


01. Introdução

O brasileiro tem o empreendedorismo em seu DNA e as mulheres desempenham um papel cada vez mais 

importante neste cenário. O empreendedorismo feminino tem caminhado a passos largos, mudando a 

cara do mercado e promete avançar ainda mais nos próximos anos.

Muitas mulheres optam pelo empreendedorismo depois de enfrentar dificuldades para se recolocar 

profissionalmente, e dirigem seus negócios em paralelo com outras atividades profissionais e 

responsabilidades pessoais. Os desafios enfrentados pelas mulheres empresárias são muitos, porém o 

objetivo é um, o desejo de construir uma vida independente alinhada com as necessidades do seu dia a 

dia.

As mulheres que alcançaram a independência financeira carregam um sentimento de liberdade, porque 

não precisam se submeter a abusos psicológicos e até mesmo físicos por não terem como se sustentar. 

Pensando em independência financeira, o planejamento é a peça-chave para o desenvolvimento da 

atividade empreendedora. Planeje-se, divida o seu tempo e estabeleça cronogramas para todas as 

tarefas necessárias. Essa é a chave para tornar o negócio um grande sucesso.



02. Como as empreendedoras podem aproveitar a 
transformação digital?

A transformação digital é uma nova oportunidade estratégica para mulheres empresárias que desejam 

aproveitar ao máximo as tecnologias. Hoje, a palavra “digital” faz parte do DNA coletivo. Tecnologia 

digital, mídia digital, marketing digital, transformação digital... tudo é digital!

O digital toca todos os aspectos de nossas vidas. Tudo o que pode ser digitalizado está sendo 

digitalizado e, para sobreviver no mundo digital, cada indivíduo precisa responder de forma acelerada 

para permanecer relevante.

Sabe-se que as mulheres possuem habilidades sociais diferenciadas que podem resultar em recompensas 

empreendedoras atraentes na era digital. Essas habilidades sociais aparecem predominantemente em 

cargos em que as mulheres se destacam e incluem competências como maior senso de responsabilidade 

com a comunidade, maior empatia, comunicação mais eficaz e maior disposição para se adaptar às 

novas circunstâncias (e transformações). 

Tornar-se uma líder digital é fornecer habilidades de codificação e marketing digital, usando essas 

habilidades para criar e capturar oportunidades de negócios. A transformação digital está aí, e ela 

acabará criando modelos para as gerações de mulheres que buscam carreiras desafiadoras.



03. Soft Skills e o perfil de liderança

Construir uma empresa de sucesso é difícil por si só, mas as mulheres enfrentam mais desafios para 

construir um empreendimento lucrativo do que os homens.

Mas há características próprias das mulheres que ajudam a compor um perfil empreendedor com grande 

potencial de êxito. Afinal, o que para alguns parece fragilidade pode se mostrar uma vantagem no 

comando de uma empresa, pois o  que costumava ser chamado de habilidades “suaves”(ou soft skills)  

agora são alguns dos conjuntos de habilidades mais cobiçados no mundo dos negócios.

Soft skills, como a capacidade de ser compassivo, empático, sensível e humano, criando um espaço 

psicológico seguro são uma combinação procurada no mercado. Por exemplo, equipes de alto 

desempenho comandadas por mulheres costumam apresentar alta sensibilidade social caracterizada por 

confiança, respeito mútuo e conexões reais.

Administrar uma empresa pode ser uma tarefa árdua para as empreendedoras devido ao seu tempo 

limitado: atender chamadas telefônicas, participar de reuniões com clientes, responder  e-mails, resolver 

problemas técnicos, cuidar da família, dos afazeres domésticos etc.



Fuja dos fatores limitantes

04. Mudanças culturais organizacionais têm tornado as empresas mais inclusivas, identificando o real 

potencial e diferença que uma liderança feminina pode causar. As mulheres são mais capazes de se 

adaptarem a mudanças tecnológicas, lidam melhor com obstáculos e além disso, promover um ambiente 

corporativo diverso, com homens e mulheres em boa proporção, permite perceber diferentes 

perspectivas sociais, contribuindo para decisões mais justas dentro das empresas.

