, ou seja, em 2016 os homens ganhavam 14,8% a mais que as mulheres, 

enquanto em 2015, era de 18,1%. Com isso, os trabalhadores do sexo masculino 

apresentavam rendimento médio de R$ 1.477 contra R$ 1.286 das trabalhadoras 

(IBGE, 2016). 

No Brasil, as mulheres dedicam cerca de 73% a mais de horas do que os 

homens (18,1 horas contra 10,5 horas) dos cuidados de pessoas e/ou afazeres 

domésticos, já quando considera a desagregação por região, a maior desigualdade 

quanto a distribuição de horas, quem se destaca é a região Nordeste, que dedicam 

cerca de 80% a mais de horas que os homens, 19 horas semanais, quanto ao 

indicador cor ou raça, são as mulheres pretas ou pardas que mais se destacam, cerca 

de 18,6 horas semanais (IBGE, 2016).  

Conforme o IBGE (2016), através do indicador de ocupação em trabalho por 

tempo parcial, por sexo, mostra que o maior número de mulheres que trabalham por 

tempo parcial se destaca nas regiões Norte e Nordeste, com até 30 horas, 

comparando com os homens. 

No que se refere ao Rio Grande do Norte, o mesmo está localizado na região 

Nordeste, constitui-se em uma das 27 Unidades Federativas do Brasil, e dividindo-se 

em 167 municípios, com uma área total de 5 2811,126 km2. É o décimo sexto estado 

mais populoso do Brasil, com uma população 3 168 027 habitantes, possuindo o 

melhor IDH e a maior renda per capita da região Nordeste.  77,81% dos habitantes 

viviam na zona urbana e 22,19% na rural, 51,11% dos habitantes eram do sexo 

feminino e 48,89% do sexo masculino (IBGE, 2010). 

Segundo o censo demográfico (2010), a população economicamente ativa do 

RN é de 4.295 pessoas, numa taxa de atividade de 17,5%, em que a população 

ocupada em trabalhos formais somam 1.810 pessoas, que equivale a 43,4%. O 

Produto Interno Bruto do Rio Grande do Norte era de 32 339 milhões, sendo R$ 28 

543 o valor adicionado bruto e R$3 796 mil de impostos sobre produtos e líquidos de 

subsídios. O PIB per capita do estado era de R$ 10 207,56. O setor primário, 

representa 4,2%, com destaque na agropecuária com a fruticultura irrigada. O setor 

secundário, representa 21,5% da riqueza produzida no Estado. O setor terciário 
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representa 74,3% do PIB potiguar, em que se destaca nas áreas de gastos públicos 

e comércio (IBGE, 2010). 

 O DIEESE (2011, p.10) enfatiza que: 

 
 

De 2001 a 2009, a proporção de famílias chefiadas por mulheres no 

RN subiu aproximadamente 36% do total. Chega a 368 mil o número 

de famílias que identificaram como principal responsável uma mulher, 

no ano de 2009, ou seja, a mulher Chefe de Família representava em 

2001, 25% e passou, em 2009, para 36%. Aqui, vale salientar a 

importância dos programas sociais – como o de transferência de renda 

-, mas são necessários programas que gerem trabalho e retirem essas 

mulheres da situação de pobreza. 

 

 

 No Estado do Rio Grande do Norte, entre 2001 e 2009, constatou-se um 

aumento na participação feminina no mercado de trabalho de 42,6% para 48,7%, 

nesse crescimento verificou-se que as mulheres cresceram 6,1% e os homens 6,3%. 

Já a taxa de desocupação das mulheres passou de 8,6% para 12,8%, enquanto a dos 

homens passou de 7,2% para 7,9%. Em relação ao número de mulheres que 

trabalham sem remuneração, houve uma diminuição em 2011 de 8,3% para 2009 com 

6,6% (DIEESE, 2011). 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE PAU DOS FERROS-RN 

 

Este capítulo faz considerações gerais sobre Pau dos Ferros/RN com ênfase 

na dinâmica recente do seu comércio varejista, e algumas definições. 

A cidade de Pau dos Ferros/RN, está localizada bem no centro da chamada 

“tromba do elefante”, local que se destaca por ser uma localização estratégica, em 

que dá acesso às demais cidades da região e estados vizinhos. Com isso, facilitou-se 

o desenvolvimento e o crescimento da cidade, tornando-a polo regional.  

Diante disso, esclarece Farias (2015.p.14): 
 
 

[...] a cidade de Pau dos Ferros, a partir da década de 1980, passou a 
vivenciar um processo de expansão e dinamização do comércio e dos 
serviços. Tal evento influenciou a dinâmica urbana local, destacando-
se o comércio, por se constituir em um dos principais pilares da 
economia local, e pela sua capacidade de estabelecer fluxos, tanto no 
espaço intraurbano quanto em local regional, contribuindo para 
ratificar a crescente centralidade assumida pela cidade de Pau dos 
Ferros em relação ao seu entorno. 

 
 

O município de Pau dos Ferros, localiza-se no interior do Rio Grande do Norte, 

na região Nordeste. Principal cidade da região do alto oeste, está distante 389 km a 

oeste da capital do Estado, Natal, onde ocupa uma área de 259,959 km2 e limita com 

os municípios de São Francisco do Oeste e Francisco Dantas ao norte; Rafael 

Fernandes e Marcelino Vieira ao sul; Serrinha dos Pintos, Antônio Martins e 

novamente Francisco Dantas a leste; Encanto e o estado do Ceará (Ererê) a oeste 

(IBGE, 2010). 

