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segunda edição do Boletim Empresarial aborda o tema empreendedorismo feminino. Trata-se de um estudo 
pioneiro sobre a participação das mulheres nas empresas do Maranhão.

Os dados apresentados neste boletim foram coletados da Base Estadual de Empresas, mantida pela Junta 
Comercial do Estado do Maranhão - Jucema, autarquia pública responsável pelo registro empresarial e 
integração entre os órgãos de fazendários, de registro e licenciamento no estado. Fundada em 31 de março 

de 1851 e atualmente com 169 anos de história, a Jucema detém o cadastro mais atualizado das empresas instaladas no 
Maranhão.

Por razões de ordem técnica, esta edição não trará a discussão da identificação sexual dos indivíduos, apenas a classificação 
de acordo o sexo biológico, podendo ser homens e mulheres ou masculino e feminino, uma vez que essa informação não é 
coletada no momento da formalização de qualquer empresa.

Espera-se que este boletim seja objeto de inspiração para que mais mulheres ocupem os espaços de empoderamento na 
sociedade, e também útil para a formulação de políticas públicas que garantam a igualdade, a diversidade e a justiça social. 
O empreendedorismo é um importante instrumento de inclusão produtiva para este fim.

Apresentação
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Sérgio Sombra
PRESIDENTE DA JUCEMA



Mulheres comandam mais de
122 mil empresas no Maranhão
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44%
das empresas maranhenses

são comandadas por mulheres  158.411

115.984

6.534

Homens Mulheres Mista
Fonte: Junta Comercial do Maranhão

Aqui são apresentadas as empresas comandadas 
exclusivamente por mulheres, homens e empresas 
mistas, cujo comando pode ser tanto por homens 
quanto por mulheres.

Das 280.518 empresas mapeadas, 115.984 são 
comandadas exclusivamente por mulheres, enquanto 
6.534 são comandadas colaborativamente por 
mulheres e homens. Dessa forma, pode-se afirmar 
que as mulheres participam de 44% de todas as 
empresas no Maranhão, considerando também as 
empresas que são comandadas mutuamente por 
homens e mulheres.
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Porcentagem das mulheres 
empreendedoras segundo 
a faixa de idade

 

32.7%

0.6%

maior de 65

6,3%

27,2%

22.0%

11.2%

entre 18 a 24 entre 25 a 34 entre 35 a 44 entre 45 a 54 entre 55 a 64

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

De acordo com as informações, 

32,7% 
das empreendedoras no 

Maranhão têm entre 35 e 44 anos,
seguido das que têm entre

25 e 34 anos (27,2%), 
55 a 64 anos (11,2%), 
18 e 24 anos (6,3%) ,

e maiores de 

65 anos (0,6%). 
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Total de mulheres empreendedoras 
a cada 100 mil habitantes

A cidade de Imperatriz destaca-se no ranking 
com 6.351 empreendedoras para cada 100.000 
habitantes, seguida de São Luís (5.391), Balsas 
(4.802) e São José de Ribamar (3.557).

RANKING DE CIDADES

6.351

5.391

4.802

3.557

3.113

2.861

2.855

2.566

2.560

2.559Santa Inês

Presidente Dutra

Carolina

Porto Franco

Raposa

Açailândia

São José de Ribamar

Balsas

São Luís

Imperatriz

0 2000 4000 6000

Fonte: Jucema, 2020 e IBGE, 2019

Quantidade de mulheres empreendedoras a cada 100 mil habitantes



Total de mulheres empreendedoras 
por atividade comercial
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Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns

Cabeleireiros, manicure e pedicure

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Construção de edifícios

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 

Restaurantes e similares

8.737

6.1 16
4.236

4.146

3.708
3.322
3.242
2.852

2.597

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 15.099



Mulheres empreendedoras 
segundo o porte empresarial
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O levantamento apontou que as mulheres 
empreendedoras estão dividas da seguinte forma: 
Microempresas: 74.747; Microempreendedoras 
Individuais: 58.020; Demais: 14.879; e, Empresas 
de Pequenos Porte: 8.108.

Logo, 90% das empreendedoras tem perfil de 
micro e pequenas empresárias.

14.879

58.020

ME MEI Demais EPP

Total de mulheres empreendedoras segundo o porte empresarial

Fonte: Junta Comercial do Estado do Maranhão

8.108

74.747
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   312

88.638

 8.907

57.309

526

EI LTDA EIRELI SA COOPERATIVA

Total de mulheres empreendedoras segundo a natureza jurídica

Mulheres empreendedoras 
segunda a natureza jurídica

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

Sabe-se que os tipos jurídicos de Empresário 
Individual - EI e as Empresas Individuais de 
Responsabilidade Limitada - EIRELI têm um 
único empresário ou titular, enquanto as 
empresas limitadas, cooperativas e demais 
sociedades podem possuir um quadro de 
sócios e administradores formados a partir de 
um sócio. O conjunto de EI também inclui o 
microempreendedor individual.

+ EMPREENDEDORISMO FEMININO
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Total de mulheres de acordo 
com a idade da empresa

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

Total de mulheres empreendedoras segundo a idade das empresas

34.029

41.014

23.746

12.701

0
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O gráfico apresenta que a maioria das mulheres 
empreendedoras (43.754) estão estabelecidas 
em empresas que têm até 2 anos de operação. 
A segunda maior fatia (41.014) está em empre-
sas com 6 a 10 anos de operação.  Em seguida, 
34.029 mil empreendedoras estão em empre-
sas com 3 a 5 anos de mercado. Empresas 
entre 11 e 20 anos (23.746), assim como as 
acima de 20 anos (12.701)  são as que menos 
possuem mulheres no comando.
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Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns

Cabeleireiros, manicure e pedicure

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Promoção de vendas

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral 
não especializado

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Restaurantes e similares

1.681

702

632
582
628
512
425

373

387

393

Novos negócios de mulheres no Maranhão 
em 2020 por atividade econômica



Total de empreendedores 
no Maranhão de acordo com o sexo
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      O gráfico abaixo apresenta a quantidade total de empreendedores no Maranhão, independentemente da condição 
que exerce na empresa, seja sócio, administrador, diretor, acionista entre outros. Os valores mostrados foram considera-
dos apenas para as empresas ativas.
      Neste gráfico é feita uma comparação na quantidade total de empreendedores de acordo com sexo. Aqui não estão 
discriminadas as empresas, somente os empreendedores, independentemente da sua condição societária, se é empre-
sário, sócio, acionista, diretor, administrador. Também estão excluídas as pessoas jurídicas que compõem o quadro de 
sócios e administradores. Neste caso, são contabilizados 233.930 empreededores do sexo masculino, ou seja, 60%, 
para 155.754 do sexo feminino, 40%.

Feminino Masculino

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

233.930

155.754

Número de empreendedores classificados por sexo no Maranhão



Porcentagem de empresas abertas por sexo anualmente

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

Porcentagem de empresas abertas
anualmente de acordo com o sexo
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42.087%

57.913%

41.652%

58.348%

41.441%

58.559%

41.246%

58.754%

42.159%

57.841%

40.395%

59.605%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ano

Sexo
Feminino

Masculino
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Porcentagem de empresas abertas
mensalmente de acordo com o sexo

Fonte: Junta Comercial do Maranhão

41.5%

58.5%

41.7%

58.3%

41.4%

58.6%

41.2%

58.8%

38.5%

61.5%

38.3%

61.7%

39.4%

60.6%

41.1%

58.9%

40.3%

59.7%

40.5%

59.5%
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