Hoje as organizações são mais horizontais e interconectadas. E isso faz com que elas precisem de 

características, como colaboração, empatia, sensibilidade e consenso que são associadas mais ao 

feminino.

Ao assumir o papel de liderança a mulher experimenta mudanças no seu comportamento, algumas 

características próprias são acentuadas, já outras que não tinham no seu caráter aparecem de forma 

muito forte. Sua capacidade de análise torna-se muito rápida e a precisão na tomada de decisões é 

acelerada.

Quantos objetivos foram definidos, mas nunca alcançados? É claro que algumas grandes e até mesmo 

pequenas mudanças na vida podem ter afetado seus objetivos de se tornarem realidade, mas suas 

crenças e atitudes desempenham um papel importante no que acontece ou deixa de acontecer.

Para obter sucesso, você precisa acreditar não apenas no seu projeto, mas em si mesma. 



05. Ter certeza de que você é capaz de concretizar o seu sonho e sua autoconfiança ajudará nesse trajeto, 

permitindo que você tenha a coragem necessária para arriscar, negociar e perceber oportunidades que 

não poderá deixar passar.

Erros acontecem no caminho do empreendedorismo e acredite, eles são necessários. Portanto, ao errar 

utilize-o como um agente motivador, pense no que você pode aprender e evoluir diante daquela 

situação. 

 

A capacidade de ser resiliente e manter o foco no seu objetivo é o que liga uma mulher empreendedora à 

sua autoconfiança. Entender que percalços existirão no seu caminho, encontrar a melhor forma de 

superá-los e aprender com eles são os grandes desafios e diferenciais que a levarão ao sucesso.

Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, pense que se você, você pode e você vai conseguir. 

Para ser uma empreendedora de sucesso é preciso primeiro acreditar em si mesma, não duvide da sua 

capacidade e não se deixe influenciar por opiniões negativas. Olhe para sua trajetória e veja o quanto 

você já conquistou até aqui e utilize essa motivação como combustível para seguir em frente.

Acredite no seu processo e confie que você é capaz de aprender coisas novas. Além disso, não tenha 

medo de falhar. Isso porque é inevitável cometer erros. O processo de empreender envolve testar 

soluções e fazer ajustes. 
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06. Técnicas de negociação e vendas no mundo 
do empreendedorismo

Como vimos, a transformação digital aliada às soft skills devem estar presentes no mundo do 

empreendedorismo. Mas outro ponto que merece atenção das empreendedoras é a arte de negociação e 

vendas.

A negociação é um processo em que duas ou mais partes com necessidades e discutem um problema 

para encontrar uma solução mutuamente aceitável. Nos negócios, as habilidades de negociação são 

importantes tanto nas interações cotidianas informais quanto nas transações formais, como negociar 

condições de venda, aluguel, entrega de serviços e outros contratos legais.

Para se ter uma boa negociação, é importante saber que cada tipo de cliente tem uma forma de se 

comunicar, de conduzir o atendimento. A negociação e a motivação para a compra também variam.

Existem quatro tipos de clientes e um bom vendedor não escolhe quem atender e sim sabe se relacionar 

com cada um deles. Mais do que isso, um bom vendedor entende cada tipo de perfil de consumidor, 

adapta o atendimento e consegue estabelecer um bom relacionamento.



07. Cliente afável: este tipo de cliente dá valor aos sentimentos, aos valores sociais e aos relacionamentos, 

também tem uma tendência de valorizar marcas tradicionais.

Para este tipo de cliente, destaque os valores da sua empresa, mostre preocupação com os interesses e 

receios do cliente e mantenha-se sempre disponível para conversar e solucionar problemas.

Pragmático: é o cliente que vai direto ao assunto, não gosta de “conversa fiada”. Tem gestos mais 

impositivos e voz mais firme. Ele quer saber o que pode solucionar o problema dele o mais rápido 

possível. 

Para este tipo de cliente, procure mostrar dados e números, mostre os custo-benefícios.

Analítico: este cliente gosta de dados, detalhes e pode demorar a decidir por uma compra, pois irá 

analisar bastante antes de fechar uma proposta. Este tipo de cliente quer que o vendedor comprove 

porque a solução proposta pode realmente funcionar a ele.