De acordo com Dantas (2014, p. 149): 

 

Como a maioria das cidades do interior do Nordeste, a cidade de Pau 
dos Ferros teve sua origem na circulação do capital mercantil, primeiro 
pela expansão da pecuária, através dos chamados caminhos do gado, 
depois pela expansão da produção algodoeira, que assume posição 
importante para a comercialização do algodão do Alto Oeste Potiguar, 
bem como de algumas cidades no interior da Paraíba, que 
atravessaram a cidade em direção a Mossoró. 
 
 

Conforme o IBGE (2010), a população do município de Pau dos Ferros era de 

27745 habitantes, em que 92,09% dos habitantes viviam na zona urbana e 7,91% na 
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zona rural, 51,28% dos habitantes eram do sexo feminino e 48,72% do sexo 

masculino. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,678. 

Ainda segundo o IBGE (2010), o município de Pau dos Ferros tem uma taxa de 

crescimento média anual de 1,15%, sendo o décimo oitavo município mais populoso 

do Rio Grande do Norte, com uma densidade populacional de 106,73 hab./km2.  

O município de Pau dos Ferros/RN possui a VI Unidade Regional de Saúde 

Pública do Rio Grande do Norte (VI URSAP), que abrange toda a região do alto oeste 

potiguar, onde está localizado o Hospital Regional Doutor Cleodon Carlos de Andrade, 

que conta com atendimento 24 horas por dia, sendo como referência para 41 

municípios dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

O município se destaca também, por ter as seguintes instituições de ensino 

superior: Universidades do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN), Faculdade Evolução do Alto Oeste Potiguar (FACEP), Universidade 

Anhanguera Educacional, Escola de Enfermagem Catarina de Siena e Faculdade do 

oeste do Rio Grande do Norte (FAORN), (IBGE, 2010).  

Dantas (2014, p. 153) define essa abordagem: 
 
 

A despeito da pequena dimensão populacional, sua posição 
geográfica, associada ao processo histórico de ocupação do solo 
urbano, onde foram instalados alguns dos principais serviços públicos 
estaduais e federais, bem como diversas atividades comerciais, 
fizeram da cidade de Pau dos Ferros o polo regional de atividades 
socioeconômicas no alto oeste potiguar. 
 
 

Conforme Dantas (2014, p. 152), “Pau dos Ferros foi e continua sendo um 

desses polos regionais, cuja dinâmica espacial é condicionada pela prestação de 

serviços comerciais básicos até serviços mais especializados nas áreas da educação 

superior, de saúde e financeira”. 

O Município de Pau dos Ferros se configura como polo do Estado, 

caracterizando-se assim a cidade que engloba as circunvizinhas. Diante disso, 

denota-se que o município vem crescendo a participação na geração de emprego. 

Como retrata Dantas (2014, p. 196):  

 
 
O setor do comércio foi o que apresentou o maior saldo de empregos 
gerados entre 2000 e 2010, 787 novos empregos, e o maior 
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crescimento relativo, o que garantiu a esse setor o maior peso na 
geração de emprego em Pau dos Ferros, em 2010, superando a 
administração pública cujo crescimento absoluto foi pequeno em 
relação aos demais setores, especialmente, o comércio e os serviços, 
a ponto de ter sua participação na geração de empregos reduzida de 
57,26%, em 2000, para 34,78% em 2010, o que ainda lhe garantiu o 
segundo lugar em termos de participação no emprego Pauferrense. 
 
 

 A área de influência de Pau dos Ferros é grande, em virtude de ser um polo 

regional e por ser ofertante de serviços de saúde, e com destaque para o comércio, 

que possui uma diversidade em variedades, que atrai não só seus consumidores, mas 

de todos os municípios vizinhos (DANTAS, 2014). 

O comércio varejista, setor de relevância social, econômico e administrativa, 

que engloba não só seu município, mas todos os circunvizinhos. Destaca-se dos 

demais segmentos por ter o comércio varejista de confecções como sendo um dos 

estabelecimentos formais com maior índice de mulheres empreendedoras, sendo que 

segundo dados da Relação Anual de Informações sociais (RAIS) 2017, que se levou 

em conta os dados com maior relevância e a quantidade de estabelecimentos, 

verificando que a participação feminina continua apresentando crescimento 

considerável no que se reflete ao gerenciamento do próprio negócio. 

 

Gráfico 1- Estabelecimentos Formais por Segmento Comercial - Pau dos Ferros 
(2017) 

 
   Fonte: Dados da RAIS (2017). Elaboração do autor. 

 

 O município de Pau dos Ferros se destaca por apresentar atratividade na oferta 

de trabalho e por ter melhorias na oferta de salários, que impulsionam as pessoas a 
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dos que se deslocam para a cidade seja bem superior aos que se deslocam para 

outros municípios (DANTAS, 2014). 

