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A empresária mineira é em sua maioria branca (37,4%), com

idade entre 31 e 40 anos (30,5%), possui ensino médio

completo (38%), casada (65,8%) e possui filho (72,8%).

PERFIL DA EMPRESÁRIA

Faixa etária %

Até 30 anos 21,0%

De 31 a 40 anos 30,5%

De 41 a 50 anos 27,9%

De 51 a 60 anos 16,3%

Acima de 61 anos 4,3%

Grau de escolaridade %

Não estudou 0,4%

Fund. Incompleto 3,8%

Fund. Completo 5,0%

Médio incompleto 3,8%

Médio completo 38,0%

Curso técnico 4,3%

Superior incompleto 10,6%

Superior completo 27,6%

Pós-graduação 6,5%

28,2%

71,8%

Não

Sim

33,1% 21,3%

Não Sim

4,0%

8,1%

22,1%

65,8%

Viúva

Divorciada

Solteira

Casada

34,5%

5,1%

22,9%

37,4%

NS/NR

Negro

Pardo

Branco

92,7%

7,3%

Não Sim

Teve filhos depois que 
empreendeu

É sócia em outros negócios

Possui filhoCor da pele Estado Civil

Apesar do perfil médio apresentado, as empresárias, de modo geral, são bem

instruídas. 44,8% delas tem ensino superior incompleto, completo ou com pós

graduação. Do total de mulheres, 7,3% delas são sócias em outros negócios.

O empreendedorismo não foi empecilho à maternidade para 21,3% das

entrevistadas, que alegaram que tiveram filho após a abertura do negócio.



PERFIL DA EMPRESA

47,9%

16,9%

35,2%
Comércio

Indústria

Serviços

Setor

2,6%

21,5%

18,6%

22,1%

Exporta

Outros Estados

Pela internet (Site, facebook, instagram)

Governo (municipal, estadual, federal)

50,9%
43,1%

6,1%

Sócios

Nenhum Dois Três ou mais

50,9%

11,1%

5,6%

32,4%

Tipo de constituição

Fundada
Comprada
Herdada
NS/NR

Outros mercados

24,3%

31,7%

34,0%

10,0%

Até 5 anos

De 5 a 10 anos

De 11 a 20 anos

Mais de 20 anos

Tempo de existência

% de empresas 
s/ empregados

Média de 
empregados

18,1% 6,4

Empregados

A micro e pequena empresa administrada por mulheres é

do setor de comércio (47,9%), não possui sócio em seu

comando (50,9%), tem entre 11 e 20 anos de existência

(34%) e foi fundada pela própria dona (50,9%).

Do total de pequenas empresas sob o comando feminino, 18,1% delas não

contem empregados e aquelas que possuem, na média, apresentam 6,4

empregados.

O setor de serviços é o segundo setor que mais possui empresas dirigidas por

mulheres (35,2%) e 11,1% das empresas chefiadas por elas foram compradas.

Ainda, das empresas lideradas por mulheres, 22,1% delas vendem para o

governo; 21,5% vendem em outros estados; 18,6% comercializam pela internet; e

3,6% exportam.



A pesquisa apontou que não existe diferença no estilo de gestão

das mulheres e dos homens.

ESTILO DE GESTÃO

92,6%

80,0%

71,1%

87,0%

61,8%

60,6%

62,2%

45,3%

90,8%

81,5%

79,0%

87,7%

59,9%

67,0%

55,6%

43,7%

Realiza controles financeiros. (Controle de Contas a Pagar,
Contas a receber, Controle diário de caixa)

Sabe quanto de dinheiro deve ter para pagar em dia seus
compromissos financeiros

Apura todos os custos para formar o preço de venda

Oferece condições de pagamento a prazo para seus clientes
(cartões, crediário, cheques, boletos, caderneta)

Recebe dos clientes em dia

A empresa se mantém sem capital de terceiros (aporte dos
sócios, empréstimos, cheque especial, parcelamento com…

Avalia as condições propostas pelas operadoras de máquina de
cartão (taxas, prazo de recebimento, custo compra ou aluguel)

A empresa utiliza produtos/serviços que as instituições
financeiras oferecem? (antecipação de recebíveis, cobranças)

Masculino Feminino

O campo da pesquisa ocorreu de 17 de novembro à 29 de dezembro de 2016, com 1814 empresários

de MPE mineiras. A margem de erro foi de 2,3 pontos percentuais para o Estado, com nível de

confiança de 95%. O recorde para o Perfil Mulher Empreendedoras contou com 768 empresárias e a

margem de erro da pesquisa foi de 3,6 pontos percentuais (95% de confiança).

De modo geral, 92,6% das mulheres realizam controles financeiros; 80% delas

sabem quanto dinheiro precisam para pagar em dia seus compromissos; 87,7%

oferecem formas de parcelamento para o cliente; 59,9% das mulheres alegam

receber em dia dos seus clientes; além de 67% afirmarem não depender de capital

de terceiros para manter suas empresas.