Procure mostrar todas as informações e dados precisos para este tipo de cliente.

Expressivo: é o tipo de cliente que gosta de falar bastante, passa por vários assuntos, é mais intuitivo e é 

atraído por novidades. São os “curiosos por natureza” e por ter essa curiosidade, é bem provável que um 

produto ou serviço novo desperte maior interesse de compra nele.

Manter o relacionamento mais constante com esse tipo de cliente é uma boa estratégia.



08. Analise também o seu tipo de abordagem. Em uma abordagem tradicional (Hard Sell), o vendedor não se 

preocupa em planejar e descobrir os problemas do cliente, focando a maior parte do seu tempo em 

“empurrar” a venda para obter um fechamento mais rápido. Por outro lado, um vendedor consultivo 

(Soft Sell), passa muito mais tempo estudando o consumidor, planejando-se para a venda, descobrindo 

as necessidades e apresentando soluções para o cliente.

Mais do que satisfazer seus clientes, é preciso encantá-los. Para entender esse conceito, perceba que a 

satisfação do cliente deve estar diretamente ligada ao nível de serviço/produto que ele espera receber 

(sua expectativa) com a realidade ofertada.

Em resumo, os desafios enfrentados pelas mulheres 

empreendedoras são muitos, porém o objetivo 

é um: o desejo de construir uma vida independente 

alinhada com as necessidades do seu dia a dia.



09. Histórias Mulheres MEI
Diversas mulheres contribuíram com suas histórias na 
Websérie Mulheres MEI. Conheça algumas delas:

1. Adriana Delmonico

Muito estudiosa e dedicada, sentiu a vontade de empreender e inovar e decidiu iniciar sua vida 

empreendedora, buscando ter mais liberadade.

Após 8 meses de funcionamento, a pandemia afetou o seu negócio, porém ela não se deixou desmotivar 

e se reinventou.

2. Barbara Vilas Boas

Empreendedora desde janeiro de 2021 do Villa Pub, Barbara tem tornado seu empreendimento uma 

referência para a cidade. Sua receita?  Planejamento, dedicação e inovação são os ingredientes-chave 

para a boa gastronomia e entretenimento.



10.
3. Cibele Minc 

Dona da Cia Bonita há quatro anos, Cibele passou por alguns percalços no início do empreendedorismo. 

Após o fechamento de sua loja física, ela procurou aprimorar seu conhecimento e fazer uma gestão 

adequada do seu negócio por meio de cursos, palestras etc. Hoje, Cibele tem colhido frutos por meio de 

suas vendas online.

4. Jeisica Cristiane da Silva

Tudo começou quando ela fez um curso de costura gratuito ofertado pelo Senai e a prefeitura da cidade 

no momento que estava passando por muitas dificuldades. A costura veio para abrir horizontes, mas 

como todos temos altos e baixos em alguns momentos ela pensou em desistir.

Quando em plena pandemia surgiu a ideia de criar a mesa posta, algo que ela já gostava de praticar em 

sua casa. Se reinventou e descobriu um mercado muito grande que tem crescido cada vez mais dando 

muita oportunidade para quem vende a roupa de mesa, para quem vende a forma como arrumar como 

consultoria em mesa posta.



11. 5. Jane Cássia Padulla

Confeiteira há mais de 12 anos, Jane teve um início difícil no empreendedorismo, precisando emprestar 

utensílios da família e vizinhos para poder fabricar seus bolos e doces. Aliando o trabalho e a 

maternidade, ela adquiriu força e confiança para traçar seu negócio. Por meio do marketing boca a boca 

e da produção de bolos e doces para festas familiares, Jane tem conseguido construir sua marca.

6. Juliana Marcelino

Após enfrentar o desemprego, Juliana resolveu dar uma guinada na vida e começou a empreender. Há 

quatro anos, ela inaugurou a Bella Casa Vidraçaria. No início, sem muita estrutura, ela atendia seus 

clientes em casa, mas sentia que não passava confiança a eles. Após mudar para um espaço físico 

apropriado, Juliana traçou metas, fez melhorias estruturais e de gestão. Hoje, está com um novo projeto 

à vista: uma loja de esquadrias.