Diante disso, Dantas (2014, p.180) enfatiza que é:  

 
 

Importante registrar o aumento da participação feminina no mercado 
de trabalho de 40,36 para 42,61% inclusive superando os homens 
entre os empregados em situação formal. Há também aumento das 
empregadoras do sexo feminino e queda entre as mulheres que 
trabalham para o próprio consumo, o que demonstra não apenas um 
aumento quantitativo da mulher no mercado de trabalho, mas também 
uma ampliação qualitativa com a mulher conquistando postos mais 
elevados. 
 
 

 A interiorização da educação superior e a descentralização dos serviços de 

saúde, são dois fatores que contribuíram para atração de investimentos para o 

município, para dinamização da economia da cidade e para a extensão de influência 

para fronteiras além do Estado (DANTAS, 2014).  

 Com a expansão do setor terciário, tem-se comandado o crescimento da 

economia de Pau dos Ferros, modificando-se assim sua área urbana e apresentando 

mudanças na ocupação do solo urbano, no que se refere a estrutura produtiva e a 

expansão do PEA do município. Embora haja crescimento, ainda são lentos as 

mudanças e os setores como o comércio informal e serviços domésticos ainda são 

precárias as condições de trabalho (DANTAS, 2014). 

 

4.1 A DINÂMICA RECENTE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PAU DOS FERROS/RN 

 

O município de Pau dos Ferros se destaca dos demais por ter o comércio como 

importante atividade econômica, que atrai não só os seus habitantes, mas também 

todos que vêm em busca de produtos e serviços, e encontram na cidade uma gama 

de variedades e melhores preços. Atrai também as pessoas de diferentes localidades 

por conta das universidades que oferecem variados cursos de nível superior, 

proporcionando à cidade fatores que influenciam o desenvolvimento econômico e 

social. Matos (2011, p.18) define essa abordagem:  

 
 

[...] independente do segmento e tipo de bem de consumo a se 
comercializar, o comércio é caracterizado, essencialmente, pela venda 
de mercadorias de forma avulsa, independente, de acordo com a 
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demanda e interesse dos consumidores que darão uso final a 
determinados produtos os quais o comércio varejista tem a função de 
vender. Assim como as demais atividades, ele expressa-se no espaço 
socialmente produzido segundo uma lógica de organização. Essa 
lógica apresenta-se como resultado de uma correspondência de 
interesses e necessidades. 

 
 

O mercado informal que é representado pela feira livre, engloba os moradores 

e a população das cidades circunvizinhas que vêm à cidade vender seus produtos e 

comprar os que não são disponíveis em seus municípios, gerando assim, uma 

atividade econômica significativa. Já o formal é caracterizado por lojas, 

supermercados, calçados, livrarias, farmácias, frigoríficos, bazar, equipamentos 

agrícolas, material de construção e uma diversidade em móveis e eletrodomésticos. 

Conforme Farias (2015, p. 43):  
 
 

As condições históricas e geográficas do município de Pau dos Ferros 
o tornaram fornecedor de bens e serviços para a cidade e a região na 
qual está inserido. Em 2010, o comércio formal era responsável por 
316 negócios, o que correspondia a 46,81% do número de negócios 
da cidade. 

 
 

Com relação a base econômica do município, a tabela 2 mostra o crescimento 

do PIB setorial no período de 2010 a 2015. 

 

Tabela 2 - Participação Setorial do PIB no Município de Pau dos Ferros-RN (2010-
2015) (em mil) 

Ano PIB do setor de 

serviços 

Indústria Impostos Agropecuária Adm. 

Pública 

2010 118.403 12.752 28.120 4.157 71.928 

2011 132.941 15.557 30.619 4.382 81.293 

2012 169.153 19.702 34.336 3.785 88.026 

2013 178.043 18.175 32.789 3.731 106.043 

2014 186.594 18.124 40.625 4.959 112.601 

2015 212.801 18.433 43.826 5.046 122.830 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE), VAB por setor de atividade (2012).  

 

A participação do setor de serviços é nítida no município de Pau dos Ferros, 

em 2010 correspondia a R$118.403,00 o maior desempenho obtido foi em 2015 com 
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R$212.801,00. Quanto aos demais setores, foram registrados os seguintes valores 

para 2015: indústria R$18.433,00, impostos R$43.826,00 e agropecuária R$5.046,00. 

O dinamismo representado pelo setor de serviços está correlacionado no fato 

do município de Pau dos Ferros ter se configurado uma cidade média, como afirma 

Dantas (2014, p. 190): 

 
 

Em geral as principais funções desempenhadas pelas cidades médias 
são a oferta de empregos suficientes para acolher a população rural 
do entorno, servir como amortecedor da migração para as grandes 
cidades ao absorver a população dos núcleos urbanos saturados, e 
facilitar as condições de vida da sua população e da população da sua 
área de influência. 
 
 

 O comércio funciona como elemento adaptador, que proporciona a seus 

consumidores uma vasta variedade que adequa a cada classe social, proporcionando 

propagandas e criando entre si mercado consumidor, que estimula a concorrência e 

moderniza as mercadorias (FARIAS, 2015). 

 O comércio varejista do município de Pau dos Ferros cresce a cada dia o 

número de estabelecimentos, embora alguns ainda tenham a sua mesma forma física 

e usam a mesma logística como: fichas ou cadernetas e outros, sempre estão 

mudando em virtude de uma melhor adaptação aos clientes, usando cartões de 

créditos e brindes como meio de atrair a clientela (QUEIROZ, 2015). 

