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RESUMO: Introdução: O empreendedorismo vem se expandindo no Brasil e com vários 

conceitos associados a este tema a sua essência continua sendo a criação de novos negócios e a 

capacidade de poder enfrentar seus desafios. Com o crescimento do empreendedorismo 

feminino, as mulheres estão pouco a pouco assumindo ainda que de forma retraída, lideranças 

de empresas e também no mercado de trabalho. Dados do Sebrae apontam que entre 2016 e 

2018 houve um crescimento demográfico de 30% no número de mulheres empreendedoras. As 

mulheres passam a ser empresárias através de seu foco e em busca da sua independência 

financeira e alavancam suas carreiras que mesmo sendo atribuída com funções do lar 

conseguem ter sucesso em sua jornada. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é demonstrar 

a importância do empreendedorismo feminino no cenário econômico atual utilizando dados do 

Portal do Empreendedor. Metodologia: A metodologia utilizada no presente trabalho foi 

através da pesquisa bibliográfica, a partir de publicações em livros, periódicos, artigos 

científicos com abordagem classificada como qualitativa.  Resultados: Segundo o Portal do 

Empreendedor, de uma quantidade total de 1195646 microempreendedores individuais de 

Minas Gerais, 557140 são mulheres, correspondendo a 46,59% do total. Já em relação a Monte 

Carmelo tem-se o total de 3.322 microempreendedores individuais, com 1647 mulheres e 1675 

homens. Atualmente o espírito empreendedor está cada vez mais presente na vida das pessoas, 

quem nunca empreendeu logo vê uma oportunidade e a abraça. As mulheres adquiriram seu 

espaço no empreendimento e conseguiu alcançar seus objetivos tendo altos cargos e elevando 

seus ganhos financeiros. Considerações finais: Foi possível perceber através do estudo que o 

mercado empreendedor feminino é um segmento promissor, pois há oportunidades de sucesso, 
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mediante ao fator motivação, dedicação, realização profissional onde se comprometem com sua 

carreira e bem-estar dos seus clientes bem como com a economia do país. 
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