
empreendedorismo 
feminino no brasil:
o que os números da Biz falam sobre isso?

das empresas brasileiras 
apresentam, ao menos, 
uma mulher como sócia.

das empresas são 
controladas* por mulheres.
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das empresas têm duas ou 
mais mulheres como sócias.4%

3 principais segmentos de empresas com sócias mulheres

3 principais segmentos de empresas controladas por mulheres
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Levantamento realizado para traçar a realidade dos negócios liderados por mulheres 
no Brasil. O recorte foi feito a partir de duas premissas: empresas com, ao menos, uma 
mulher no quadro societário, e empresas onde uma mulher detém, pelo menos, 50% 
da sociedade do negócio. Os dados foram obtidos por meio da base de clientes da 
empresa BizCapital, fintech de soluções financeiras para micro e pequenas empresas.

*mulheres que possuem mais de 50%  
da sociedade.

Controladas por mulheres Com mulheres sócias

Roraima               38,5%

Rondônia           35,6%

Mato Grosso do Sul      33,9%

Mato Grosso             33,0%

Sergipe            32,1%

Mato Grosso             52,8%

Rio de Janeiro         49,6%

Rio Grande do Sul       48,8%

Mato Grosso do Sul         46,8%

Distrito Federal        45,0%
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Sobre a BizCapital 
Fundada em 2016, a fintech se destaca por oferecer soluções financeiras 
para pequenas e médias empresas. A ideia da empresa surgiu para atender os 
empreendedores de diversos segmentos que precisavam de empréstimos para capital 
de giro, compra de estoques ou equipamentos. A velocidade na entrega do dinheiro é o 
grande diferencial da startup carioca, que realiza o depósito na conta em até um dia e 
sem burocracias.  
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