 O comércio varejista de Pau dos Ferros se condiciona por ser o setor mais 

empregatício do município, em que 88% dos seus empregados têm seu direito 

adquirido, ou seja, carteira assinada, embora 12% desses estejam empregados sem 

carteira assinada, número significativo, mas preocupante para o município (QUEIROZ, 

2015). 

 O setor varejista é de suma importância para a economia local e das cidades 

circunvizinhas, que engloba sozinho 1.028 (mil e vinte e oito) pessoas com carteira 

assinada, com isso, impulsiona o setor a ser mais moderno em termos de estrutura 

física e variedade de mercadorias, qualificando seus funcionários, demandando assim 

um maior nível de conhecimento e uma vasta área de informalização (QUEIROZ, 

2015). 

 Quanto ao período de maior movimentação no comércio varejista de Pau dos 

Ferros/RN, os meses de maiores índices de vendas são: dezembro e setembro. Isso 
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caracteriza que dezembro foi o primeiro, em virtude de ser o período de festa da 

Padroeira da cidade e também por ter o período natalino, que impulsiona o comércio 

varejista a vender mais, por ser época onde as pessoas gostam de presentear uns 

aos outros, e setembro em segundo, por ter a Feira Intermunicipal de Educação, 

Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) que é um evento 

intercultural do município, onde se comemora a emancipação política da cidade 

(QUEIROZ, 2015). 

 Conforme Farias (2015, p. 77): “O comércio de Pau dos Ferros se caracteriza 

por uma intensa dinâmica durante o dia, notadamente, devido ao fluxo de veículos 

alternativos que transporta pessoas vindas das cidades vizinhas, em busca das 

atividades de serviços e comércio”. 

 O centro de Pau dos Ferros revela a centralização dos comerciantes e 

consumidores, em que demonstram seu caráter comercial, manifestando em seu 

espaço formas especializadas, que se transformam em grandes números de 

estabelecimentos comerciais de grande concorrência (FARIAS, 2015). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa. Buscou-se com este 

estudo identificar a participação das mulheres empreendedoras no comércio varejista 

de confecções na cidade de Pau dos Ferros/RN. Para atender esta questão, 

estabelece-se os seguintes objetivos: Verificar o perfil das mulheres empreendedoras 

no comércio varejista de confecções, sendo consideradas também algumas 

informações sobre a empresa, tais como: quantidade de empregados, tipo de empresa 

e tempo no mercado; elencar os desafios no exercício da profissão da mulher 

empreendedora; identificar os fatores que levaram as mulheres a se tornarem 

empreendedoras em empresas do setor de comércio varejista. Posteriormente, são 

mostrados os dados coletados quanto às características gerenciais das 

empreendedoras.  

 

5.1 PERFIL DAS MULHERES EMPREENDEDORAS  

 

Nos últimos anos, a presença de mulheres empreendedoras tem crescido na 

cidade de Pau dos Ferros/RN. O comércio varejista de confecções tem se mostrado 

bastante desenvolvido no âmbito da competitividade, e vem melhorando a qualidade 

dos produtos e do atendimento. Já no segmento de confecções (vestuário), quem 

mais se destaca são as mulheres, por se mostrarem com mais sensibilidade, 

flexibilidade e por ter uma melhor intuição na linguagem de cada indivíduo, em que 

está sempre atenta à moda, buscando sempre inovar e vestir as tendências do 

momento. “[...] o comércio varejista tem se mostrado diversificado, considerando a 

necessidade de dinamização dos diversos setores frente aos altos índices de 

competitividade” (QUEIROZ, 2015, p. 35).  

Quanto a faixa etária, a pesquisa apontou um quadro diversificado, sendo 

encontradas empreendedoras jovens, de meia idade e terceira idade. A faixa etária 

que predomina é entre 30 a 39 anos (31,11%), seguida de 40 a 49 anos (26,67%), de 

50 a 59 anos (17,78%), de 20 a 29 anos (13,33%) e acima de 59 anos (11,11%). A 

tabela 3 evidencia a idade das respondentes. 
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Tabela 3 - Faixa Etária 
Faixa Etária  Quantidade % 

20 a 29 anos 6 13,33% 

30 a 39 anos  14 31,11% 

40 a 49 anos 12 26,67% 

50 a 59 anos 8 17,78% 

Acima de 59 anos 5 11,11% 

TOTAL 45 100% 

  Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 
 

O gráfico 2 refere-se à formação educacional das entrevistadas, os resultados 

evidenciaram que 19 possuem o ensino médio completo (42,22%), 11 são graduadas 

(24,44%) com formação em diversas áreas, 5 não concluíram o ensino médio 

(11,11%), 4 não concluíram a graduação (8,89%), 3 tem pós-graduação (6,67%), e 2 

completaram o primeiro grau (4,44%), apenas 1 com primeiro grau incompleto 

(2,22%). 

