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Resumo: 

O Trabalho tratará da inserção da mulher imigrante no ramo empresarial. Esta 
pesquisa é recorte de um projeto em curso no centro de estudo em história oral-PUCRS, que 
busca compreender os fatores para o sucesso da empresa levando em conta a origem social e 
os atributos sociais do empreendedor. O estudo em particular investiga a “intervenção 
empresarial” (FILIPE, 2001) da mulher imigrante em Porto Alegre durante as décadas de 
1945 e 1970. O empreendedorismo feminino ganha cada vez mais relevância no cenário 
econômico, e o que agora é muito natural, pouco tempo atrás, não tinha toda esta 
“visibilidade na economia, relativamente ao espaço mais definido para o masculino” 
(FILIPE, 2001:2). O foco do trabalho é a mulher imigrante na cidade de Porto Alegre entre 
1945-1970, visto que neste período percebe-se um grande número de imigrantes iniciando 
seus próprios negócios. O trabalho apresenta um caráter parcial. 
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