7. Karoline Bettes

Após sofrer preconceito por ser recém-casada, a cerimonialista Karoline, resolveu empreender. No início, 

ela tentou empreender em diversas áreas, mas nenhuma deu certo. Relembrando o seu casamento, 

descobriu sua paixão: a profissão celebrante. Fez diversos cursos, se especializou em terapia e 

relacionamentos e, no primeiro ano de seu negócio, já fechou mais de 100 contratos.

1. Adriana Delmonico

Muito estudiosa e dedicada, sentiu a vontade de empreender e inovar e decidiu iniciar sua vida 

empreendedora, buscando ter mais liberadade.

Após 8 meses de funcionamento, a pandemia afetou o seu negócio, porém ela não se deixou desmotivar 

e se reinventou.

2. Barbara Vilas Boas

Empreendedora desde janeiro de 2021 do Villa Pub, Barbara tem tornado seu empreendimento uma 

referência para a cidade. Sua receita?  Planejamento, dedicação e inovação são os ingredientes-chave 

para a boa gastronomia e entretenimento.



12. 8.  Liliam Souza 

Com a inauguração da Bella & D’Laço em 2018, Liliam tem se dedicado ao empreendedorismo a cada dia. 

Com a pandemia,  fez cursos, se reinventou e aumentou seu potencial empreendedor. Para ela, ter 

perseverança e driblar as adversidades são características fundamentais no currículo de toda 

empreendedora.

9. Monica Mayumi Suzuki

Proprietária da Meilly Market, Monica optou pelo empreendedorismo por prezar a qualidade de vida. Para 

concretizar suas vendas, ela aprimorou suas estratégias digitais, definiu sua proposta de valor, estudou 

seu público-alvo e, com isso, tem colhido seus primeiros frutos por meio de suas vendas online.

10. Renata Silva

Renata é proprietária do Studio de Beleza Re Santos, que visa a autoestima e o autoconhecimento de 

mulheres com cabelo afro. Durante a pandemia, ela tem feito vários cursos e se preparado cada vez mais 

para acolher as clientes com todo amor e carinho.
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14.  Renata Barbosa

Renata Modas está desde 2017 no ramo de Moda feminina, teve um longo caminho até os dias de hoje de 

muito aprendizado e perseverança, pois a Renata, proprietária da loja veio de chão de fábrica, onde se 

aprende a produção e não administrar, muito menos empreender. 

Foi e é um grande desafio todos os dias, mas ela confessa que nunca em sua vida imaginou que teria 

uma loja e que fosse amar tanto o que faz. Gosto muito de estar com pessoas e poder transformar o dia 

dessas pessoas.

15. Sandra Guadagnin

Sandra é proprietária da Madeira em Forma, um negócio de restauração de móveis. MEI há 10 anos e com 

atendimento 100% digital, ela vem conquistando seu nicho de mercado. Com o seu negócio, Sandra 

pretende resgatar histórias e memórias!
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15. 16. Temitope Jane Aransiola

Proprietária da Temini Tranças Afro, Temitope tem ensinado às mulheres os cuidados com o cabelo afro. 

Após visitar uma escola quilombola em 2013, ela tirou sua ideia do papel e abriu um empreendimento de 

sucesso. O segredo? Muita dedicação, organização, estudos e aproveitamento de cada fase do negócio.

17. Thalita Gonçalves

Proprietária da Florada Mineira Café Especiais, Thalita aliou sua paixão por café ao empreendedorismo. 

Importadora de café de Carmo de Minas (MG), ela estudou a fundo o universo desta especiaria. Hoje, 

além de conquistar clientes por meio do sabor do café especial, ela tem valorizado a produção de 

pequenos produtores e a experiência do consumidor. 

18. Valdirene Marques

Artesã desde os oito anos, Valdirene transformou seu hobby em profissão. Com a pandemia, ela teve que 

aprender a usar as redes sociais para continuar seu negócio. Amor, dedicação e carinho fazem parte do 

dia a dia desta artesã que cria peças que se encaixam perfeitamente ao gosto de seus clientes.
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