 

Gráfico 2 - Formação educacional das empreendedoras 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

Quanto ao nível de escolaridade, no Brasil, em 2016, as mulheres estudaram 

mais, trabalharam mais e ganharam menos do que os homens, pois as mulheres com 

idade entre 15 a 17 anos frequentavam a escola no nível de ensino adequado a sua 

faixa etária (73,5%) para o ensino médio, enquanto que apenas 63,2% dos homens 

frequentavam o nível de ensino adequado. Isso porque existe a entrada precoce dos 

homens no mercado de trabalho, enquanto que elas tinham um maior nível de 

instrução. Já na faixa etária dos 25 a 44 anos, 21,5% das mulheres tinham completado 

a graduação, enquanto os homens 15,6% completaram (IBGE, 2018). 
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Conforme os resultados obtidos na pesquisa, como mostra o gráfico 3, a 

maioria das mulheres entrevistadas atuantes no segmento de confecções de Pau dos 

Ferros/RN são casadas (75,56%), equivalendo a 34 mulheres, 7 são solteiras 

(15,56%), 3 são divorciadas (6,67%) e 1 é viúva (2,22%). As mulheres possuem 

multifuncionalidade, pois além de gestora de negócios, são também empreendedoras 

e gestoras do lar, exercendo simultaneamente essas funções e desempenhando 

papéis como mãe e esposa.  

 

Gráfico 3 – Estado Civil 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora 

 

A pesquisa revela que 40 das mulheres têm filhos (88,89%), e apenas 5 não 

têm filhos (11,11%), a maioria delas têm entre 1 a 2 filhos. Portanto, a dificuldade do 

público feminino é bem maior que o sexo oposto, em razão das diversas tarefas do 

dia a dia. Em 1980, no Brasil a média do número de filhos era de 4 filhos por mulheres, 

já hoje é de 1 a 2 filhos. Isso demonstra que a média de filhos pode variar em função 

dos inúmeros processos sociais em que as mulheres estão englobadas, como: 

econômicas e sociais, modernização da sociedade, difusão de meios anticonceptivos, 

mudanças nos padrões de consumo e oscilações da renda familiar (IBGE, 2018). 

As entrevistadas foram questionadas sobre os principais desafios encontrados 

no exercício da sua profissão, o gráfico 4 mostras que foram mencionados equilibrar 

responsabilidade profissional com a família (77,78%) e concorrência (53,33%).  Esses 

desafios não são nada fáceis de serem conciliados no dia a dia, pois exige muito de a 

mulher conseguir de forma satisfatória administrar todo o tempo que cada 

responsabilidade requer. O fato de manter o equilíbrio entre a profissão e a família de 

fato é mais difícil, haja vista requerer muito esforço e dedicação por parte da mulher 
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empreendedora. Quanto a concorrência é um desafio importante para o setor que 

estão inseridas, o que pode favorecer para trazer melhorias para o mesmo.  

 

Gráfico 4 - Principais desafios encontrados no exercício da sua profissão. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

No gráfico 5 mostra outra atividade como fonte de renda, 35 das entrevistadas 

(77,78%) disseram que têm o comércio como a única atividade e, portanto, a única 

fonte de renda, sobrevivendo com recursos do próprio empreendimento. 22,22% 

exercem outras atividades como fonte de renda, essas mulheres além de atuarem 

como empreendedoras exercem outras funções: 6 funcionárias públicas estaduais, 3 

em empresas privadas e 1 exerce atividades em uma empresa privada e como 

funcionária municipal. Isso reforça que as mulheres estão conseguindo se destacar 

no comércio varejista de confecções e exercer sua profissão de maneira satisfatória e 

sobreviver com sua própria renda. 

 

Gráfico 5 – Outra atividade como fonte de renda 

 
  Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 
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Quando questionadas se já trabalharam em outro ramo, 26 responderam que 

trabalharam em áreas distintas tais como: servidora pública estadual, professora, 

bibliotecária, atendente de médico, hospitais, hotelaria, etc. outras garantiram ter 

trabalhado no ramo de confecção, mas nunca na gestão das empresas, no caso as 

vendedoras; 19 entrevistadas informaram que não havia exercido nenhuma atividade 

anteriormente. Isso demonstra a diversidade de áreas em que a mulher está inserida, 

conseguindo assim romper os paradigmas na sociedade e mostrar que tem potencial 

de conseguir seus objetivos. 

 

5.2 EMPREENDEDORAS E A EMPRESA 
 

Sobre as características das empresas quanto à natureza jurídica, das 45 

entrevistadas, 37 são individuais (82,22%), 4 são com sociedade (8,89%), 3 são uma 

rede comercial (6,67%) e apenas 1 familiar (2,22%), o que mostra que, 

independentemente do tipo de empresa, elas estão consolidadas no mercado. A 

tabela 4 evidencia a natureza jurídica da empresa das respondentes. 

 

Tabela 4 – Natureza Jurídica da Empresa 

Tipo de Empresa Quantidade % 

Individuais 37 82,22% 

Sociedade 4 8,89% 

Rede Comercial 3 6,67% 

Familiar 1 2,22% 

TOTAL 45 100% 

Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

Quanto ao tempo da empresa no mercado, temos 3 empreendedoras que já 

estão no mercado desde os anos 80 (6,67%), e 8 delas desde os anos 90 (17,78%); 

contudo, 19 entraram no mercado entre os anos 2000 e 2015 (42,22%); e 15 entraram 

no mercado a partir de 2016 (33,33%). Isso demostra que os anos de maior entrada 

de mulheres empreendedoras no comércio varejista de confecções foram de 2000 a 

2016, caracterizando-se assim anos de crescimento na economia local e 

desenvolvimento no município. 

 O gráfico 6, retrata o nível de controle sobre a gerência do negócio. Esta 

pesquisa revelou que as mulheres estão cada vez mais tomando conta do seu próprio 
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negócio. Nesse sentido, 80% tem total controle sobre a gerência do seu negócio, 

17,78% tem controle parcial. Apenas 2,22% não tem controle sobre a gerência. Em 

outras palavras, as mulheres estão cada vez mais conquistando autonomia, uma vez 

que, são elas que tomam decisões e escolhas para suas empresas.  

 

Gráfico 6 – Nível de controle sobre a gerencia do negócio das empreendedoras 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o instituto Norte-

americano GEDI, mostrou que a cada dia cresce o número de empreendedoras, pois 

com esse aumento veio também o desejo de crescer, no qual 50% desejam crescer e 

ter no mínimo 10 funcionários, garantindo assim um crescimento de 7% em uma 

escala global (SEBRAE, 2018).  

As entrevistadas foram questionadas sobre o total de funcionários da empresa, 

constatou-se que há uma preferência para a contratação do gênero feminino, pois do 

total de 45 entrevistadas, 31 declararam que seu quadro de funcionários é constituído 

por mulheres; 3 disseram ter homens e mulheres e 11 não têm funcionários.  

Além do perfil das empreendedoras, foi feita a análise de algumas afirmações 

em relação aos fatores que levaram a atuar enquanto empreendedora. Entre todos os 

fatores como mostra no gráfico 7, os que mais se destacaram foram: realização 

profissional (48,89%), desejo de independência (31,11%), família (26,67%) e busca 

por novos desafios (22,22%). Esses fatores mostram que cada vez mais as mulheres 

vêm buscando seu espaço através dos seus objetivos e conquistas. Buscam através 

de seus objetivos desenvolver competências que são características de verdadeiras 

líderes, e demonstram eficiência iguais aos homens no quesito a assumir postos 

estratégicos de responsabilidade e exercer dupla jornada de trabalho, 

80%

17,78%

2,22%

Total Parcial Não tenho controle
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desempenhando assim múltiplas funções e tarefas (SILVA, 2017). O gráfico 7 

demonstra esses fatores. 

 

Gráfico 7 - Fatores que Levaram a Empreender 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

Com o intuito de identificar a realização profissional, o gráfico 8 mostras que 43 

delas se sentem realizada profissionalmente (95,56%) e apenas 2 (4,44%), não se 

consideram realizadas profissionalmente, fato destacado quando foi perguntado se 

pretendem mudar de ramo de atividade, 43 das mulheres empreendedoras afirmaram 

que “não” e apenas 2 responderam “sim”. Isso mostra o quanto é gratificante fazer o 

que gosta, e ser uma profissional realizada, garantindo assim profissionalismo em 

ambientes, buscando sempre o melhor para seus clientes. 

 

Gráfico 8 – Realização Profissional 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora. 

 

Levando em consideração os principais problemas enfrentados enquanto 

empreendedoras, foram constatados: gestão de pessoas (42,22%), gestão financeira 

(42,22%) e burocracia (35,55%). Para conseguir resolver os problemas enfrentados 

48,89%

26,67%

22,22%

6,67%

31,11%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Realização Profissional

Família

Busca Por Novos Desafios

Falta de Alternativa de Trabalho

Desejo de Independência

95,56%

4,44%

Sim Não



43 
 

enquanto empreendedora, as mulheres buscam através da necessidade transformar 

o que idealizou, potencializando e acreditando sempre no seu potencial de inovadora, 

visionária e exploradora de oportunidades. O gráfico 9 expõe os problemas 

enfrentados pelas empreendedoras.  

 

Gráfico 9 – Principais problemas enfrentados enquanto empreendedora 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora 
 

Essas dificuldades fazem com que mulheres busquem qualificação na área do 

negócio, como está exposto no gráfico, 10, 25 delas afirmaram que se qualificaram 

depois que montaram o negócio (55,56%), 10 responderam “não”, mas pretendem 

buscar qualificação (22,22%), 8 afirmaram ter se qualificado antes do negócio 

(17,78%) e 5 não pretendem se qualificar (11,11%).  

 

Gráfico 10 – Realização de qualificação na área do próprio negócio 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2019). Elaboração da autora 
 
 

Isso demonstra o quanto é importante ter qualificação na área do negócio, pois 

melhora a sua forma de administrar, de liderar, preparando para o mercado 

competitivo, que impulsiona a economia local. 
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Foi perguntado também sobre o que elas consideram de maior relevância para 

sua vida hoje, já que para muitas delas ser empreendedora é um desafio diário, pois 

concilia a família, o trabalho e ser dona de casa, mas com todos esses deveres e 

obrigações elas optaram pela família, o fator principal para vida delas, em que 

disseram que era a base de tudo. 

As mulheres de um modo geral, desenvolvem um estilo diferenciado quando 

administram, mostram uma abordagem de liderança, fruto trazido desde a infância, 

em que condicionam valores e comportamentos para a cooperação e o 

relacionamento (MUNHOZ, 2000). 
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS     
  

Pretendeu-se neste trabalho, identificar a participação das mulheres 

empreendedoras no comércio varejista de confecções na cidade de Pau dos 

Ferros/RN. Para alcançar esse objetivo, foi necessário realizar entrevistas com as 

mulheres responsáveis pelas empresas no segmento de confecções. 

 Traçou-se assim objetivos específicos: o primeiro objetivo verificar o perfil das 

mulheres empreendedoras no comércio varejista de confecções. A pesquisa apontou 

a faixa etária que predomina entre 30 a 39 anos. No que se refere à formação 

educacional possuem o ensino médio completo. A maioria das mulheres entrevistadas 

atuantes no segmento de confecções de Pau dos Ferros/RN são casadas. As 

mulheres possuem multifuncionalidade, pois além de gestora de negócios, são 

também empreendedoras e gestoras do lar, exercendo simultaneamente essas 

funções e desempenhando papéis como mãe e esposa. A pesquisa revela que a 

maioria delas têm entre 1 a 2 filhos. Portanto, a dificuldade do público feminino é bem 

maior que o sexo oposto, em razão das diversas tarefas do dia a dia. 

A maioria das empreendedoras têm o comércio como a única atividade e, 

portanto, a única fonte de renda, sobrevivendo com recursos do próprio 

empreendimento. Isso reforça que as mulheres estão conseguindo se destacar no 

comércio varejista de confecções e exercer suas profissões de maneira satisfatória e 

sobreviver com suas próprias rendas. 

 O que se pode constatar é que as empreendedoras já trabalharam em outros 

ramos, em áreas distintas tais como: servidora pública estadual, professora, 

bibliotecária, atendente de médico, hospitais, hotelaria, no ramo de confecção, mas 

nunca na gestão das empresas, no caso as vendedoras. Isso demonstra a diversidade 

de áreas em que a mulher está inserida, conseguindo assim romper os paradigmas 

na sociedade e mostrar que tem potencial de conseguir seus objetivos. 

 O estudo mostrou também sobre as características das empresas, quanto à 

natureza jurídica são individuais o que mostra que, independentemente do tipo de 

empresa, elas estão consolidadas no mercado.  

Quanto ao tempo da empresa no mercado, entraram no mercado entre os anos 

2000 a 2016. Isso demostra que os anos de maior entrada de mulheres 

empreendedoras no comércio varejista de confecções foram de 2000 a 2016. 
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No que se refere ao nível de controle sobre a gerência do negócio, as mulheres 

estão cada vez mais tomando conta do seu próprio negócio, tendo total controle sobre 

a gerência do seu negócio. Em outras palavras, as mulheres estão cada vez mais 

conquistando autonomia, uma vez que são elas que tomam decisões e escolhas para 

suas empresas. Quanto ao total de funcionários da empresa, há uma preferência para 

a contratação do gênero feminino, o seu quadro de funcionários é constituído por 

mulheres. 

Com o intuito de identificar a realização profissional, elas se sentem realizadas, 

fato ressaltado quando foi perguntado se pretendiam mudar de ramo de atividade, as 

mulheres empreendedoras afirmaram que não. Isso mostra o quanto é gratificante 

fazer o que gosta, e ser uma profissional realizada, garantindo assim profissionalismo 

em ambientes, sempre buscando o melhor para seus clientes. 

Já quanto os principais problemas enfrentados enquanto empreendedoras 

foram constatados: gestão de pessoas, gestão financeira e burocracia. Para conseguir 

resolver os problemas enfrentados enquanto empreendedoras, as mulheres buscam 

através da necessidade, transformar o que idealizou, potencializando e acreditando 

sempre no seu potencial: inovadora, visionária e exploradora de oportunidades. Essas 

dificuldades fazem com que mulheres busquem qualificação na área do negócio.  

Foi detectado ainda no estudo sobre o que elas consideram de maior relevância 

para sua vida hoje, já que para muitas delas ser empreendedora é um desafio diário, 

pois concilia a família, o trabalho e ser dona de casa, mas com todos esses deveres 

e obrigações elas optaram pela família, o fator principal para vida delas, na qual 

disseram que era a base de tudo. 

Já o segundo objetivo, elencar os desafios no exercício da profissão da mulher 

empreendedora. Os mais mencionados foram equilibrar responsabilidade profissional 

com a família e concorrência. Esses desafios não são nada fáceis de serem 

conciliados no dia a dia, pois exigem muito de a mulher conseguir de forma satisfatória 

administrar todo o tempo que cada responsabilidade requer. O fato de manter o 

equilíbrio entre a profissão com a família é mais difícil, haja vista requerer muito 

esforço e dedicação por parte da mulher empreendedora. Quanto à concorrência é 

um desafio importante para o setor que estão inseridas, o que pode favorecer para 

trazer melhorias para o mesmo. 

Quanto ao terceiro objetivo, identificar os fatores que levaram as mulheres a se 

tornarem empreendedoras em empresas do setor de comércio varejista. De acordo 
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com a análise dos resultados alcançados pelo presente estudo, conclui-se que foram 

constatados os seguintes fatores: realização profissional, desejo de independência, 

família e busca por novos desafios. Esses fatores mostram que cada vez mais as 

mulheres vêm buscando seu espaço através dos seus objetivos e conquistas. Com 

isso, buscam através de seus objetivos desenvolver competências que são 

características de verdadeiras líderes, e demonstram eficiência iguais aos homens no 

quesito a assumir postos estratégicos de responsabilidade e exercer dupla jornada de 

trabalho, desempenhando assim múltiplas funções e tarefas (SILVA, 2017). 

Espera-se que essa monografia seja o ponto de partida para muitos outros 

trabalhos específicos e indispensáveis para o município de Pau dos Ferros/RN, que 

auxiliem basicamente no desenvolvimento local, impulsionando a economia. 
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APENDICE – ENTREVISTA COMO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS. 

  

 Esta entrevista tem a finalidade de conhecer o perfil e a realização profissional 
das mulheres empreendedoras em empresas do setor de confecções da cidade de 
Pau dos Ferros-RN. 

Entrevista Nº 

Empresa:                                                            Responsável: 

Endereço: 

Principal Segmento: 
( X ) Vestuário (confecções e tecidos) 
 (   ) Calçados 
 (   ) Ótica/joalharia   
 (   ) Brinquedos  
 

 
Perfil das empreendedoras 

- Faixa etária 
 (   ) 20 a 29  
 (   ) 30 a 39  
 (   ) 40 a 49  
 (   ) 50 a 59  
 (   ) Acima de 59 
 
- Escolaridade 
(   ) Fundamental Incompleto 
(   ) Fundamental Completo 
(   ) Médio Incompleto 
(   ) Médio Completo 
(   ) Superior Incompleto 
(   ) Superior Completo 
(   ) Pós Graduação 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
- Estado civil? 
 (   ) Solteira  
 (   ) Casada 
 (   ) Viúva  
 (   ) Divorciada 
 (   ) União Estável 
 
- Quais os principais desafios encontrados no exercício de sua profissão? (Questão 
de múltipla escolha) 
 (   ) Equilibrar responsabilidade profissional com a família 

 (   ) Formação profissional 
 (   ) Relação interpessoal 
 (   ) Respeito  
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 (   ) Oportunidade  
 (   ) Falta de treinamentos 
 (   ) Concorrência   
 
 
- Tem filhos? 
 (   ) Sim, Quantos? 
____________________________________________________ 
 (   ) Não 
 
- Exerce outra (s) atividade (s) além de empreendedora? 
 (   )  O comercio é a única atividade e portanto a única  fonte de renda 
 (   ) Sim (indicar qual a natureza da atividade na questão seguinte)                                                             
 
- Outra (s) atividade (s) que exerce: 
 (   ) Público Municipal  
 (   ) Público Federal  
 (   ) Público Estadual 
 (   ) Empresa Privada  
 (   ) Outra__________________________________________________________ 
 
- Já trabalhou em outro ramo? 
 (   ) Sim, qual? ______________________________________________________ 
 (   ) Não 
 

Empreendedoras e a Empresa 
 
- A empresa é de caráter? 
 (   ) Individual 
 (   ) Sociedade  
 (   ) Familiar 
 (   ) Rede Comercial 
 
- Ano de abertura da empresa? 
___________________________________________________________________
___ 
  
- Tem controle sobre a gerencia do negócio? 
 (   ) Total  
 (   ) Parcial  
 (   ) Não tenho  
 
 
- Quantidade de funcionários por gênero atualmente? 
Feminino ________________ 
Masculino________________ 
 (   ) Não existe 
 
- Jornada de trabalho dedicada ao comércio (horas/dia). 
 (   ) 4 horas/dia 
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 (   ) 6 horas/dia 
 (   ) 8 horas/dia 
 (   ) 10 horas/dia 
 (   ) Outro - 
________________________________________________________________ 
 
- Quais fatores levaram a atuar enquanto empreendedora? (Questão de múltipla 
escolha)  
(   ) Realização Profissional 
(   ) Família 
(   ) Busca de novos desafios  
(   ) Falta de alternativa de trabalho 
(   ) Desejo de independência 
 
 - Você se sente realizada profissionalmente?  
 (   ) Sim 
 (   ) Não 
 
 
- Pretende mudar do ramo que atua? 
 (   ) Sim,especificar__________________________________________________ 
 (   ) Não 
 

- Quais os principais problemas enfrentados enquanto empreendedora? (Questão de 

múltipla escolha) 

 (   ) Gestão de pessoas 
 (   ) Gestão financeira 
 (   ) Burocracia (Jurídico e regulação)  

 (   ) Inovação 

 (   ) Concorrência  

 (   ) Compras dos produtos via fornecedores 

 (   ) Outros ________________________________________________________ 

 

- Já realizou alguma qualificação na área do próprio negócio? 

 (   ) Não pretendo me qualificar 

 (   ) Não, mas pretendo buscar a qualificação  

 (   ) Sim , qualifiquei-me antes do negócio  

 (   ) Sim, qualifiquei-me depois do negócio 

 
- O que você considera de maior relevância para sua vida hoje? (Questão de múltipla 
escolha) 
 (   ) Família 
 (   ) Trabalho 
 (   ) Sociedade 
 (   ) Lazer  
 (   ) Religião  
 (   ) Outros 
 


